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Horingsuttalelse  til NOU 2004:13. En ny  arbeids- og velferdsforvaltning.

Norsk Helse- og Sosiallederlag vil med dette avgi horingsuttalelse til ovennevnte NOU.

NHSL er en organisasjon for ledere og andre nokkelpersoner som arbeider med helse- og
sosialsaker i kommunene. Gjennom de kunnskaper og erfaringer medlemmene har, onsker vi
a bidra i den helse- og sosialpolitiske debatt. NHSL er ikke en fagorganisasjon og er
partipolitisk noytral.

NHSL har i lang tid fulgt arbeidet med omorganisering til en ny arbeids- og
velferdsforvaltning. Vi har sendt uttalelse til og v ert i horing med Stortingets sosialkomite i
forbindelse med behandling av Stortingsmelding nr. 14 (2002-2003). Videre har vi underveis
gitt innspill til prosjektledelsen for Samordningsprosjektet, senest i brev av 02.02.2004.

Nar vi med dette avgir uttalelse til den framlagte  NOU'n,  er det bade pa grunnlag av en bred
faglig kompetanse innen kommunal helse- og sosialforvaltning ,  gode kunnskaper om de
prosesser som Jigger forut for utredningen og med stor interesse for at en framtidig arbeids-
og velferdsforvaltning skal gi bedre resultater bade for brukerne av tjenestene og
samfunnsokonomisk.

Generelle merknader.

Utvalget har utfort et meget grundig arbeid. Grunnlagsmaterialet er meget omfattende og gir
en god oversikt over dagens tjenester. Utredningen gir en grundig analyse over fordeler og
ulemper med dagens organisering og hvilke utfordringer vi star overfor.

En hver omorganisering medforer endring av grenseflater mellom tjenester. Det vil innen de
omrader som omfattes av denne NOUe-+
n i tillegg vxre oppgaver som berorer flere forvaltningsniva. NHSL er av den oppfatning at
utvalget har anbefalt en oppgavefordeling mellom stat og kommune som ikke i tilstrekkelig
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grad loser de grunnleggende utfordringer brukeme star overfor og kanskje heller ikke vil gi
best samfunnsokonomisk gevinst pa sikt.
NHSL' s syn vil bli nxrmere begrunnet nedenfor.

Det foregar i dag en omfattende forsoksvirksomhet innen dette feltet. Uheldigvis har disse
forsokene kommet for kort til at utvalget har kunnet dra vesentlig nytte av dem. Den
forelopige evalueringen sier mer om naturlig oppstartsproblematikk enn om
langtidsvirkninger. Forelopige tilbakemeldinger fra vare medlemmer som deltar i ulike
samordningsforsok er at samorganisering hvor bade Aetat, trygdeetat og sosialtjenesten deltar,
gir best resultat.

Framtidas arbeids- og velferdsforvaltning vil etter all sannsynlighet bli bestemt pa grunnlag
av utvalgets utredning. Det er derfor viktig at man foretar en organisering som taler tidens
tann og som kan to opp i seg Famtidas utfordringer. Ny organisering ma ikke vaere en barriere
for nodvendige justeringer uten nytt omfattende utredningsarbeid. Pa dette grunnlag har det
etter NHSL's syn vaert onskelig at utvalget i sine anbefalinger hadde fulgt opp sine egne
analyser med a ga lenger i reell samorganisering.

NHSL er oppmerksom pa at utvalgets mandat var begrenset til a utrede organisasjonsmodeller
og komme med innstilling om dette. Utvalget har allikevel pa noen omrader sett pa
sammenhengen mellom inntektssikring og organisering og foreslar utredet en
arbeidssokerstonad. NHSL hadde onsket at utvalget i langt storre grad hadde utredet
sammenhengen mellom inntektssikring og organisasjonsmodell, spesielt i forhold til arbeidet
med fattigdomsproblematikk. Vi er av den oppfatning at dette er meget viktig for valg av
organisasjonsmodell.

Vi vil nedenfor knytte noen  kommentarer og synspunkter til noen av kapitlene i utredningen.

