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

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke har gjennomgatt NOU 2004:13: En ny
arbeids- og velferdsorganisering - Om samordning av Aetats, trygdeetatens og
sosialtjenestens oppgaver, og vi vil med dette komme med vare synspunkter og
kommentarer.

Hovedsynspunkt:
• LHL stutter utvalget i at det bor etableres en statlig arbeids- og inntektsetat og en

statlig pensjonsetat.
• LHL mener at sosialhjelpsmottakere uten dagpengegrunnlag som er aktuelle for

arbeidslivet ma innga i arbeids- og inntektsetatens okonomiske ansvarsomrade.
• LHL mener arbeidssokende uten inntektsgrunnlag ma fa dagepenger ut fra en ny

minstesats og ikke en egen arbeidssokerstonad.
• LHL mener at kommunene fortsatt skal ha ansvaret for sosialtjenesteloven.
• LHL vil understreke at en omorganisering  ikke  ma fore til at sosialtjenestens

brukergruppe som ikke er aktuelle for arbeid blir nedprioritert.
• LHL mener det bor lovreguleres at forstelinjetjenester hvor alle tre etaters

kompetanseomrader er representert blir etablert.
• LHL vil understreke at det ma organiseres gode klageordninger, og at alle

klagesaker som gjelder arbeid ma ha Trygderetten som overste ankeinstans.
• LHL forventer at det organiseres systemer for brukermedvirkning bade pa

individ- og systenmiva.
• LHL mener at det er behov for en kompetansereform i den foreslatte

velferdsforvaltningen.



:



Generell  kommentar
LHL har stor respekt for de store utfordringene vi som samfunn star overfor bade nar
det gjelder gjennomforing av arbeidslinjen og framtidens pensjonsreform. Vi enig i at
disse omradene er de viktigste satsningsomradene i organiseringen av en ny
velferdsforvaltning.

LHL har droftet denne utredningen i lys av hvordan en velferdsforvaltning pa best mulig
mate kan ivareta kronisk syke og funksjonshemmede brukere, og i hvilke grad denne
gruppen blir ivaretatt slik vi forventer. LHL kjenner seg igjen i analysen av de tre
etatene. Det er i relasjonen til arbeidslivet brukerne mater de storste problemene - enten
det handler om a komme i jobb, tilbake i jobb eller a beholde jobb.

LHL vil understreke at for mennesker som har hjerte- og/eller lungesykdom og som er i
yrkesaktiv alder, er grenseflaten mot helsesektoren helt sentral, bade i forhold til
primxrhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Et godt tilbud om medisinsk
behandling og rehabilitering er grunnleggende for hjerte- og lungesyke, bade generelt
sett og nar det gjelder tilknytningen til arbeidslivet. LHL foreslar ikke a innlemme
helsesektoren i noen av organisasjonsmodellene. Vi mener at uansett hvordan en
samorganiserer vil ikke alle gruppers tjenestebehov kunne bli ivaretatt fra samme
formelle organisasjon. Gode samarbeidsstrukturer vil dermed fortsatt svxrt viktig
mellom den nye velferdsforvaltningen og andre sektorer.

LHLs standpunkt nar det gjelder etatsorganiseringen bygger pa onsket om a fa til gode
styringssystemer for ulike typer av oppgaver. Vi ser at det kan vxre hensiktsmessig a
dele forvaltningsoppgavene i to statlige etater for a oppna bedre handtering og styring
av arbeidslinjen og pensjonsreformen. Vi mener ogsa at et stort byrakrati i en
kjempeetat ikke blir optimalt nar det gjelder omstillingsbehov, tilgjengelighet og
oversiktlighet utenfra etc. LHL stotter derfor utvalgets innstilling pa modell 1 om at det
bar opprettes en arbeids- og inntektsetat og en pensjonsetat.

For LHL er denne reformen imidlertid mest viktig nar det gjelder hvordan
forstelinjetjenesten skal fungere og organiseres, hvilke styringsmekanismer som bar
legges til grunn og hvilke krav en bar sette for hvordan forstelinjetjenesten bar fungere.
For de fleste brukere vil det vxre forstelinjetjenesten som avgjor hvordan de opplever
motet med disse etatene. LHL mener at utvalget ikke har vxrt klare nok pa dette
omradet, og vi kommer til a ga mer inn pa dette i var videre uttalelse.

