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Hexing av NOU 2004:13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning - Om
samordning av Aetats ,  trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver

Vi viser tii brev fra Sosialdepartementet av 08.07.04, og onsker a gi uttrykk for noen
synspunkter knyttet til kriminalomsorgen samt en kommentar til IKT utfordringene.

Personer som gjennomforer straff er ofte mennesker som har behov for tilbud fra flere
instanser. Mange har svak tilknytning til arbeidslivet, rusmiddelproblemer og psykiske
plager, og mange er bostedslose. Innsattes behov er dokumentert i en egen
undersokelse av levekarene til innsatte (FAFO 2003).

Justisdepartementet stiller seg positiv til samordning av tilbudet fra de ulike etatene, og
ser at den anbefalte modellen vil tydeliggjore ansvarsomrader ved at hovedansvaret for
de arbeidsrettede oppgavene samles i en statlig etat. Samordningen av arbeidsrettede
tiltak innen Aetat og trygdeetaten under en etat for arbeid og inntekt, vil kunne skape
en bedre sammenheng og kvalitet pa tilbudet. Forslaget ser ut til a innebaere at mange
som i dag er avhengig av sosialtjenesten for a sikre nodvendige inntekter, kan fa et
hjelpetilbud gjennom en etat som er mer fokusert mot arbeidsrettede tiltak.

Justisdepartementet stotter utvalgets vektlegging av brukerretting og
brukermedvirkning. Herunder blir det viktig at ogsa brukere som har store
hjelpebehov i tillegg til manglende arbeid hensyntas. Utvalget kommer inn pa dette i
kapittel 6: "Skal det were mulig a komme i arbeid pa kortere eller lengre sikt, ma det
legges til rette slik at brukeren mestrer sift ordinaere dagligliv". Justisdepartementet vil
understreke at det her er behov for a legge planer som muliggjor mestringsopplevelser
for malgrupper som gjerne har erfart gjentatte nederlag i tidligere forsok pa a komme i
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arbeid. Det er viktig at tiltak som skal motivere til aktivitet og arbeid ikke ma forsterke
utstotingen av en gruppe som allerede er marginalisert.

Utvalget omtaler i kapittel 7 kriminalomsorgens og fengslenes bidrag til tilstromning av
klienter, saerlig til Aetat og sosialtjenesten. Justisdepartementet mener at innsatte og
domfelte er en viktig malgruppe for disse etatene. Dette er bade pa grunn av de store
behovene og fordi de har de samme rettighetene som befolkningen for ovrig. Tiden
under straffegjennomforing kan vaere en god anledning for etatene til a etablere kontakt
med en malgruppe med store behov. Innsatte i fengsel har gjerne bade tid og
motivasjon for a komme i gang med tiltak, som opplaering og arbeidsforberedende
trening.

Godt planiagte tiltak ved loslatelse vil gi gevinster for disse etatene. Silk sett vil ogsa
kortere dommer vere en god anledning til a legge til rette for aktivitet etter
straffegjennomforing. I noen tilfelier vil ogsa innsatte i fengsler kunne vaere direkte
tilgjengelig for arbeidslivet gjennom frigang. Justisdepartementet vil ogsa peke pa de
store samfunnsmessige tapene, bade av human og okonomisk karakter, som kan
unngas gjennom treffsikre tiltak overfor denne malgruppen.

Kriminalomsorgen og Aetat har de siste arene etablert samarbeidsavtaler pa sentralt,
regionalt og lokalt niva. Kriminalomsorgen bade regionalt og lokalt gir svaert gode
tilbakemeldinger om utvilding og nytte av dette. Vi forutsetter at samarbeidet
viderefores og styrkes gjennom en eventuell omorganisering av tjenestetilbudet.

I kapittel 10.10 foreslar utvaget at lowerket gjennomgas med sikte pa a legge til rette
for utveksling av informasjon og opplysninger som er nodvendige for a gi brukerne en
helhetlig avklaring og et samordnet tjenestetilbud, samtidig som personvern- og
rettsikkerhetshensyn ivaretas. Justisdepartementet vil understreke behovet for a se
nxrmere pa dette.

Var erfaring tilsier at det er mye kartleggingsarbeid som gjores av here etater (Aetat,
skole, sosial- og helse, kriminalomsorgen), som omhandler det samme og som med
fordel kunne vaert samordnet til brukerens beste. Det ma vurderes hvordan en slik
samordning kan automatiseres og effektiviseres gjennom rapportering til en felles
database, via rutinemessige elektroniske meldinger etc., samtidig som personvernet og
rettssikkerheten ivaretas.

Under 5.3.2 droftes teknologi og kompetanse. Dette bor ses i sammenheng med 7.4.2
Organisasjonsmessig effektivitet. Vi er enig i beskrivelsen av mulighetene som ligger i
IKF. IKT er na et sa fundamentalt hjelpemiddel at vi ikke lenger kan behandle eller to i
bruk de ulike tjenestene uavhengig av hverandre. Det ma etableres en
samhandlingsarkitektur for offentlig sektor for man bygger ut flere enkelttjenester eller
lagrer mer data i enkeltsystemer, som flere (systemer) er avhengig av. Det vises til
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AAD's tiltak i forbindelse med "Arkitektur for elektronisk samhandling i offentlig sektor
-  Strategier og tiltak for mer samordning pa IT omradet".

Med hilsen

Odd Storm-Paulsen
0 avdelingsdirektor

Per Hvattum
seniorradgiver
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