Kay. 6.  Malene for en organisasionsreform

I dette kapitlet har utvalget sett nxrmere pa malene for utredningen:
Flere i arbeid, faerre pa trygd/sosialhjelp
Bedre brukerretting

- En mer effektiv forvaltning.

Utvalget gir en grundig analyse av disse malene, mulige motsetninger mellom dem og
konkluderer med at de organisasjonsmessige tiltak som settes i verk kan forsterke
sammenhengen mellom de 3 hovedmalene.

NHSL stutter fullt ut utvalgets analyse av malene, men som vi vil begrunne nxrmere
nedenfor, kan vi ikke se at de organisatoriske endringer utvalget foreslar er de beste til a
ivareta utvalgets egen konklusjon i dette kapitlet.

Kay. 7.  Reformbehovet

NHSL stutter ogsa utvalgets utgangspunkt for en analyse av reformbehovet:
Arbeid har ikke tilstrekkelig fokus i og kraft i dagens arbeids- og velferdsforvaltning.
Dagens oppsplitting av ansvaret for arbeidslinjen samsvarer ikke med brukernes
behov.
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Vi stotter derfor ogsa utvalgets syn pa at hovedbegrunnelsen for omorganisering ligger i
behovet for langt sterkere fokusering pa arbeid som virkemiddel.

NHSL vil imidlertid peke pa at utvalget i meget liten grad har lagt vekt pa helhetlig tenking
pa inntektssikring som begrunnelse for organiseringsreformer. Vi star overfor store
utfordringer nar det gjelder fattigdomsbekjempelse. Dagens oppsplittede ytelsesforvaltning er
lite egnet til a to fatt i denne utfordringen, og som etter NHSLs syn en meget viktig
begrunnelse for reformer.

Det er i samspillet mellom arbeidslinja og en samordnet ytelsesforvaltning vi ser de storste
gevinstene for brukerne og som ogsa vil gi storst effektiviseringsgevinst.

NHSL vil ogsa peke pa et tredje argument for organisatoriske reformer.
Samordningsforsokene NHSL har kontakt med synes a ha folgene erfaringer nar det gjelder
felles organisering:

- Raskere overgang til arbeid, skole eller arbeidskvalifisering.
- Kortere passive stonadsforlop
- Brukerne har en instans a forholde seg til, slipper "rundgangen" mellom dem og

far en samordnet og helhetlig saksbehandling.

Etter NHSLs oppfatning er disse erfaringene i seg sjol et viktig argument for a foreta
omfattende organisasjonsendringer.

I sin oppsummering og vurdering av dette kapitlet sier utvalget at maloppnaelsen i dag er
mindre god for brukere med store behov for bistand fra Here tjenester og de med lange
stonadsforlop, sxrlig brukere av sosialhjelp. Utvalget peker pa at bedre organisering vil kunne
bidra til a redusere behovet for passive ytelser. NHSL stotter dette synet fullt ut, men kan ikke
se at dette har fatt nodvendig gjennomslag i utvalgets forslag. De mint ressurssterke vil trolig
fa enda vanskeligere overgang fra passiv sosialhjelpstilvxrelse til arbeidslinja enn i dag.

Kap. 8. Krav og hensyn knyttet til organisering av offentlig virksomhet

Dette kapitlet tar opp viktige utfordringer som ma vurderes i forhold til framtidig organisering
som bl.a.:

- Det offentliges ansvar for velferdsoppgaver
- Stat eller kommune som politisk ansvarlig
- Styring av offentlig ansvar for velferdsoppgavene
- Private aktorer i velferdsforvaltningen
- Forholdet mellom rettigheter og plikter

Kostnadsoverveltning
Bredde eller spissing av mal
Rettssikkerhet

Det offentliges ansvar
Den nordiske velferdsmodellen er pa mange mater satt pa prove. Utvalget synes a forsvare
hovedtrekkene i velferdsmodellen ved a si at offentlige myndigheter har et ansvar for at
velferdstjenester skal gjores tilgjengelig for brukerne og har styring pa mengde og kvalitet
innen de rammer det offentlige finansierer og/eller palegges brukeme som egenbetaling.
Det synes a v acre bred politisk enighet om hovedtrekkene i velferdspolitikken, men NHSL vil
peke pa at det finnes utviklingstrekk som kan fore til redusert offentlig styring, og som gjerne
gir seg storst utslag for de minst ressurssterke. Bl.a. er forskjellen mellom fattige og rike
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storre enn noen gang uten at vi har maktet a to tilstrekkelig fatt i fattigdomsproblematikken
med dagens organisering.

