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

1. Generelt
NFU mener det er positivt at men har satt sokelyset pa muligheter for a samordne Aetat,
trygdeetat og sosialetat. NFU har ved mange anledninger papekt onsket om a ha en dor a
banke pa og a ha en saksbehandler eller koordinator a forholde seg til. Onsket vart er
delvis innfridd gjennom forskrift om individuell plan (IP), der de som trenger flere og
samordnede tjenester har rett til a fa en kontaktperson eller koordinator. De statlige etater,
Aetat og trygdeetat, har i dag ingen plikt til a delta i arbeidet med den enkeltes IP. Vi sa
derfor med forventning fram til denne utredningen der vi gjennom en brukerrettet
velferdsforvaltning hapet vi skulle fa en organisering som gir brukerne en dor.

NFU sin erfaring er at det storste problemet i forhold til det offentlige ikke forst og fremst
er manglende lovgivning og rettigheter, men problemer knyttet til den utovende makt, dvs
de som skal forvalte den lovgivningen som finnes. Dette gjelder ogsa i forhold til de tre
etater som denne utredningen omhandler. Derfor er det ut fra NFUs synspunkt svaert
positivt at det settes sokelys pa etatene og en mulig omorganisering for a fa en mer
fleksibel og kompetent forvaltning.

NFU er imidlertid meget skuffet over utvalgets handtering av det mandat som ble gitt
utvalget. NFU anser at utvalget i liten grad har tatt hensyn til brukere med sammensatte
behov. Det er foretatt en avgrensning av sosialetatens ansvar, slik at viktige tjenester som
mennesker med utviklingshemming mottar etter sosialtjenesteloven, ikke omfattes av
utredningen.

I malsettingen for en ny organisering av etatene, gar det klart frem at malsettingen er a
fore flere personer med sykdomsrelaterte trygdeytelser og sosialhjelp tilbake i arbeid. Det
synes som om malsettingen med a fa mennesker med funksjonshemming ut i arbeid ikke
vektlegges i tilstrekkelig grad, samt at man utelukker en stor gruppe tjenestemottakere
som ikke er arbeidssokende - barn med funksjonshemming.

Det fremgar ogsa behov for a utrede klageordningen. NFU mener det er vanskelig a to
stilling til modeller uten at man har foretatt en grundig vurdering av klageordninger.

NFU forstar ikke det hastverk man har med a vedta en ny organisering. NFU mener at de
sporsmalene som droftes i utredningen ma ses i sammenheng med annet utrednings- og
lovgivningsarbeid, blant annet oppfolging av St.meld.nr 40 (2002-2003) Nedbygging av
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funksjonshemmende barrierer, og St.meld.nr.45 (2002-2003) Betre kvalitet i dei
kommunale pleie- og omsorgstenestene, NOU 2004:19 Livskraftige distrikter og
regioner, Lovutvalget mot diskriminering av funksjonshemmede (Syse-utvalget) ,
NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial-og helsetjenestene , NOU 2004:1 Modernisert
folketrygd -bxrekraftig pensjon for framtida, og inntektssystemutvalget. Vi savner ogsa
en vurdering av de samordningsforsokene som pagar, i utredningen. Det synes som om
hele omradet behandles svaert fragmentert og for oss er det vanskelig a se en overordnet
strategi.

NFU kan ut fra disse synspunkter vanskelig to stilling til en modell. Vi onsker allikevel a
kommentere naermere spesielle forhold som er omhandlet i utredningen, spesielt i forhold
til utvalgets mandat, behov for omorganisering, krav og hensyn knyttet til offentlig
virksomhet, organisering av politisk eierskap, andre hensyn, bredde/spisskompetanse og
utvalgets premisser for en omorganisering.

2. Utvalgets mandat . (utvalgets  pkt 1.1)
Utvalget er gitt et mandat som skal ivareta mange hensyn. Utvalget begrenser
mandatet ved a legge avgjorende vekt pa hensynet til a fa flere i arbeid, og mindre vekt pa
det samlede tjenestetilbud til mennesker med sammensatte behov.

