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

Vi viser til brev  fra Sosialdepartementet  av 8. juli 2004 og NOU 2004:1'3.

Arbeidsgiverforeningen NAVO har ca 200 medlemsvirksomheter med til sammen ca 165 000
ansatte. Vart utgangspunkt i denne horingen er virksomhetenes behov. Dette inneb erer at vare
vurderinger og synspunkter er avgrenset til a omhandle dagens aetat og'trygdeetat.

Generelle synspunkter
Arbeidsgiverforeningen NAVO er positiv til at det iverksettes tiltak som kan bidra til
modernisering, effektivisering og forenkling innenfor alle deler av offentlig sektor.

I denne sammenheng er vi opptatt av tiltak som bidrar til et effektivt og fleksibelt arbeidsmarked,
og som sikrer tilstrekkelig tilgang pa kvalifisert arbeidskraft.  NAVO er ogsa, som part i
Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, opptatt av forhold knyttet til
sykefravaersutviklingen og andelen personer pa uforepensjon . NAVOs  engasjement er derfor rettet
mot tiltak som i storre grad bidrar til et velfungerende og fleksibelt trygdesystem, som fokuserer
aktivitet fremfor passivitet.

NAVO mener at det er behov for et mer effektivt samarbeid mellom de bertrte etater for a sikre
helhetlige 10sninger. Imidlertid tror vi at det i tillegg til a gjore organisatoriske grep, vil vwre
nodvendig a se pa de Okonomiske virkemidlene, samt vurdere forholdet og grensene mellom de
ulike virkemidlene. NAVO er ogsa opptatt av at en sammenslaing vil gi tilstrekkelige synergier og
gevinster rent kostnadsmessig. NAVO er noe tvilende til om det er hensiktsmessig at en mer
rendyrket del av arbeidsmarkedspolitikken blir en del av sosial- og velferdspolitikken. Vi mener
derfor at en organisasjonsreform ma ivareta hensynet til en effektiv arbeidsformidling, og at malet
om fleksibilitet og effektivitet i arbeidsmarkedet ikke ma mistes av syne.
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Reformbehovet
I dag er ca 700 000 personer i yrkesaktiv alder til enhver tid midlertidig eller varig borte fra
arbeidslivet samtidig som de mottar inntekststonad fra det offentlige. Dette en utnsket situasjon for
samfunnet, virksomhetene og enkeltindividet.

Vart samfunn er preget av at arbeid er avgjorende for var rolle og var sosiale identitet i forhold til et
storre fellesskap. For den enkelte er arbeid den viktigste drivkraft til inntekt og selvforstrgelse.
Arbeidet og arbeidsplassen er ogsa en sentral arena for integrasjon og deltagelse i et sosialt og
samfunnsmessig fellesskap. Personer som star i fare for a falle ut av arbeidslivet, star ogsa i fare for
a falle ut av og bli passive pa andre samfunnsarenaer. Arbeidsplassen er et sted hvor vi horer til og
hvor vi onsker a hore til.

For virksomhetene er det av stor betydning a til enhver tid ha tilgang pa nodvendig arbeidskraft med
onsket kompetanse. Det er derfor viktig at vi har et arbeidsmarked og en velferdsstat som fungerer
fleksibelt og effektivt, og som ikke begrenser mobiliteten i arbeidskraften.

Vi har ikke rad til at sa mange mennesker star utenfor arbeidslivet. Dersom utviklingen vi har sett
de siste arene fortsetter, kan vi komme i en situasjon hvor andelen utenfor er storre enn andelen som
deltar i arbeidslivet. Dette betyr at det er ferre igjen til a finansiere velferdssamfunnets ytelser. En
slik utvikling vil ikke vxre bxrekraftig pa lang sikt.

NAVO konstaterer ogsa at slik ansvaret for virkemiddelbruken til dels i dag er organisert mellom de
tre berorte etater, er det et Apenbart behov for et bedre samarbeid, for a sikre helhetlige losninger.

