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

FOSK - Forum for Offentlige ServiceKontor - onsker a avgi horingsuttalelse til NOU
2004: 13: En ny arbeids- og velferdsforvaltning - Om samordning av Aetats,
trygdeetatens og sosialetatens oppgaver.

Hvem er FOSK?
FOSK er et ideelt, landsomfattende forum for kommuner, statlige etater og
virksomheter som har etablert, eller har planer om a etablere, servicekontor. FOSK
arbeider for a fremme omstilling for en innbyggervennlig offentlig serviceforvaltning
og er partipolitisk uavhengig. FOSK har blant annet etablert prisen "Arets
Servicekommune" hvor fokus er motet mellom kommunen og kommunens brukere i
hele kommunens organisasjon.

FOSK har (pr. 25.oktober 2004) 153 medlemmer, i hovedsak kommuner og bydeler.
Se for ovrig www.fosk.no for neermere informasjon.

I forbindelse med NOU  2004:13,  vil FOSK komme med folgende
horingsuttalelse:

Kapittel 2.9: Krav til oa premisser for valg av organisasjonsmodell
FOSK mener at de krav og premisser for valg av organisasjonsmodell, saerlig med
hensyn til 1.linjetjenesten, er et riktig utgangspunkt for utvalgets arbeid.

I dag blir brukerne ofte en "kasteball" mellom de forskjellige etatene. En helhetlig
felles tjeneste er viktigere enn om tjenesten er kommunal eller statlig. Alle personer
som har problemer i forhold til arbeid og inntekt vil da fa ett sted a henvende seg.
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Kapittel 10.5 :  Forslag om en statlig etat for arbeid og inntekt
Utvalget legger stor vekt pa at vi fortsatt skal folge arbeidslinjen .  Men utvalget legger
opp til et skille mellom Aetat og sosialtjenesten som kan vasre vanskelig a se i
praksis.

Aetat har alltid hatt ansvaret for a hjelp sine brukere ut i arbeid,  gjennom egnede
tiltak for kvalifisering ved hjeip av egne midler og trygdemidler som attforing og
rehabilitering.  Utvalget vii styrke og rendyrke denne oppgaven gjennom Aetat.

Samtidig heter det i sosialloven at sosialstonad skal vaere  "hjeip til selvhjelp".
Sosialtjenesten har derfor alltid arbeidet aktiv med sine brukere for at de ma komme
ut i arbeid eller skolegang for a bli seivhjuipne .  Kun sykmeldte, de som venter pa
innviigeise av en trygdeyteise og andre med problemer som tilsier at de ikke er
arbeidssokere,  far sosiaihjeip uten slike viikar.

For a gjore det enklere for brukerne,  er det ogsa onskelig at navaerende
bostotteordning innarbeides i trygdesystemet.

Kapittel 10.6 :  Forslag om statlig_pensjonsetat
Vi vet at mange sosialklienter etter lang ventetid gar over fra sosialhjelp til varige
trygdeytelser .  Nar sosialtjenesten og trygdeetaten forblir sa adskilt,  gir det mange
ekstra problemer for brukerne og stor ineffektivitet i arbeidet.

Ogsa her er det vanskelig a se at utvalget har gjort endringer som gjor hverdagen
lettere for brukerne. Klientene som er for syke til a jobbe og for friske til a bli trygdet,
vii fortsatt bli kasteballer mellom de forskjellige etater ,  siden det fortsatt ikke er
samme organisasjonen som har det helhetlige ansvaret.

Kapittel 10.7 :  Forslag om fortsatt kommunalt ansvar for det sosiale sikkerhetsnettet,
og forsiag om innforing av en ny statlig arbeidssokerstonad
I folge utredningen er denne ytelsen ment for dem  - "som er dagens
sosialhjelpsmottakere som kan to arbeid,  dvs arbeidstakere uten dagpengerettigheter
og personer med behov for arbeidsrettede tiltak."

Det fremkommer ikke pa hvilken mate det skal avgjores om vedkommende er reel
arbeidssoker eller ikke.  Sosialtjenesten har i dag erfaring pa at flere som i dag ikke
regnes som formidlingsklare har muligheter til arbeid dersom forholdende legges til
rette.

