
1. Bakgrunn/Innledning : ogoo C
Stortinget behandlet St. meld. nr, 14 (2002 - 2003) Samordning av Aetat, trygdeetaten og
sosialtjenesten 13. mai 2003. I denne utredningen forslo man a etablere en ny jobbetat og en
nypensjonsetat, a beholde sosialkontortjenesten slik den var, og a etablere en ny felles
forstelinj e der den nye j obbetat skulle ha ansvaret for a organisere denne, og der det var
frivillig for, den kommunale sosialtjeneste a delta i en slik felles forstelinje. Stortinget vedtok
a sende stortingsmeldingen.tilbake..til Regjeringen, og ba samtidig Regjeringen utrede
modeller for en velferdsetat, bestaende av dagens aetat,trygdeetat og den kommunale
sosialtjenesten.

Regjeringen oppnevnte 15. august 2003 et utredningsutvalg ledet av professor Jorn Rattso.
Utvalgets mandat var a utrede ulike organisasjonslosninger med en felles etat for
sosialtjenesten, Aetat og trygdeetaten i bade kommunal og statlig regi, og vurdere de modeller
som var beskrevet narmere i St. meld. 14. Rattsoutvalget leverte sin innstilling juni 2004, og
innstillingen er na sendt pa horing til kommuner og utvalgte horingsinstanser med
horingsfrist 1.november 2004. (Se utrykt vedlegg for et sammendrag av NOU2004:13).

I foreliggende horingsuttalelse vil man gjore noen hovedvurderinger av de ulike
organisasjonslosninger og forslag til ansvarsfordeling mellom stat og kommune innenfor de
ulike modeller. Sentrale momenter vedrorende den konununale sosialtjenestens rolle i den nye
velferdsforvaltningen blir trukket frem, og man papeker viktige forutsetninger som ma ligge
til grunn for en vellykket omorganisering av velferdsforvaltningen i Norge. Til slutt gir man
noen synspunkt i forhold til forslaget om velferdsforvaltningens forstelinjetjeneste.
Horingsuttalelsen avgrenses mot Pensjonskommisjonens rapport, det vil si at man i
vurderingen av de ulike organisasjonslosningene ikke trekker inn fremtidige
.pensjonslosninger.

2. En ny  arbeids og velferdsforvaltning  -  Rattsoutvalgets innstilling:
De offisielle mal for en ny.organisasjonsreform innen velferdsforvaltningen er i NOU
2004:13 definert som folger:

• Flere i arbeid og aktiv virksomhet
-

fxrre pa trygd og sosialhjelp
• En brukerrettet velferdsforvaltning
• En effektiv velferdsforvaltning

Rattsoutvalget har vurdert fire ulike organisasjonsmodeller, og foreslar folgende:
• En statlig etat for arbeid og inntekt som vil fa ansvar for alle tjenester og ytelser fra a-

trygd til uforepensj on
• En statlig etat for pensjoner, familieytelser og helserefusjoner.
• Fortsatt kommunal sosialtjeneste med ansvaret for sosialhjelpen.
• Innforing av en statlig arbeidssokerstonad for arbeidsfore personer uten rett til

dagpenger.
• Etat for arbeid og inntekt skal etablere en forstelinje som gir brukere raskt tilbud om

aktive tiltak slik at de ikke blir gaende lenge pa passive stonader, eller blir kasteballer i
systemet. Forstelinjen bor samlokaliseres med sosialkontoret.

De fire organisasjonsmodellene gjores rede for og vurderes i neste avsnitt av
horingsuttalelsen.
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3. Bergen kommunes vurdering av de ulike organisasjonsmodellene  i NOU  2004 :13
Bergen kommunes vurdering av de ulike organisasjonsmodellene tar utgangspunkt at dette
skal vxre en organisasjonsmodell for hele landet.