LHL presiserer at vi i dette horingssvaret kun vurderer organiseringen av samordning av
de tre velferdsetatene. Eventuelle lovendringer vedrorende brukernes rettigheter vil vi
kommentere i senere innspillsrunder.

Til punkt 10.5  -  En statlig etat for arbeid og inntekt
LHL stotter som nevnt utvalgets anbefaling om at det bar opprettes en statlig etat for
arbeid og inntekt.
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LHL gar inn for at sosialhjelpsmottakere som ikke har dagpengegrunnlag, og som skal
hjelpes til a komme i arbeid blir en del av dette forvaltningsorganets ansvarsomrade. Vi
stutter det som lanseres som alternativ C - nar det gjelder grenseflaten mot den
kommunale sosialtjenesten. LHL onsker samtidig a presisere at vi legger til grunn at
sosialtjenesten fortsatt skal vere et kommunalt ansvarsomrade.

LHL onsker ogsa a understreke at selv om vi stutter utvalgets forslag om at grenseflaten
mot sosialtjenesten bur ga ved a overflytte  en  brukergruppe til den statlige arbeids- og
inntektsetaten, er LHL svaert opptatt av de gjenvaerende brukerne av sosialtjenesten. Det
er viktig at selv om arbeidslinjen er det som er forende for den nye arbeids- og
inntektsetaten, sa ma ikke dette bidra til at brukere som  ikke  er aktuelle for arbeid blir
nedprioritert. Det ma satses pa en sosialtjeneste som utvikler gode tiltak og som har hoy,
kompetanse, enten det gjelder rad og veiledning, okonomisk sosialhjelp, oppfolging av
rusmiddelmisbrukere, boligsituasjonen eller andre omrader som er hjemlet i Lov om
sosiale tjenester.

Det er helt vesentlig at de brukerne som i dag er sosialtjenestens ansvar og de som i
forste omgang henvender seg til sosialtjenesten, blir vurdert formidlingsbare til
arbeidslivet med grunnlag i en romslig og inkluderende tenkning - og at det fokuseresres
pa lodninger og ikke begrensninger. En del av disse brukerne er kronisk syke eller
funksjonshemmet.

LHL mener det ikke er hensiktsmessig a opprette en ny ordning som den foreslatte
arbeidssokerstonaden. I stedet bor denne brukergruppen inkluderes i eksisterende
dagpengeordning ved at det opprettes en minstesats for dem uten inntektsgrunnlag.

Vi mener ogsa at varigheten av dagpengeordningen ikke ma tidsbegrenses slik det er i
dag. Denne stonadsorningen bor bli en okonomisk sikring av den enkelte til han/hun er
kommet i ordinxrt arbeid eller er overfort til andre stonadsordninger. Vi presiser i denne
forbindelse at det for oss er uakseptabelt a tilbakefore disse brukerne til okonomisk
sosialhjelp. LHL er innforstatt med at dagpengeordningen inneholder vilkar for den
enkelte, noe som ogsa vil gjelde for den nye gruppen.

Det er viktig at malsettingen om a fa flere funksjonshemmede i arbeid inngar som en
sentral malsetting for denne etaten. Etaten ma ha en lav terskel for hvem de vurderer
aktuelle for arbeid. Utvikling av ulike virkemidler og tiltak er ikke tema i utredningen.
LHL vil imidlertid presisere at den foreslatte arbeids- og inntektsetaten ma bli en
organisasjon som evner a v acre inkluderende og jobbe bredt i forhold til grupper som
tradisjonelt ikke vurderes som potensielle arbeidstakere.