Malene for en organisasjonsreform
Organisasjonsreformen har folgende mal:

Flere i arbeid og aktiv virksomhet - faerre pa trygd og sosialhjelp
En brukerrettet velferdsforvaltning
En effektiv velferdsforvaltning

NAVO mener malet om flere i arbeid og aktiv virksomhet er avgjorende. Arbeid fremfor trygd ma
vxre et prioritert velferdspolitisk mal. En ny forvaltning ma derfor organiseres pa en slik mate at
dette malet far sttrre kraft.

Nar det gjelder malet om a etablere en brukerrettet velferdsforvaltning, oppfatter NAVO at utvalget
tar utgangspunkt i ftlgende definisjon av brukerretting: "a la behovene til den enkelte bruker og
brukergrupper i storre grad styre bade hvilke tjenester som gis, og hvordan de gis". NAVO deler
utvalgets definering av begrepet brukerretting, og vi er opptatt av a fremme fleksible 10sninger
tilpasset den enkelte bruker. NAVO har merket seg utvalgets definisjon av bruker (enkeltindivider
og andre, der arbeidsgivere er en viktig gruppe (s. 194)). En slik forstaelse og definisjon er etter vart
syn helt ntdvendig. NAVO har i innspill til utvalget underveis fremhevet det vi har kalt et todelt
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brukerbegrep. Med dette mener vi at en bruker av tjenestene kan vaere bade et enkeltindivid og en
virksomhet. Dersom malet om flere i arbeid skal kunne innfris, er det viktig at virksomhetene i langt
storre grad anses som broker.

Reformen har ogsa som mal a etablere en effektiv velferdsforvaltning. Dette er et mal som NAVO
stgtter.

Om utvalgets anbefalinger
Utvalget har i sin innstilling droftet fire hovedtyper av modeller, og gjennomgaende er modellene
droftet med utgangspunkt i folgende hovedoppgaveinndeling:
• Ansvar for tjenester og okonomiske ytelser knyttet til arbeidsledighet, utstoting av arbeidslivet

og redusert arbeidsevne.
• Ansvar for alderspensjoner, familieytelser, helserefusjoner og andre

inntektsoverforingsordninger.
Utvalget papeker videre at den viktigste svakheten i dagens organisering er oppsplittingen av
ansvaret for arbeidsrettingen.

Utvalget drofter de fire hovedtypene av modeller, og anbefaler avslutningsvis en modell hvor det
etableres en statlig etat for arbeid og inntekt og en statlig etat for pensjoner, mens det kommunale
ansvar for sosialtjenesten viderefores.

I forbindelse med reformen er det som nevnt viktig at arbeidsmarkedspolitikken ikke blir en del av
sosial- og velferdspolitikken. Den organisasjonsmodellen utvalget anbefaler innebTrer at dagens
aetat slas sammen med deler av dagens trygdeetat. Imidlertid legger forslaget opp til at det skilles
mellom ytelser som erstatter arbeidsinntekt og ytelser som er uavhengig av arbeid (jfr. tabell 9.1 i
utvalgets innstilling). NAVO tror pa samme mate som utvalget at en samling av ressurser samt
stonader knyttet til arbeidslivet, er gunstig og vil kunne bidra til a na malet om flere i arbeid og
faerre pa trygd. NAVO sttbtter derfor utvalgets forslag til organisasjonsmodell, da vi tror at den,
sammenlignet med de tre tvrige modellene, er bedre egnet til a understotte arbeidslinjen.

NAVO deler ogsa utvalgets syn med hensyn til behovet for og ntdvendigheten av a fremme
arbeidsrettingen. Slik organiseringen er i dag, finnes det dessverre en rekke eksempler pa at
passivitet blir konsekvenser istedenfor aktivitet. Vi Onsker derfor a utdype hensyn som bor ivaretas
ved uforming av organisasjonsmodell ved a vise til behov hos vare medlemsvirksomheter.

Virksomhetenes behov
Virksomhetene legger vekt pa ftlgende:
• Etatene bor bidra til a imotekomme virksomhetenes arbeidskraftsbehov.
• Virksomhetene ma anses og behandles som bruker av etatene.
• Ett kontaktpunkt som innehar en koordinerende og veiledende rolle, og som sikrer forutsigbare

ltsninger.
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Muligheten for fleksibilitet med hensyn til bruk av lonnstilskudd/trygd.
Kontaktpunktet ma ogsa bidra til, i samarbeid med virksomheten, a finne It sninger som i storst
grad er rettet mot aktivitet, enten pa aktuell arbeidsplass eller pa annen arbeidsplass.

