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OPPGAVER

Det vises til departementets brev av 8. juli 2004.

HSH har folgende merknader til NOU 2004: 13:

Det er behov for et mer samordnet tilbud og et bedre koordinert offentlig hjelpeapparat. Men
som uttalt tidligere har HSH ikke nevneverdig tro pa en omfattende reform av arbeids- og
velferdsforvaltningen na. Svakhetene i dagens organisering bor sokes lost ved blant annet bedre
samordning, okt utdanningsniva og en oppfolging av de mer konkrete endringsbehov innenfor
dagens organisering som Rattso-utvalgets omfattende gjennomgang har avdekket.

HSH ser det kan vere gevinster ved en sammenslaing av tjenestene, men man bor unnga a sette
i gang store reformer uten at man kan v ere rimelig sikre pa at det vii lose de problemer som er.
Man kan for eksempel ikke organisere seg vekk fra ressursknapphet og mangel pa tilstrekkelig
kompetanse.

Etter var oppfatning er en sammenslaing verken nodvendig eller tilstrekkelig til a skape klarere
ansvarsforhold og kvalitetsheving .  Det er betydelige utfordringer forbundet med a smelte
sammen to eller flere ulike kulturer i en og samme organisasjon .  I en slik prosess er det lett a
miste fokus pa de hovedoppgaver som skal utfores . Vi frykter  at ressursene som vil ga med til
selve omorganiseringen - i hvert fall pa kort og mellomlang sikt  -  vil trekke betydelige ressurser
vekk fra primxroppgavene og fore til darligere forstelinjetilbud enn dagens. Vi mener at dagens
problemer og svakheter kan loses uten en storre organisatorisk endring. De innholdsmessige
mangler ved tjenestene vil selvsagt  ikke  bli lost ved en endret organisering alene.

Landets bedrifter og virksomheter innenfor bade privat og offentlig tjenesteyting og produksjon
mener det er viktig at man ikke taper av syne at nnringslivet og offentlig virksomhet har behov
for en effektiv arbeidsformidling hvor alle typer etterspurt arbeidskraft blir prioritert likt. Det er
svaert lite onskelig at Aetats ressurser forst og fremst skal dekke det offentliges behov for a fA

potensielle trygdede ut i arbeid. Arbeidsgivemes behov i forhold til Aetat er primxrt a fa hjelp
til rask og god tilgang til kompetent arbeidskraft. En sammenslAing av tjenestene vil lett fore til

ArbeikWagositadepartementet
SakStx.:

2 ,1 bo4O3
Doknc

19
ArkWande:

4R 61
Dam

01,1(.
Avd.: Saksbeh

U.off.:

Postadresse Kontoradresse Telefon 22 54 17 00 info@hsh-org.no Bankgiro Foretaksregisteret:
Boks 2900 Solli, 0230 Oslo Drammensveien 30 Telefaks 22 56 17 00 www.hsh-org.no 6030.05.18543 9701.34 646 MVA



at Aetats tjenestetilbud i storre grad enn i dag vil bli assosiert med sosial- og trygdepolitikken og
fore til at det blir mindre fokus pa Aetats oppgaver som formidler av arbeidskraft som bedrifter
og andre virksomheter etterspm.

Vi forstar det slik at Rattso-utvalgets forslag til organisasjonsmodell ikke er ulik
omorganiseringer som skjer og har skjedd i flere land i Europa. Disse har imidlertid virket over
sapass kort tid at det er for tidlig a se om de vil gi positive resultater. Vi mener det er grunn til a
avvente en omfattende omorganisering i Norge inntil man kan bygge pa erfaringene fra andre
land. Det betyr ikke at man ikke straks kan man to fatt pa arbeidet med de konkrete tiltakene
som Rattso-utvalgets funn gir grunnlag for.

Nar vi na mener a kunne registrere at vare tidligere fremforte synspunkter ikke har vunnet
gjenklang, vil vi subsidixrt to utgangspunkt i de fire foreslatte modellene, og anbefale den
modell som vi mener best vil bidra til a fA flere i arbeid og fxrre pa trygd.

Modell 1: Statlig arbeidslinje
Vi er enige med Rattso-utvalget at av de fire modellene som foreslas ma modell nr. 1 med en
statlig etat som samler ansvaret for tjenester og ytelser knyttet til arbeidsformidling og redusert
arbeidsevne (etat for arbeid og inntekt) og en statlig etat for pensjonsytelser, familieytelser og
helserefusjoner (etat for pensjoner), ha mest for seg. I en slik modell bor sosialtjenesten fortsatt
vxre et kommunalt ansvar ettersom denne tjenesten i stor grad er skjonnsbasert og nxrt knyttet
til kommunenes ovrige tjenester.

Modell 2: Kommunal arbeidslinje
Norge har mange kommuner, store geografiske avstander og mange steder lav befolkningstetthet.
I mange kom uner er det fa eller ingen tilbud til arbeidssokende. Dette taler for at
arbeidsmarkedspolitikken bor vxre et statlig og ikke kommunalt ansvar. Et kommunalt ansvar
for alle oppgaver knyttet til arbeid og vurdering av arbeidsevne vil mange steder i landet i for
stor grad kunne bli styrt av lokale sxrinteresser. Den vil sannsynligvis ogsa hindre den
arbeidskraftmobilitet som er nodvendig i Norge som ellers i verden. Ordningen vil kreve
betydelig statlig styring overfor kommunene og stiller store krav til finansieringsordningen. Vi
kan ikke se at modell 2 kan anbefales.

Modell 3: Statlig en-etatsmodell
HSH mener modell 3 lett vil kunne utvikle seg til en stor, tungrodd og uhensiktsmessig
organisasjon. Det er svxrt komplekse oppgaver som skal loses bade for a realisere malene i
arbeidslinjen og for a hAndtere regelstyrte oppgaver innenfor de mange typer pensjonsordninger
og andre sosiale ytelser. Vi ser for oss at en slik organisering vil kreve en enhet i hver
kommune. Vi tror at det mange steder rundt i landet ikke vil vxre mulig a organisere dette i
enheter som har tilstrekkelig kompetanse til a handtere hele ansvarsomrAdet pa en
tilfredsstillende mate.
Dersom staten i denne modellen ogsa skal overta sosialhjelpen, vil det oppsta nye
samarbeidsutfordringer mellom stat og kommuner. Full overforing av sosialhjelpen til en etat
for arbeid og inntekt vil ogsa innebxre en forskyvning av oppgavene for etaten i retning av a
handtere sosiale problemer. Dette vil kunne vri kompetansebehovet og fokus bort fra
arbeidsformidling, tiltak for attforing, reaktivisering av uforetrygdede m.v..
HSH kan ikke se at modell 3 kan anbefales.
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Modell4: Kommunemodell
De argumenter som taler mot modell 2 og 3, har tilsvarende vekt ogsa i forhold til modell 4. Vi
kan ikke se at denne modellen kan anbefales.

Vennlig hilsen
HANDELS- OG SERVICENIERINGENS
HOVEDORGANISASJON
Arbeidsgiveravdelingen _

Kim Nordlie
direktor
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