FOSK  er redd for at problemet for klientene vii bli det samme som i dag.

Kapittel 10.8: Forslag om forstelinlettienesten
Utvalget foreslar en samling av de viktigste tiltak og ytelser knyttet til arbeid og
redusert arbeidsevne 1 en etat for arbeid og inntekt.  Dette legger grunniag for a
etablere en forstelinjetjeneste der brukerne kan forholde seg til ett lokalt kontaktpunkt
som sikrer at de far en heihetlig avklaring og et samordnet arbeidsrettet
tjenestetiibud.
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Utvalget foreslar at etaten for arbeid og inntekt selv ma utforme en forstelinjetjeneste,
men at forstelinjetjenesten sa langt som mulig ma samlokaiiseres med
sosialtjenesten i kommunen.

For pensjonsetaten antar utvalget at etaten kan ivareta en stor del av sitt
forstelinjebehov i samarbeid og samlokalisering med kommuner og etaten for arbeid
og inntekt.

Utvalget peker ogsa pa de offentlige servicekontorene og at etaten for arbeid og
inntekt,  i samrad med kommunene og pensjonsetaten ,  selv skal vurdere om det er
aktuelt a etablere en forstelinje i eller i tilknytning til et offentlig servicekontor.

FOSK  vil peke pa at bakgrunnen for a etablere offentlige servicekontorerl var a bidra
til et enklere Norge.  Dersom det ikke legges sterke foringer eller palegg om at de nye
etatene skal samarbeide med offentlige og kommunale servicekontorer, er FOSK
redd for at  det igjen kan bli vanskelig a uoversiktlig for brukerne  nar de skal to kontakt
med det offentlige.

De offentlige og kommunale servicekontorene har tilegnet seg hoy kompetanse i
forhold til  hvordan de skal mote brukerne og ivareta deres behov .  Servicekontorene
har ogsa kompetanse pa a forholde seg til mange fagenheter uavhengig av om
dette er ulike kommunale enheter, statlige etater ,  om disse er samorganisert med
servicekontorene eller ikke.  Pa servicekontorer hvor det er stort behov for enkelte
tjenester, er det ogsa Iagt til rette for at servicemedarbeidere med spesiell
fagkompetanse kan vaere del av eller samiokalisert med servicekontoret.

En samordning av forstelinjetjenesten vil i tillegg til  "profesjoneit" mote (sannhetens
oyeblikk) med brukerne,  ogsa kunne frigir ressurser som igjen kan gi en bedre og
mer effektiv saksbehandling dersom brukerne kan henvende seg pa ett sted og fa
den bistand han/hun trenger for a bli seivhjulpen.

Samordnet forstelinjetjeneste vil ogsa bidra til mindre ansvarsfraskrivelse overfor
brukerne nar muligheten til a henvise brukerne til andre blir borte.

Det er na flere gode eksempler pa samarbeid og samlokalisering i offentiige
servicekontorer mellom kommuner og statlige etater som ogsa inkluderer brukere
med sammensatte behov.

FOSK mener at det b: r legges foringer for at de nye etatene skal inngd forpliktende
samarbeid med de kommunale og offentlige servicekontorene, og at
servicekontorene som minimum  ska/  kunne gi informasjon om de aktuelle tjenestene
og veiledning i hvordan brukerne skal forholde seg videre (hvem og hvordan de skal
to kontakt mv). Dette samarbeidet bor ikke gjelde bare det fysiske servicekontoret,
men ogsa gjennom informasjonen som gis pa kommunenes og etatenes
internettsider.

11 desember 2003, var det etablert i underkant av 200 offentlige og kommunale servicekontor. Dersom de som
pa samme tid hadde planer om a etablere slike kontorer, vil ca. 75% av landets kommuner ha offentlig eller
kommunalt servicekontor. Kilde: Statskonsult / www.servicekontorer.no.
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denne sammenheng er utvalgets forsiag om at det b, r inngas en rammeavtale
mellom stat og kommunesektoren v/ Kommunenes Sentralforbund som kan gi
retningslinjer for arbeidet pa lokalt plan positivt.