Rattsoutvalget gjennomgar i utredningen fire alternative organisasjonsmodeller .  Man gar her
igjennom de enkelte modellerer og Bergen kommunes synspunkt i forhold til liver av
modellene:

Modell 1: Statlig arbeidslinje
• En etat for arbeid og inntekt der hovedansvaret for de arbeidsrettede oppgavene er

samlet  (ansvar for alle tjenester ' og ytelser knyttet til arbeidsformidling, kvalifisering,
attforing, reaktivering av ufore, oppfolging av sykmeldte og enslige forsorgere og
intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv).

• En pensjonsetat med ansvar for pensjonsytelser ,  familieytelser og helserefusjoner.
• Ulike varianter av statlig ansvar for den kommunale sosialtjenesten ,  alt fra et

totalansvar til at ansvarsfordelingen opprettholdes slik den er dag. (NOU s. 243 -
244)

• Innforing av statlig arbeidssokerstonad for personer uten rett til dagpenger.

.Styrken ved denne modellen er at den statlige velferdsforvaltningen  "ryddes"og at alle
tjenester og ytelser vedrorende arbeidsrettede tiltak samles i en ny statlig etat ,  og at de rene
pensjonsordningen samles i en annen .  Bergen kommune ser ogsa positivt pa at den
kommunale sosialtjeneste opprettholdes og blir tillagt vekt som et siste sikkerhetsnett. Faren
ved en slik modell er at brukerne kan oppleve at velferdsforvaltningen fremdeles blir for
fragmentert ,  og at den ikke logger godt nok til rette for organisasjonsreformens overordnede
mal. Ved valg av en slik modell vil man fortsatt matte ha et sterkt fokus pa gode
samhandlingsrutiner mellom de ulike etatene. Bergen kommune stotter forslaget om en ny
arbeidssokerstonad, og denne kommenteres ytterligere under punkt 5 i horingsuttalelsen.

Modell 2: Kommunal arbeidslinje.
I en modell basert pa en kommunal arbeidslinje vil den kommunale sosialtjenesten beholdes,
og alle tjenester og ytelser knyttet til vurdering av arbeid og vurdering av arbeidsevne som i
dag ligger i aetat og trygdeetat vil bli overfort til kommunene . (f.eks. a-trygd, sYkepenger,,
attforingsstonad ,  uforepensjon osv.) De ovrige oppgaver forutsettes organisert i en statlig
pensjonsetat pa samme mate som i modell 1.
En slik modell vil kunne legge til rette for en lokalbasert handlefrihet og skreddersom
forhold til gjennomforing av arbeidslinjen i mote med den enkelte bruker. Kommunene har
stor erfaring og mye kompetanse i forhold til samordning ,  og har utviklet bredde ' av tiltak
knyttet til rehabiliteringsarbeid for brukere med sammensatte behov, En vil kunne spille pa et
bredt sett av virkemidler som er viktige i gjennomforing av arbeidslinjen i forhold til den
enkelte bruker, for eksempel bolig, helsetjenester ,  omsorgstilbud ,  osv. Videre vil kommunene
i gjennomforingen av arbeidslinjen kunne dra nytte av geografisk nxrhet til brukeren,
.kommunen spm en sentral arbeidsgiver ,  nxrheten til nxringslivet, og muligheten for a
mobilisere dot sivile samfunnet.
Det vanskelige med en slik modell Jigger i at kommunene skal overta totalansvaret for alle
arbeidsrettede ytelser og stonadsordninger som i dag Jigger i aetat og trygdeetat.
En kommunal modell forutsetter stork statlig styring for a ivareta de felles nasjonale normer
som ma gjelde for de store velferdsytelsene .  Det vil ligge store utfordringer til en
finansieringsform for en kommunal arbeidslinje ,  og,kommunene vil vanskelig kunne to ansvar
for totalokonomien i en slik modell 3
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Modell 3: Statlig enetatsmodell. `
I denne modellen vil en statlig etat fa ansvar for alle oppgaver som Aetat og trygdeetat• og den
kommunale sosialtjeneste har i dag.