Stat eller kommune som politisk ansvarlig
Utvalget peker pa at det ikke er klare retningslinjer for hvilke oppgaver som klart ma vxre
statlige eller kommunale og peker pa at det for arbeids- og velferdsforvaltningen betyr at
oppgavefordelingen ma reflektere en organisering som fremmer malsettingene og at en
framtidig samordning ma stotte opp under dette. Utvalget legger stor vekt pa at
oppgavelosningen i en reorganisert arbeids- og velferdsforvaltning ivaretar sentrale politiske
mal knyttet til likhet og rettssikkerhet, samtidig som det er viktig at lokale kunnskaper og
lokalt skjonn utnyttes i oppgavelosningen. Det pekes pa 3 hensyn som ma ivaretas:

- Geografisk nxrhet til brukeren
- Bade nasjonale og lokale hensyn skal ivaretas
- Samordning pa et bredt felt av tjenester og ytelser.

Utvalget har her pekt pa meget viktige forutsetninger, men som vi kommer tilbake til
nedenfor, kan vi heller ikke se at disse hensynene er tilstrekkelig ivaretatt i forslaget til
organisasj onsmodell.

Storing av offentlig ansvar for velferdsop gavene
Utvalget skiller her mellom myndighetsutovelse og tjenesteproduksjon.

Mr det gjelder myndighetsutovelse synes utvalget a legge stor vekt pa at mulighetene for
bruk av skjonn er forskjellig, spesielt mellom sosialtjenesten (loo om sosiale tjenester)
og trygdeetaten (folketrygdloven) og at mulighetene for profesjonsbasert myndighetsutovelse
gjerne er plassert innenfor forvaltningsorganer under direkte politisk styring, altsa
kommunene.

NHSL vil papeke at skjonnsutovelse i sosialtjenesten i dag i praksis ikke er underlagt politisk
styring. Bruk av skjonn baserer seg pa det lovmessige grunnlag og faglig kompetanse. Slik vi
ser det har det i praksis ingen betydning om skjonn utoves av statlig eller kommunal
virksomhet dersom hjemmel og kompetanse er tilstede. Det er i alle fall etter NHSLs syn en
meget stor fordel for brukerne dersom skjonn kan utoves tverrfaglig av de 3 instansene i
fellesskap. Dette viser ogsa erfaringene fra samordningsforsokene.

Private aktorer i velferdsforvaltningen
Utvalget ma forstas dit hen at det offentlige ma ha full styring pa myndighetsutovelsen, men
at det kan tenkes at visse deler av tjenesteproduksjonen kan settes ut til private aktorer pa
bestemte premisser.

NHSL kan stotte dette hovedprinsippet, men vil peke pa behovet for helhetlig kunnskap og
erfaring i en framtidig arbeids- og velferdsforvaltning. Dette kan svekkes dersom det i for stor
grad apnes for private aktorer.

Som eksempel kan nevnes at adgangen til privat arbeidsformidling bl.a. forte med seg en
nedbemanning av Aetat som i forste rekke tappet etaten for kunnskap om og kontakt med
neringslivet. I de samordningsforsokene som i dag er i gang, ser en klart nodvendigheten av
en tett kontakt med nwringslivet nar det skal arbeides med personer som har falt ut av eller
ikke har kommet inn i arbeidslivet.
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Forholdet mellom retti heg ter o pl ikter
NHSL er fullt ut enig i utvalgets vurdering om at det ved valg av organisasjonsform ma vxre
en klar forutsetning at nodvendig kobling mellom rettigheter og plikter kan ivaretas. Videre at
der det er ordninger med sterk kobling, bor vxre et entydig ansvar bade for rettighetsvedtak
og for at oppfolging av forutsatte plikter blir utfort. Dette er ogsa erfaringene med
virkemidlene i flere av samordningsforsokene.