Utvalget har heller ikke vurdert og droftet kompleksiteten ved a fa funksjonshemmede i
arbeid, eksempelvis hjelpemidler og lignende. Utvalget ser bort fra hjemmebaserte
tjenester som er en av de viktigste tjenestene til mennesker med funksjonshemming, og
for mange, tjenester som de er avhengige av hele livet. Det synes som om utvalget
forutsetter at de fleste som mottar pleie- og omsorgstjenester ikke er aktuelle for
arbeidslivet. De fleste voksne med utviklingshemming mottar en eller annen form for
pleie- og omsorgstjenester, samtidig som de kan vaere ute i arbeidslivet pa ulike mater.

Utvalget  har etter  NFUs syn ikke  utredet det som har vaert mandatet fullt ut, ved at man
har foretatt disse avgrensninger.

3. Behov  for omorganisering  (utvalgets kapittel 7)
Utvalget sier det er behov for en omorganisering pa bakgrunn av arbeidslinjen, behov for
a oke brukerrettingen og vektlegging av organisasjonenes onsker. NFU beklager at man
ikke har sett behovet for omorganisering ogsa ut fra det ovrige mandat og at en vesentlig
del av sosialforvaltningen, som har stor betydning for mennesker med funksjonshemming,
er utelatt i en omorganiserings- og modellvurdering.

3.1. En dor a banke pa -brukernes rundgang mellom etatene  (utvalgets 7.3.3)
Med en dor a banke pa, mener NFU at man ved motet med forvaltningen skal ha en
saksbehandler/koordinator a forholde seg til. Dette er som utvalget papeker noe
organisasjonene har bedt om. Begrunnelsen for dette er rundgangen mange opplever i de
angj eldende etater.

Utvalget drafter hvorvidt dette er et problem slik det blir hevdet. Utvalget konkluderer
med at brukere med utgangspunkt i samme behov ma forholde seg til flere etater, samtidig



eller over tid. Utvalget konkluderer med at dette forst og fremst gjelder brukere som
trenger hjelp fordi de star i fare for a falle ut av arbeidslivet eller ikke har arbeid.
Utvalget har ikke vurdert det totale bildet fordi den avgrensning utvalget har gjort av
mandatet, ved at man ikke har vurdert behovet ogsa for de som har sammensatte behov,
voksne og barn samt sosialetatens ansvar for helse- og omsorgstjenester.

Nar det gj elder samordningsforsokene, fokuseres det pa kompetanse. Det hevdes at en far
en bredere kompetanse ved at etatene samordner seg. Det er delte synspunkter hvorvidt
en saksbehandler/koordinator som far en bred kompetanse ogsa kan fa tilstrekkelig dyp
kompetanse om alle tjenester. Det fremheves ogsa at kompetansen ma sitte i
forstelinjetjenesten og at det er erfarne saksbehandlere/koordinatorer som bor mote
brukerne.

NFU mener  det er meget viktig at forstelinjene har omfattende  og dyp  kompetanse.

3.2. Portvokterrollen (utvalgets punkt  7.4.1.2).
Utvalget har en omfattende behandling av portvokterrollen som ansatte i etatene er satt
til. En omhandler her forstelinjetjenesten som portvokterrolle samtidig som man skal
vaere radgivere og veiledere.

NFU mener at man i storre grad bor vektlegge rollen til saksbehandlere/ansatte i sosial-,
trygde- og arbeidsetaten som radgivere og veiledere. Videre bor man vektlegge i langt
storre grad holdninger som forer til at etatene (etaten) far forstaelse av at man utover en
service overfor befolkningen, ikke en "vokter" rolle. Det er klart at man har et regelverk
a forholde seg til som i seg selv setter de normer og begrensninger som skal til. Det er
kravene til kompetanse og holdninger som ma vektlegges for a fa riktige avgjorelser
uansett hvorledes man organiserer arbeidet. NFU opplever at trygdeetaten har tatt dette
meget alvorlig og har gjort store fremskritt i dette arbeidet. Dette arbeidet ma
viderefores.