En illustrasjon her kan were langtidssykemeldte. For virksomhetene kan situasjonen i mange
sammenhenger were at det ikke er mulig a finne frem alternative losninger, fordi det rett og slett
ikke finnes alternative arbeidsoppgaver. I andre sammenhenger kan situasjonen were at det ikke er
mulig for den langtidssykemeldte a pata seg alternative oppgaver pa den aktuelle arbeidsplassen.
Det er derfor viktig med okt satsing pa yrkesrettet attforing (kun 14 % av uforepensjonerte i dag har
forut for uforepensjon vxrt igjennom yrkesrettet attft ring).

Andre forhold av betydning
NAVO finner utvalgets vurderinger og anbefalinger grundig gjennomarbeidet, og vi stttter i
hovedsak disse. Imidlertid ser vi at utvalgets anbefalinger medforer flere utfordringer. Vi Onsker
derfor a papeke noen av disse utfordringene.

Arbeidsgivers ansvar
Utvalget papeker arbeidsgivernes rolle med hensyn til a skape arbeidsplasser. NAVO deler her
utvalgets syn nar det gjelder det ansvar den enkelte arbeidsgiver har for a forebygge utstoting, samt
inkludere arbeidstakere tross manglende funksjonsevne. Som utvalget papeker, er det i denne
sammenheng avgjOrende med godt og lopende samarbeid mellom det offentlige apparatet og
arbeidsgiverne. Imidlertid ser NAVO at det i denne sammenheng er avgjorende at det etableres
gode og fleksible stonadsordninger for a kunne understotte gode losninger bade for enkeltindividet
og for virksomhetene. Ordninger som inneb erer muligheten for bade lonn og trygd, og ikke enten
lonn  eller  trygd, vil her vxre et steg i riktig retning. NAVO merket seg i denne sammenheng
forslaget om bwrbare trygder i hostens statsbudsjettforslag. Dette er svxrt positivt, og NAVO har i
flere sammenhenger etterlyst dette.

Legenes rolle
Utvalget papeker i kapittel 7 legenes viktige rolle bade som premissgiver overfor trygdeetaten og
som portvokter. Utvalget papeker videre at legene i praksis fordeler og omfordeler en betydelig
andel av samfunnets ressurser, og utvalget konkluderer med at legenes rolle derfor er viktig med
hensyn til tilstrtmming til ordninger som setter brukere varig utenfor arbeidsmarkedet. Det blir
derfor ogsa papekt at organiseringen av portvokterrollen vil ha implikasjoner for hva og hvor mye
en kan oppna ved en organiseringsreform.

NAVO har pa  bakgrunn av sitt engasjement i arbeidet med Intensjonsavtalen om et mer
inkluderende arbeidsliv og fra vare medlemsvirksomheter,  fAtt  erfaring-med og innspill pa legenes
betydning i arbeidet med a fremme aktivitet . NAVO mener  derfor at legenes rolle burde vxrt
nwrmere utredet.
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Arbeidssokerstonaden
NAVO har merket seg utvalgets forslag om en statlig arbeidssokerstonad. Slik vi forstar denne, er
hensikten a etablere en stonad for brukere som er aktuelle for arbeid. StOnaden etablerer et statlig
ansvar for sosialhjelpsmottakere uten rett til dagpenger, der overgang til arbeid er en mulighet.
Formalet med stonaden er a gi okonomisk trygghet, men samtidig bidra til a styrke muligheten for a
integreres i arbeidslivet.

NAVO  sttbtter forslaget om innftbring av statlig arbeidsstkerstonad .  Vi tror at en slik sttnad kan
bidra til okt aktivitet for den enkelte .  Imidlertid ser vi et behov for nxrmere utredning av forslaget
for a sikre at utformingen av ordningen faktisk gir insentiver til arbeid.  Ordningen bor ogsa
utformes slik at den  ikke  gir insentiver for kommunene til a overfore kostnader til Staten.

NAVO
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