Den organisasjonsmodell utvalget har innstilt pa, ivaretar ikke denne konklusjonen fullt ut.
Det ma ikke bli slik at det gis muligheter til at vurdering av rettigheter og plikter fortsatt kan
vurderes forskjellig etter hvilken framtidig etat brukeren har kontakt med. Det er forst og
fremst gjennom en helhetlig arbeids- og velferdsforvaltning man kan oppna lik og samordnet
vurdering mellom rettigheter og plikter.

I alle tilfelle er det behov for lovendringer pa dette felt.

Kostnadsoverveltning
Utvalget er opptatt av at arbeids- og velferdsforvaltningen ma organiseres slik at en i storst
mulig grad unngar kostnadsoverveltning og at det unngas grasoner hvor ingen instans tar
ansvar for brukere med bistandsbehov. Utvalget konkluderer med at et samlet organisatorisk
ansvar kan bidra til dette.

Dette er ogsa  NHSLs syn.

Bredde eller spissing av mal
Det legges i NOUen avgjorende vekt pa at det er de formal en samler organiseringen om,
som ma vxre innbyrdes forenlige og konsistente. Vi kan i likhet med utvalget ikke se at det
vil vxre avgjorende om en ny organisasjon bare har arbeid og inntekt som oppgave, eller
omfatter alle oppgavene de 3 velferdsetatene har i dag.

Rettssikkerhet
En ny organisasjonsmodell gir flere rettssikkerhetsaspekter som ma ivaretas.
Nar det gjelder klage og overproving er det viktig at omorganiseringen ikke forer til reduserte
muligheter for brukerne til a fa provd vedtak og beslutninger for en uhildet instans. Alt etter
hvor langt man gar i omorganisering vil det vaere behov for lovmessige tilpasninger pa dette
feltet.

Vi har foran kommentert bruk av skjonn og papekt at tverrfaglig skjonn i de aller fleste tilfelle
vil vTre i brukerens interesse. Nar det gjelder klage eller annen overproving av vedtak, ma det
vxre like stor mulighet til dette om avgjorelsen er rettighetsbasert eller utovd ved skjonn.

Personvernet i dagens arbeids- og velferdsforvaltning er i mange tilfelle forvaltet parodisk.
Var erfaring er at brukerne som onsker bistand pa tvers av etater og forvaltningsniva, ikke i
tilstrekkelig grad oppnar dette begrunnet av forvaltningen med personvernhensyn. Det er et
stort behov for lovendringer som bedre sikrer disse brukernes behov. Jo mer omfattende
arbeids- og velferdsforvaltningen blir, jo enklere blir det a utove personvernet pa en fornuftig
mate.

Uansett vil en stai overfor store utfordring for a sikre informasjonsflyt og IT-baserte losninger.
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Kapittel 9. Drofting  av mulige organisasionsmodeller

Krav  og premisser.
I dette kapitlet trekker utvalget fram noen krav tit og premisser for en framtidig
organisasjonsmodell som underbygger malene i arbeids- og velferdsforvaltningen, og som
NHSL firmer grunn tit a understreke:

- Brukere i skjxringsfeltet mellom de 3 etatene ma fanges opp bedre enn i dag,
spesielt gjelder dette de med langvarige stonadsforlop.

- Arbeids- og velferdstjenestene ma ogsa gi varierte tilbud om meningsfylte
aktiviteter tit de som ikke kan vwre i arbeid.

- Bedre kontaktflate med og virkemidler i forhold tit arbeidsgivere.
- Fleksibilitet i tilgang pa virkemidler, ogsa ut over administrative grenser som

kommunegrenser.
- Brukerretting som krever innsats pa mange omrader og hvor organisasjonsmodell

ikke skal hindre avklaring av brukerbehov for tiltak.
- Bade formals- og kostnadseffektivitet slik utvalget har beskrevet foran.