Bergen kommune gar ikke inn for a stotte en slik modell. Ved forste oyekast vil fordelene ved
denne modellen vaere at de samordningsproblemer og kasteballsproblematikk som finnes i
dagens velferdsforvaltning fjjernes fordi alle yteiser og tjenester samles i en stor statlig etat.
Ulempen ved en slik form for organisering er otter Bergen kommunes synspunkt at det
kommunale sikkerhetsnettet og muligheter til lokalbasert tjenesteutvikling i stor grad vil
forsvinne. Etaten vil ogsa bli for stor. Nar tre sa ulike organisasjonskultur samles til en, -vil
man alltid matte ha "nissen med pa lasset" nar det gjelder den reelle samling-av mal, faglig
orientering, kompetanse og organisasjonskultur.

Modell 4: Kommunemodell.
Kommunene vil i denne modellen ha ansvar for alle oppgaver som Aetat, trygdeetaten og
sosialtjenesten selv har i dag.

Styrken ved denne modellen er at kommunene far,disponibelt alle virkemidler' i dagens tre
etater, og har gode muligheter til a utvikle et helhetlig, lokalbasert tjenestetilbud. Ulempen
ved et slik enhetsetat er at ogsa denne kan bli for stor. Man ser holler ikke at kommunene vil
vaere den rette instans til a handtere de store regelorienterte velferdsytelsene, da det ma were
tydelige nasjonale foringer i forhold til denne delen av velferdsforvaltningen.

Konklusjon i forhold til vurdering av de fire foreslatte organisasjonsmodellene:
Etter en helhetsvurdering onsker Bergen kommune a gi sin tilslutning til intensjonene i
Rattsoutvalgets forslag til organisasjonslosning (modelll) av folgende grunner:

1) Det er synes most hensiktsmessig a samle alle virkemidler og ytelser knyttet til
gjennomforing av arbeidslinjen i et statlig etat, i stedet for to slik vi har det i dag.

2) Det er viktig a bevare sosialtj enesten som et lokalt/kommunalt sikkerhetsnett. Dette
gjelder s<erlig i forhold til brukere med sammensatte problemer (rus og psykiatri) som

_ har behov for koordinert bistand i sitt lokalmiljo.
3) Det er et skritt i riktig retning a innfore en ny arbeidssokerstonad for dem som regnes

som arbeidsfore, men som ikke har rettigheter i forhold til a-trygd.
4) Seiv om det er sterke argumenter for en modell med kommunal arbeidslinje, anser vi

at en slik modeli kan vanskeliggjore.ivaretakelsen av felles nasjonale normer som ma
gjelde for de store velferdsytelsene, og kommunene kan vanskelig to ansvar' for
totalokonomien i en slik modell.

j

Bergen kommune vil samtidig papeke at storbyene har gode forutsetninger for a to et storre
helhetsansvar for gjennomforing av arbeidslinjen, gitt at man disponerer arbeidsrettede
tjenester og ytelser som naligger Aetat, trygdeetaten`og sosialtjenesten. Man ber derfor om
at det apnes opp for forsoksvirksomhet'der den kommunale sosialtjenesten kan to over
ansvaret for statlige arbeidsrettede tiltak, saerlig dem som er rettet mot personer med behov
for swrskilt bistand til a fa og beholde et arbeid.

Ovennevnte momenter utdypes og nyanseres senere i horingsuttalelsen. Alle synspunkter
videre relateres til Rattsoutvalgets forslag til ny organisasjonsmodell.

4. De kommunale velferdstjenestene en sentral aktor i fremtidens velferdsforvaltning
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Bergen kommune vii fremheve de kommunale velferdstjenestene som en sentral aktor i den
nye velferdsorganisasjonen, som et kommunalt lokalbasert sikkerhetsnett for de brukere som
faller ut av andre tjenester og ytelser. Den kommunale helse- og sosialtjeneste preges av
naerhet og kjennskap til brukerne, og gir mulighet til a utvikle fleksible tjenester som er
tilpasset den enkelte brukers behov. Sosialtjenestens brukere er en sammensatt gruppe
mennesker med ulik livssituasjon og ulike bistandsbehov, og de kan oppleve ett eller flere av
folgende problemomrader;