3.3 Endringer personvern og taushetsplikt - (utvalgets punkt  7.4.1.4.)
Utvalget ornhandlet forstelinjetjenesten ut fra en mer samordnet etat hvor man behandler
personopplysninger og at etatene ut fra de ulike modeller vil ha behov for flere
opplysninger pa flere felt. Malet ma etter NFUs syn vere a holde personopplysninger
mest mulig pa "en hand" og minst mulig spredd ut i systemer. Ved en mer helhetlig
saksbehandling og en saksbehandler a forholde seg, vil disse hensyn bedre kunne ivaretas
jfr. pkt 3.1. Pa den annen side ser NFU vanskeligheten ved personvernloven og
handteringen av denne, nar det er tre ulike etater som skal samarbeide. En bedre
brukermedvirkning og samtykke kan gjore det enklere for den enkelte saksbehandler a fa
tilgang til nodvendige opplysninger.

4. Hvilke krav og hensyn knyttet til offentlig virksomhet (utvalgets kapittel 8)
NFU mener at denne virksomheten skal vxre offentlig og er enige i de begrunnelser som
er gitt. NFU stiller seg i utgangspunktet skeptiske til at offentlig ansvar kan ivaretas
gj ennom kontraktstyring gj ennom eksterne aktorer.
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4.2 Hvem bor ha det politiske ansvaret  -  stat eller kommune? (utvalgets 8.2)
NFU opplever stadig vanskeligheter vedrorende kommunenes forvaltning av lovgivningen
og intensjoner som ligger tit grunn for omsorgen for mennesker med utviklingshemming.
Ansvarsreformen medforte en stor omlegging for mennesker med utviklingshemming.
HVPU (saeromsorgen for utviklingshemmede) ble lagt ned, og kommunene overtok
ansvaret for a yte tjenester tit alle. I dag opplever NFU manglende oppfylling av
rettigheter. Noen hevder at reformen er mislykket. NFU vet at arsaken tit dette ikke er
reformen, men at det er manglende kompetanse i kommunene samt en manglende vilje tit
a folge de statlige retningslinjene. Kommuneloven gir kommunene en stor grad av frihet,
noe som mange kommuner legger stor vekt pa. Kommunene organiserer ofte tjenestene Ut
fra gruppetenkning og legger liten vekt pa den enkeltes individuelle rettigheter. Dette
forer i mange tilfeller tit klager og klagebehandling. Disse klagerundene er en stor
belastning for dem det gjelder. NFU mener at dersom kompetansen og holdningene hos
saksbehandlere og de faglig ansvarlige i kommunenes social- og omsorgstjeneste hadde
vxrt bedre, ville vi ha spart bade den enkelte bruker for unodvendige belastninger og
samfunnet for de ressurser som i dag brukes tit a behandle klager. Det er derfor uansett
ansvarsforhold, viktig med kompetanseoppbygging og holdningsendring, samt at det
etableres reelle styrings-, klage- og tilsynsordninger.

Mange ansatte i kommunene opplever ogsa en lojalitetskonflikt mellom sin faglige
integritet og brukernes rettigheter i forhold tit de kommunale lederes okonomiske
foringer.

Ut fra de begrensninger som er gjort i mandatet, at klageordningene ikke er fullstendig
utredet og manglende sammenheng med forsok, andre utredninger og lovarbeid, mener
NFU at det er for tidlig a si om ansvaret bor vwre kommunalt eller statlig.

4.3.Utvalgets  vurdering  (utvalgets 8.2.6.)
NFU er enig i at arbeids- og velferdsforvaltningen ma organiseres med geografisk naerhet
tit brukerne.

NFU er enige i at arbeids- og velferdspolitikken skal ivareta nasjonale hensyn og vi
onsker ikke forskjeller som folge av lokalpolitiske valg og prioriteringer. Derfor mener
NFU at det er viktig a lovfeste arbeids- og velferdsordninger ut fra nasjonale hensyn.

NFU er enig i at det kreves en samordning av arbeids- og velferdsordningene.
Pa individniva er dette er bla. lovfestet i kommunehelse- og sosialtjenesteloven ved retten
tit individuell plan.

5. Tilknytningsform og styrinsi organiserin2 av politisk eierskap.
(utvalgets pkt 8.3 )
Slik NFU ser det, drofter utredningen forholdene eierstyring versus kontraktsstyring
og konkluderer med at det ma den nye organisasjonsmodellen sely vurdere.