Nar det gjelder forstelinjetjenesten har utvalget tatt utgangspunkt i folgende krav:
- Brukere som har behov for hjelp knyttet tit arbeid/arbeidsrelaterte aktiviteter skal

forholde seg tit et lokalt kontaktpunkt for helhetlig avklaring.
- Dette kontaktpunktet skal vaere geografisk, fysisk og kommunikasjonsmessig lett

tilgjengelig.
- Alle brukergrupper skal sikres god service.

NHSL vil bemerke at en forstelinje ikke bare behover a vxre knyttet tit arbeid og viser tit det
vi foran har sagt om viktigheten av samhandling mellom arbeidsrelaterte tjenester og
ytelsesforvaltning. Det ma were et krav tit framtidig organisering at denne sammenhengen
fanges opp i forstelinjen.

4 modeller.
Utvalget beskriver 4 aktuelle modeller ut fra de krav og premisser som utvalget har satt opp
og vurdert opp mot forhold som krever politisk avklaring.

- Mal for virksomheten
- Oppgaver
- Politisk ansvarlig organ
- Nasjonal styring, finansiering og statlig tilknytning
- Rettssikkerhet
- Krav tit forstelinje

Vi beskriver ikke modellene inngaende her, men knytter noen kommentarer tit utvalgets
vurderinger.

Modell 1: Statlig arbeidslinje
Denne modellen er basert pa:

- En statlig etat for arbeid og inntekt
- En statlig etat for pensjoner, helserefusjoner m.m..

Vi er enig med utvalget i at avgrensningen opp mot sosialtjenesten er en utfordring. Dersom
denne modellen blir valgt, mener NHSL at den statlige etaten for arbeid og inntekt skal ha
ansvar for okonomisk sosialhjelp etter § 5 og midlertidig husvxre etter §4-5 i Lov om sosial
omsorg. (alternativ b)
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Dette begrunner vi med:
- Arbeidslinja ma kobles tett opp til ytelsesforvaltningen og som okonomisk

sosialhjelp er en del av.
- Pa grunn av samhandlingen om losninger for brukerne vil dette pa sikt vxre bade

formals- og kostnadseffektivt.
- Vi vil ellers fa et "B-lag" pa kommunal sosialhjelp som muligens vil vxre fxrre,

men som vii ha enda lengre veg til arbeid enn for.
- Fattigdomsbekjempelsen blir vanskeligere med ansvar pa to forvaltningsniva.
- Midlertidig husvxre (§4-5) bor vxre med, da dette i forste rekke er oyeblikkelig

hjelp av okonomisk karakter og ikke nodvendigvis et boligproblem, noe utvalget
ogsa har pekt pa

NHSL er fullstendig klar over at det vil skape nye grenseflater at okonomisk sosialhjelp blir
statlig, bl.a. gjelder dette rusrelaterte oppgaver, boligspormal, familiearbeid, deler av
helsetjenesten og stottekontaktvirksomhet. Disse grenseflatene vil det imidlertid vxre langt
lettere a finne virkemidler for, enn dersom okonomisk sosialhjelp ikke blir en del av en statlig
arbeids- og velferdsforvaltning.

Grenseflater mot legetjenester og videregaende skoler/hogskoler vil i realiteten ikke bli berort
av en omorganisering.

Ogsa i dette kapitlet bruker utvalget det "frie" skjonnet som begrunnelse for at okonomisk
sosialhjelp ikke bor forvaltes av et statlig organ. Denne begrunnelsen er NHSL helt uenig med
utvalget i og vi viler til vare kommentarer til kapittel 8.

Nar det gjelder forstelinjetjenesten er vi enig i de betenkeligheter utvalget har til
konklusjonene i Stortingsmelding nr. 14 (2002-2003). Men vi ser at det vil vxre vanskelig A
etablere en helhetlig forstelinje med modell 1. Vi er av den oppfatning at en forstelinje ma ha
ansvar for alle oppgavene som omfattes av arbeids- og inntektssikringsoppgaver, deriblant
okonomisk sosialhjelp, men den ma organiseres slik at veien til arbeid far storst fokus.