• sammensatte problemer (rus og psykiatri).
• bostedsloshet
• gjeldsproblematikk
• utestengning fra skole og arbeidsliv
• midlertidige arbeids /inntektsproblem

Sosialtjenestens brukere i mote med arbeidslinjen
En del av brukergruppen i sosialtjenesten vil pa en god mate nyttiggjore seg tjenester og
ytelser knyttet til arbeidslinJj en i en ny etat for arbeid og inntekt. Blant langg tidsmottakerne av'
sosialhjelp er det imidlertid mange som vil ha behov for swrlig bistand og oppfelging med
sikte pa a komme over i arbeidslivet, og mange vil ha behov for individuelt tilpassede tiltak
og fleksible losninger i starten av en' arbeidskarriere. Mange av sosialtjenestens brukere har
ogsa sa store helseproblemer at de ikke kan eller skal over pa en arbeidslinje, men over pa en
trygde- og omsorgslinje der malsettingen vil vaere forutsigbar inntekt og At livskvalitet. Dette
ma tas pa alvor i den videre utforming av den nye velferdsforvaltningen.

5. Sentrale forutsetninger for gjennomf oring av den foreslatte velferdsreformen
I folgende avsnitt gjores det rede for de most sentrale forutsetninger for en vellykket
gjennomforing av den foreslatte organisasjonsmodell i horingsnotatet.

A)Tydeliggjoring av grensesnittet mellom etaten for arbeid og inntekt og den kommunale i
sosialtjenesten.
Det er sxrlig viktig a tydeliggjore grensesnittet mellom etat for arbeid og inntekt og
sosialtjenesten,i forhold til personer med sammensatte problemer. Det vil for eksempel vaere
behov for en avklaring av hvem som skal ha det koordinerende ansvar for en person med
sammensatt problematikk som har rettigheter bade i forhold til en trygdeytelse og i forhold til
okonomisk sosialhjelp som supplering til trygdeytelsen.

Bergen kommune forutsetter at den nye statlige etaten for arbeid og inntekt ma to ansvar for
bruke alle sine virkemidler dersom dette er nodvendig i forhold til en bruker, og to et
totalansvar for sine brukere med'utgangspunkt  i et livslopsperspektiv.  Dette vil for eksempel
innebarre at etat for arbeid og inntekt ogsa ma felge opp en bruker dersom det avdekkes
helseproblemer og vedkommende ma gjennom et rehabiliterings- og attforingslop for
vedkommende er i stand til a ga ut i arbeid. I' en slik periode bor ikke personen henvises
tilbake sosialtjenesten, dette vil varre a falle tilbake til "gamle synder" nar det gjelder den
kasteballsproblematikk vi kjenner i dag.

Bergen kommune vil papeke at ansvaret for koordinering av tiltak i forhold til rusmisbrukere j
som i dag bor ligge til kommunene. I forhold til denne malgruppen blir saerlig viktig a utvikle
hensiktsmessige samhandlingsformer mellom sosialtj eneste og'etat for arbeid og in.ntekt der
en bruker for eksempel har rettigheter i forhold tii rehabiliteringspenger.
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B) Avklaring av terskel og ansvarsforhold vedrorende den nye arbeidssokerstonaden.
Bergen kommune ser pa forslaget om en ny arbeidssokerstonad for arbeidsfore personer uten
rettigheter til a-trygd som et skritt i riktig retning. I den videre utredning av denne stonaden
ma man imidlertid avklare kriterier for inntak til en slik stonad, deriblant hva det vil si a vwre
arbeidsfor, hvem som skal ha myndighet til a definere dette av etat for arbeid og inntekt,
sosialtjeneste eller brukeren sely. Man ma ogsa avklare videre lop og hvilken etat som skal ha
ansvar for en bruker pa .attforingsstonad dersom det wiser seg at vedkommende likevel ikke
kan defineres som arbeidsfor otter gitte kriterier. Det vil ogsa vaere sentralt med en
tydeliggjoring av ansvar for oppfolging av en bruker som mottar arbeidssokerstonad, og
samtidig har behov for supplerende sosialhjelp.