NFU er ikke enige i at ny, organisasjon selv skal kunne vurdere fritt hva som er
formalstjenelig. Her ma det vwre klare politiske foringer.



5.1. Myndighetsutovelse  (utvalgets pkt 8.3.5.)
Utvalget sier at arbeids og velferdsforvaltningens myndighetsutovelse omfatter en
presisering og fortolkning av lovverk, enkeltvedtak og bruk av offentlige midler. Det er
viktig at disse funksjonene ivaretas pa en effektiv og rettssikkerhetsmessig betryggende
mate.

NFU er enig  med utvalget i at disse oppgaver,  som mennesker med utviklingshemming
i stor grad er avhengige av, er underlagt et politisk og konstitusjonelt ansvar.

Dette mener vi er viktig ogsa nar det gjelder myndighetsutovelse som krever
faglig/profesjonelt skjonn og at man ma bygge opp kompetanse innenfor forvaltningen.
NFU opplever at det ofte er meget liten kompetanse i forvaltningen vedrorende
materielle og formelle rettigheter. Eksempelvis er det lite tilfredsstillende at
beslutninger relatert tit kompliserte regelverk og saksbehandlingsregler ivaretas av
personer som ofte har liten eller ingen skolering i dette.

Etter NFUs  syn bor juridiske kompetanse vektlegges sterkere i saksbehandlingen,
innenfor de forskjellige etater,  slik at den enkeltes rettssikkerhet oker.

5.2. Produksjon av tjenester  (utvalgets pkt 8.3.5)
NFU er enige i at produksj on av tjenester primaert er relatert tit brukerbehov. Men en
rekke tjenester springer ut av lovmessige rettigheter og er nedfelt i enkeltvedtak.

NFU mener at man ma skille mellom ulike typer tjenester. De tjenester som springer ut
fra enkeltvedtak, bor vaere underlagt et forvaltningsmessig styringssystem.
Kostnadsvurderinger skal selvfolgelig ogsa her gjelde, men det kan ikke vurderes pa
samme mate som for eksempel tjenester som renovering, snomaking, vedlikehold av
veier etc. Kostnadsrammen for tjenesten kan ikke bli sa lav at man ikke far de tjenester
som er nedfelt i enkeltvedtakene. Kostnadsvurderingen ma gjores innenfor gitte
rammer.

NFU stiller sporsmal tit hvor frie kommunene skal vxre i sin organisering.
NFU er fullt klar over at kommuneloven gir kommunene frihet tit a organisere sine
tjenester, men den friheten kan ikke ga sa langt at tjenestene blir av en annen karakter
enn forutsatt i utovelsen av offentlig myndighet.

6. Andre hensyn (utredningens 8.4.)

6.1. Kobling mellom rettigheter og plikter . (utvalgets 8.4.1.)
Dette er en problemstilling NFU er opptatt av. NFU savner pa bakgrunn av den
begrensning utvalget har gjort i mandatet, en vurdering av disse sporsmal knyttet tit
tjenester mennesker med funksjonshemming mottar. Mennesker med
funksjonshemming opplever ofte at man setter vilkar for a innvilge tjenester. NFU har i
flere tilfelle papekt dette som klart ulovlig. Dette har vi ogsa har fatt medhold i
departementet.

Vi savner en bred vurdering av denne problemstillingen ogsa i forhold tit helse- og
sosialtjenester, utover den okonomiske sosialhjelp. Uten at vi derved sier at vi ikke
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stiller oss positive til at det i flere tilfelle ma vaere betimelig a stille krav. Overfor
mennesker med funksjonshemming skal man allikevel v acre ytterst forsiktig med a stille
krav for a oppna fundamentale rettigheter. Vi opplever dessverre at forvaltningen gjor
dette urettmessig. Eksempelvis blir det forlangt at man skal flytte for a oppna
hjemmebaserte tjenester, noe NFU kaller "tvangsflytting" og som vi ikke pa noen mate
aksepterer.