Andre forslag til endringer
For a kvalitetssikre tjenester og tilbakefore erfaringer til tjenestesteder slik at disse
har mulighet for a forbedre seg hele tiden, bor det opprettes en sosialombudsordning
i storre kommuner. Det henvises i denne sammenheng til sosialdepartementets
pilotprosjekt for ombudsordning med evaluering.

Avsluttende kommentarer
Som det fremgar av innstillingen, konkluderer utvalget med en tredeling av tjenestene
i 3 atskilte etater/organisasjoner:

1. Pensjonsetat
2. Arbeids- og inntektsetat
3. Sosialtjenesten.

Pa denne bakgrunn kan en si at denne stortingsmelding nr 13/2004, i likhet med
tidligere Stortingsmelding 14/2002, i all vesentlig grad er en opprydding i oppgaver
og organisering mellom Aetat og Trygdekontor. Meldingen har et kun nytt moment og
det er innforing av statlig arbeidssokerstonad for personer som er formidlingsklare,
men ikke dagpengerettigheter.

Problemet silk vi opplever det, er de klientene som ma forholde  seg til  flere etater pa
grunn av sine problemer. Den nye strukturen tar ikke tilstrekkelig hensyn til disse
klientene da det fortsatt vii vaere de samme instanser som de ma forhoide seg til.

Det gjor det heller ikke enklere at to av instansene er statlig og en kommunal. Stat og
kommune har hver sine budsjetter og ressurser a forhoide seg til.

Etter var vurdering har utvalget vaert ensidig opptatt av det organisatoriske.
Innstillingen basrer preg av at ingen brukere av tjenestene har vaert med eller at
brukernes behov er kommet i sentrum. Vi mener at samordnende tjenester gjor ting
mye letter a handtere for brukere.

Det viktigste er at brukeren kan henvende seg ett sted for a fa nmdvendig rad og
veiledning, okonomisk stotte og lignende for a kunne mestre sin Iivssituasjon.
Brukerne er mer interessert i a fa den hjelp den trenger, enn hvem som gir den.

Vi mener at det er riktig at ordninger som gar pa arbeid og inntekt bor vmre en statlig
oppgave. Dette gjeider ogsa inntekt for de personer som faller utenfor de etablerte
trygde- og tilskuddsordninger. Kommunen kan da konsentrere seg som sine mange
forskjellige omsorgsoppgaver for innbyggerne med forskjellig alder og behov, mens
Staten har ansvaret for behandling, inntekt og arbeid.

Det viktigste aspektet er at vi ma unnga a stigmatisere vare kunder/brukere.  Ved en
felles forstelinjetjeneste for de nye etatene og kommunene unngar vi nettopp dette.
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Vennlig hilsen

FOSK -  Forum for Offentlige ServiceKontor

Elfin Brede Kristiansen
Styremedlem FOSK
Nes kommune Akershus
(sign.)

Kopi:

e Knut E H land
Sekretariat FOSK

elh@asd.dep.no
Magne Hustad,  Kommunenes Sentralforbund
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From post@fosk.no
Subject Ht ring - NOU 2004: 13: En ny arbeids- og velferdsforval tning
Date Thu, October 28, 2004 12:26 pm
To elh@asd.dep.no
CC ,ketil.helgevold@sandnes.kommune.no,annette.gundersen@kristiansund.kommune.no

Hei,

vi (FOSK - Forum for Offentlige ServiceKontor) viser til NOU 2004: 13: En
ny arbeids- og velferdsforvaltning - Om samordning av Aetats,
trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver og oversender var

horingsuttalelse til denne.

Uttalelsen er utarbeid av styret i FOSK (styret bestar av
servicekontorledere i kommuner).

I dialog med samordningsprosjektet i var, onsket prosjektet at vi avga var

uttalelse via Kommunenes Sentralforbund (KS) som vi har et samarbeid med.
KS har imidlertid avgitt sin uttalelse, og i samrad med KS sender vi
derfor var uttalelse direkte til dere.

Horingsuttalelsen er ogsa sendt som brev til Arbeids- og

sosialdepartementet, Samordningsprosjektet, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo.

Med vennlig hilsen

Knut E Helland
sekretariat FOSK

www.fosk.no, post@fosk.no
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