C)Tilstrekkelig niva pa arbeidssokerstonaden
Nettonivaet pa arbeidssokerstonaden,ma vaere sa hoyt at man unngar behov for supplerende
sosialhjelp til boutgifter i de store byene. Dersom arbeidssokerstonaden blir for law, kan man
risikere fortsatt dobbeltsaksbehandling og dobbeltutbetalinger av velferdsytelser. Dette styrker
ikke arbeidslinjens og velferdsreformens intensjoner.

D) Samordnet utbetaling av de ulike velferdsytelsene.
Det ma legges til rette for en okt samordning av tidspunkt for utbetaling av de ulikee
velferdsytelser,

E) Regel- og lovendringer
Arbeidet med a iverksette regel- og lovendringer i forhold til taushetsplikt, informasjonsflyt, E
utbetalingsprinsipper osv. i den nye velferdsforvaitningen ma intensiveres og ga i takt med
omorganiseringsprosessene.

6. Bergen kommunes synspunkter i forhold til Rattsoutvalgets forslag til utforming av
forstelinjen
Utvalgets forslag innebxrer folgende i forhold til forstelinjen:
Etaten for arbeid og inntekt skal ha ansvaret for a etablere og drifte sin egen forstelinje.
Sosialtjenesten oppfordres til a samlokalisere seg med denne forstelinjen. Pensjonsetat bor
vurdere a bruke fasiliteter i forstelinjen, og a utvikle Internett og telefonisystemer for
brukerbetjening.

i
Bergen kommunes mener at forslaget til organisering av forstelinjen kan vaere en
hensiktsmessig losning. Utvalget er imidlertid ikke tydelige nok nar det gjelder kommunens
og pensjonsetatens rolle og ansvar:inn i en slik forstelinje. Slik uvalget formulerer seg om
forstelinjen, gar det ikke tydelig nok from i hvilken grad det er onskelig at alle tre etater er
med i en felles forstelinje eller ikke. Bergenkommune vil i dette sporsmalet legge vekt pa at
det bor,vxre et stort lokalt rom for utforming av forstelinjetjenesten utover den obligatoriske
forstelinjen til etat for arbeid og inntekt nar det gjelder grad av samhandling og
samlokalisering.

h

7. Avsluttende kommentarer.
En av de store utfordringene ved gjennomforingen av Rattsoutvalgets forslag til ny
organisering av velferdsforvaltningen ligger i,a avklare grensesnitt og ansvarsfordeling I
mellom den kommunale sosialetaten og den nye etaten for arbeid og inntekt.

En forutsetning for en vellykket gjennomforing i trad med utvalgets anbefalinger er otter
Bergen kommunes syn at den statlige arbeidssokerstonaden utredes grundig og innfores
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parallelt med de andre organisasjonsendringene. En slik arbeidssokerstonad vil ogsa kunne
legges inn i de andre modellene som utvalget har vurdert.

En annen forutsetning er at det  skj er en storst mulig grad av samlokalisering mellom den
statlige forstelinjen i regi av etat for arbeid og inntekt og den kommunale sosialtjeneste. God
sarnhandling vii vxre en forutsetning for gode resultater, og den nye etaten bor kunne
nyttiggjore seg av kommunen som stor arbeidsgiver og kommunens kunnskaper om lokalt
arbeidsliv, lokalsamfunnet for ovrig og kommunal tjenesteyting.

Bergen kommune vil ogsa fremholde at storbyene har gode forutsetninger for a to et storre
ansvar for gjennomforing av arbeidslinjen, gitt at man disponerer arbeidsrettede tjenester og
ytelser som na ligger i Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten. Det bor derfor gis mulighet for
forsoksvirksomhet der sosialtjenesten kan ta over.ansvaret for deler av de statlige
arbeidsrettede tiltakene, og sxrlig dem som er rettet mot personer med behov for sxrskilt
bistand til a fa og beholde et arbeid.
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