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

Steinkjer kommune hadde i en 3-arsperiode rundt 1990 drift av et SATS- kontor for ungdom i
samarbeid med arbeidskontoret og trygdekontoret. Dette var vellykket i et brukerperspektiv
men det ble for tungt a drive pa tvers av de eksisterende etatene uten lov- og regelendringer.
Siden varen 2003 har kommunen, som ledd i regjeringens Tiltaksplan mot fattigdom, deltatt i
prosjekt "Ut i arbeid" i samarbeid med aetat og har gode erfaringer med dette. Gjennom dette
prosjektet er Steinkjer kommune ogsa blitt godt kjent med forsoksprosjektene i Verdal.
Verdal kommunes erfaringer, vurderinger og begrunnelser er tillagt stor vekt i var uttalelse.
Vi viser til uttalelse til NOU 2004:13 fra Verdal kommune.

Steinkjer kommune har erfart at det er stort behov for samordning av aetats,
trygdekontorets og sosialkontorets tjenester. Behovet er grundig utredet og
dokumentert gjennom forsok og gjennom flere utredninger. Etter var mening er
det behov for en mer omfattende reform enn det utvalget anbefaler.

2 Steinkjer kommune onsker en statlig enetatsmodell, (modell 3):
Samordning av aetats, trygdekontorets og sosialkontorets tjenester for arbeid og
velferd i en felles statlig forstelinjetjeneste, men med folgende  tilpasning:
Bare de okonomiske ytelsene  etter  lov om sosiale tjenester bor innga i denne
fellestjenesten.
Lovmessige tilpasninger for a oppna hensiktsmessig informasjonsflyt i tjenestene
blir nodvendig.

Pensjoner, familieytelser, helserefusjoner og andre inntektsoverforinger bor
organiseres slik utvalget foreslar, i statlig etat, altemativt i egen divisjon i den
lokale forstelinjetjenesten.
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4 Forslaget om innforing av statlig arbeidssokerstdnad som kan gis uavhengig av
opptjente rettigheter stottes. Dette bor vurderes som ledd i en mer omfattende
utredning av alle typer ytelser, med sikte pa forenkling av stonadsstrukturen,
helhetlig ansvar, og (nye) tiltak som stimulerer til aktivitet og arbeid.

Uttalelsen er gitt i samrad med ledeme i hovedutvalgene for helse- og omsorg og oppvekst og
kultur.

Med hilsen

Gunlaug Ro erg
Avdelingsleder

Kopi:  RAdmann Hans Brattas