Om det i framtiden blir vedtatt en ordning med fleksibel pensjonsalder  jfr. NOU 2004:
- bor likevel arbeids-  og inntektsetaten og ikke pensjonsetaten ha ansvaret for
arbeidslivets seniorpolitikk .  Seniorpolitikk er en viktig del av IA-arbeidet.  Fokuset fra
arbeidsgiver ma vaere pa hvordan eldre kan vwre en del av arbeidsstyrken,  og ikke pa
okonomiske ordninger som kan  "hjelpe"  arbeidsgiver til a fa eldre arbeidstakere til a
slutte.
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Til punkt 10.6  -  En statlig pensjonsetat
De fleste oppgavene og ytelsene som foreslas innenfor denne etatens ansvarsomrade, er
rent regelstyrte og rettighetsbaserte. Dette krever et styringssystem som pa best mulig
mate ivaretar et regelstyrt byrakrati hvor hensynene til rettsikkerhet, likebehandling og
effektivitet er overordnet. Slik vi vurderer det, blir pensjonsetaten viktig med hensyn til
budsjettering, system og regelutforming, politikkutforming m.m. pa de foreslatte
omradene. Derimot bor veiledning, radgivning, pa en del omrader ogsa utredning og
saksbehandling ligge pa forstelinjeniva, for ekesmpel gjelder dette grunn- og
hjelpestonad. Vi redgjor nedenfor for hvordan vi tenker oss pesnsjonetatens
forsteinstans organisert.

Nar det gjelder bilstonad og hjelpemidler bar ikke utvalget tatt stilling til hvor disse
ordningene skal plasseres. Det er viktig at disse ordningene blir sett pa som gode
virkemidler enten det er behov i forbindelse med jobb/utdanning eller dagliglivet.

Til punkt 10.8  -  Forstelinjetjenesten
For LHL er utvikling av en best mulig forstelinjetjeneste helt grunnleggende for at vi
som brukerorganisasjon skal ha tro pa reformen. Vi mener derfor det ma stilles langt
klarere krav til forstelinjetjenesten enn det utvalget foreslar.

LHL mener det bor lovreguleres at det etableres forstelinjetjenester hvor alle tre etaters
kompetanseomrade er representert. LHL mener at kunnskap og kompetanse pa
sosialtjenestelovens ansvarsomrader ma innga i sin helhet, selv om de potensielle
arbeidssokende formelt sett overfores til arbeidsetatens ansvarsomrade.

Det ma vxre de lokale forhold som befolkningstruktur og geografiske avstander som
avgjor hvor mange slike forstelinjetjenestekontor som blir opprettet. Uansett er det
vesentlig med god tilgjengelighet til disse forstelinjekontorene.

LHL ser for seg at "forstelinjen" i denne forstelinjetjenesten blir ett mottak hvor de
kommunale servicekontorfunksjoner er samordnet med et mottak for arbeids- og
inntektsetaten, pensjonsetaten og den kommunale sosialtjenesten. Kommunene ma ha
ansvaret for den generelle service i form av rad og informasjon om de ulike tjenestene.
Dette kan skje enten i regi av en kommune eller i et interkommunalt samarbeid. Det er
viktig at denne forstelinjetjenesten i "forstelinjen" blir preget av livslopsperspektivet,
og at fokuset pa arbeid, pensjon og familie inngar som en del av dette.

Det er uklart for LHL hvordan utvalget tenker seg mottak av nye sosialhjelpsmottakere.
Vi presiserer at det er viktig med et felles forstemottak hvor alle brukere uavhengig av
sakomrade kan henvende seg. Hvis brukerene selv onsker a henvende seg direkte til den
statlige forstelinjen ma de likevel ha rett til det.

Det er svxrt viktig med et tett og gjensidig samarbeid mellom sosialtjenesten og den
statlige forsteinstansen. For a sikre et helhetlig tilbud til brukerne bor det v ere
gjennsidig innsynsrett mellom sosialtjenesten og de to statlige etatene. Man bor her ha
rutiner som sikrer den enkeltes personvern.
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Det er vesentlig at arbeids- og inntektsetaten blir etablert som en "andrelinje" i denne
forstelinjetjenesten. Det vil si at etter "servicemottaket" ma arbeids- og inntektsetaten ha
sin forstelinjetjeneste, samt at pensjonsetaten er organisert i samme kontor.
Pensjonsetatens ansatte bor innga i den formelle strukturen underordnet en samlet
ledelse. Slik LHL vurderer det, bor arbeids- og inntektsetaten lede kontoret.
Saksbehandlere fra pensjonsetaten kan eventuelt leies.