6.2. Kostnadsovervelting  (utvalgets 8.4.2.)
NFU er enig i at fremtidig organisering ma hindre kostnadsoverveltning i storst mulig
grad. Det tror vi best ivaretas ved en enhetlig saksbehandling hvor det er en
saksbehandler som har det totale ansvar. Det ma ikke vaere noen grasoner hvor ingen tar
ansvar, at bruker faller mellom to stoler.

NFU ser at det kan vaere uheldig med forskjellig finansieringsmater. Som NFU har
papekt, foregar det et arbeid vedrorende inntektssystem og rammebevilgninger og det er
naturlig at disse sporsmal behandles der. Dette er etter NFUs mening et eksempel pa
den manglende helhetlige vurdering av en eventuell omorganisering.

6.3 Breddesammenheng eller spisset malrettethet i organisasjonen .(utvalgets 8.4.3.)
NFU stiller seg positiv til forslaget om oppdragsorganisering. Vi tror det blir bedre
"klima" for gode holdninger og en grunnleggende interesse for arbeidet ved en slik
organisering. Pa den maten vil brukermedvirkning og empati kunne bli bedre
ivaretatt.

6.4 Rettssikkerhet  (utvalgets 8.4.4.)
NFU er meget opptatt av rettssikkerheten i forvaltningen. Dvs den utovende
myndighet. Det gjelder bade den materielle og prosessuelle rettssikkerheten.
Klageordningene er en fundamental rettssikkerhetsgaranti. NFU stotter at det er behov
for en gjennomgang av klageordningene. Dette har vi ogsa gift innspill pa overfor
Syse-utvalget.

NFU opplever store forskjeller mellom de ulike fylkesmannsembeter nar det gjelder
behandling av klagesaker. Trygderetten har foreslatt en utredning av hele klage-
systemet. Dette stotter NFU under den forutsetning at man ogsa tar med de omrader
som er falt utenfor utvalgets begrensning av mandatet, samt at man ser pa hva ovrige
utvalg har behandlet.

NFU vil  ogsa papeke at selv om man far medhold av fylkesmannen i dag, sa opplever
mange sakalt forvaltningsnekt. Dvs. kommunene oppfyller ikke fylkesmannens
omgjoring av vedtak .  Man mangler her rettsmidler overfor kommunene og det
oppleves svxrt tungt a matte fremme sak for Sivilombudsmannen eller domstolene.
Brukere av tjenestene opplever en avmaktsfolelse.

En omorganisering av etaten bor ikke komme for man har fatt utredet hele
klagesystemet og vurdert det i sammenheng med det ovrig arbeid som foregar.
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Det er helt betimelig a to opp maktforhold mellom bruker og saksbehandler.  Dette er
noe NFU foler sterkt pa og mange blir belt utslitte av denne "maktubalansen".

Reell brukermedvirkning er noe NFU stadig etterlyser.  En opplever at dette fortsatt er
lite kjent og at det praktiseres meget forskjellig .  Det foregar ogsa mye arbeid rundt
dette i "samordningsforsokene "  og en bor vente med en omorganisering inntil man
finner gode modeller.

Utvalget sier at vern om personopplysninger skulle tilsi at man ma organisere etatene
med hensyn til hvilke opplysninger for hva som er relevant for tjenestene. I den
ytterste konsekvens vil det likevel tilsi at man er nodt til a beholde flere etater eller
forvaltningsorganer .  NFU mener at dette ikke kan hindre en bedre organisering av
forvaltningen hvor man slipper a forholde seg til mange og flere etater.  I beste fall er
det en misforstatt forstaelse av personvernet.

7. Avslutning
Utvalget har lagt arbeidslinjen til grunn for premissene for en omorganisering.
NFU er enig i at arbeidslinjene er et tungtveiende mal for en arbeids- og
velferdsforvaltning ,  Men NFU savner en vurdering av flere av de klare krav som
mandatet stiller til utvalget .  Som sagt innledningsvis ,  er det derfor umulig for NFU a
to stilling til de modeller og det forslag utvalget har fremlagt.

Oslo, 1. november 04

Helene Holand6 ibeke Seim-Haugen
Forbundsleder Generalsekretaer