For LHL  er samlokalisering en viktig premiss i organiseringen av forstelinjetjenesten.
Det ma bevilges nok ressurser slik at den fysiske strukturen blir tilpasset en
forstelinjetjeneste hvor mottaksrollen bade nar det gjelder sosialtjenestens
ansvarsomrade,  de to nye etatenes omrader samt den kommunale servicedelen, ma
kunne samlokaliseres.

Ankemuligheter
Det bor gjores en egen utredning knyttet til hvem som skal vere ankeinstans.
Det er svaert viktig at systemene ivaretar gode ankemuligheter. LHL mener at nar det
gjelder arbeid er det hensiktsmessig at samme instans kan klagebehandle alle tjenester
og ytelser. Trygderetten bor bli denne overste klageinstansen. Om forstelinjetjenesten
far vedtakskompetanse pa alle saker vedrorende arbeid, bor det ogsa etableres et
klageorgan mellom forstelinjetjenesten og Trygderetten.

Det bor ogsa vxre mulighet  for a  klage pa den "pakkelosningen" brukeren blir tilbudt.
Noe av det viktigste i reformen er a fa gode samordnende tiltak og storre
sammensmelting av til na ulike etaters tiltaks-  og stotteordninger.  Da blir det belt
avgjorende at dette blir lagt til grunn i ankeinstansenes vurdering av om brukeren har
fatt det vedtaket eller tiltaket han /hun har behov for.  Det er viktig at
ansvarsperspektivet blir loftet inn i en helhetlig og overordnet tenkning pa hva som er
brukerens rettighet.

Brukermedvirkning
I en brukerrettet velferdsforvaltning inngar brukermedvirkning som en helt
grunnleggende arbeidsmetode bade pa system- og individniva. LHL vil som
brukerorganisasjon stille krav om at det utvikles gode modeller for brukermedvirkning
pa begge disse nivaer.

Pa individniva bor alle brukere ha en personlig koordinator som har ansvar for den
enkelte bruker nar tiltak pa tvers av ulike ansvarsomrader skal koordineres og
samordnes. I tillegg er medvirkning fra brukeren helt grunnleggende i forhold til de
ulike prosesser og beslutninger.

Pa systemniva ma det ogsa utvikles gode rutiner og system for brukermedvirkning.
Brukerorganisasjonene ma vwre representert i planarbeid, kvalitetsutvalg, prosjekter
m.m. Organisasjonen onsker a komme tidlig med i disse prosessene.
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LHL forventer at krav til brukermedvirkning og forslag til gode modeller for dette
innarbeides i oppfolgingsdokumentene til denne utredningen. Vi legger til grunn at
brukerorganisasjonene blir tatt med i dette arbeidet.

Kompetansereform
For LHL handler en slik omorganisering ogsa om a fa til en organisering som i storre
grad enn na utvikler riktig kompetanse til de ulike oppgavene. Vi ser at oppdelingen i
funksjonsomradene arbeid/inntekt og pensjon "grovsorterer" ulik kompetanse og
tenkning. Det er spesielt utfordrende for forstelinjen a klare a utvikle en mest mulig
homogen organisasjonskultur nar det gjelder kompetanse og metodebruk. Kompetanse i
prosessmessig arbeid med tiltak hvor brukermedvirkning er grunnleggende metode, er
en kompetanse som spesielt ma vektlegges i forstelinjen.
I sammenheng med utvikling av den nye velferdsforvaltningen bor det ogsa utredes hva
slags utdanningsmodeller som pa best mulig mate kan bidra til en bedre fungerende
forvaltning. Det er her viktig a tenke pa bade grunn- og etterutdanning.

Med vennlig hilsen
Landsforeningen

for hjerte- og lungesyke

Svein  Erik Myrseth
forbundsleder
S i Finn Gronseth

generalsekretarr
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