Med forbehold som foran er nevnt, mener vi at denne modellen kan fungere tilfredsstillende
med den fordeling av oppgaver mellom de to etatene utvalget har skissert.

Modell 2: Kommunal arbeidslinje
- Kommunalt ansvar for tjenester og ytelser knyttet til arbeid/redusert arbeidsevne.
- Statlig etat for pensjoner.

Slik vi ser det er fordelen med denne modellen tilknytningen til andre kommunale oppgaver,
bl.a. boligutbygging og nxringsutvikling og kort veg til lokale politiske beslutninger.

Men langt mer avgjorende for vart syn er at arbeidslinja i liten utstrekning kan ivaretas av
kommunene som har sma muligheter til innvirkning pa nxringslivet ut over egen kommune.
Man bor ikke i en ny organisasjonsform bare basere seg pa et lokalt nxringsliv, nAr
arbeidslivet mer og mer ma ses i et globalt perspektiv. Dessuten ma en i denne
sammenhengen to i betraktning at landet bestar av et flertall sma kommuner som hver for seg
ikke vil kunne inneha tilstrekkelig kompetanse om arbeidsmarkedet.
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Vi er enig med utvalget i at en forstelinje vil varre lettere a organisers ansvarsmessig, men det
ma allikevel inngas et samarbeid med den statlige pensjonsetaten om forstelinjeoppgaver.
NHSL  stotter ikke denne modellen.

Modell 3: Statlig enetatsmodell
Utvalget har, for denne modellen, lagt til grunn at denne etaten i tillegg til de statlige
oppgaver skal overta et totalansvar for den tradisjonelle sosialkontortjenesten (alternativ a).

NHSL viser til vare kommentarer til modell 1. Vi mener det er fullt mulig i en statlig
enetatsmodell a avgrense sosialtjenestens deltagelse til okonomisk sosialhjelp og midlertidig
bolig, men de ovrige sosialtjenestene beholdes som kommunale. (alternativ b)

Utvalget peker pa at det i tilfelle kan vaere aktuelt a organisere etaten i 2 divisjoner med
samme fordeling av arbeidsoppgaver som i de 2 etaten i modell 1. NHSL er enig i dette. Det
vil gjore det mulig med en intern organisering hvor trykket mot arbeidslinja kan okes.

Ved vurdering av denne modellen er det viktig a ha for oye at sjol om en slik stor etat kan
fortone seg enorm sett sentralt fra, er den fullt overkommelig og hensiktsmessig nar den skal
handteres i den enkelte kommune. I den enkelte kommune vil en trolig se pa en helhetlig etat
som nodvendig for a fa tilstrekkelig bredde i kompetanse og som a kunne gjennomfore
tverrfaglig samhandling.

Dessuten vil ansvarsforholdet for forstelinjen vxre enkel. Det kan allikevel vere nodvendig at
den organiseres pa en slik mate at arbeidslinja blir ivaretatt og fokusert.

NHSL  stotter primert denne modellen ,  med den justering av sosialhjelpen som er nevnt
ovenfor.

Modell 4: Kommunemodell
En modell som gar sa langt i kommunalt ansvar for rettighetsorienterte og sterkt regelbundne
trygde- og stonadsordninger, synes a vaere et brudd med malsettingen om a kunne
gjennomfore felles nasjonale mal for velferdspolitikken.

Vi kan ikke se at en slik omorganisering verken styrker arbeidslinjen, er mer brukerrettet eller
er mer effektiv enn de andre modellene som presenteres, sjol om ansvaret for forstelinjen vil
vane klargj ort.

Andre modeller
Her har uvalget bl.a. beskrevet en modell med en statlig etat for inntektssikring og en
kommunal etat for tj enesteyting.

Denne modellen bygger pa et annet prinsipp og har andre skillelinjer enn de 4 forste
modellene. NHSL er redd for at dette alternativet ikke sterkt nok fokuserer pa arbeidslinjen og
at samordning og helhetstenkning ikke blir godt nok ivaretatt. Dessuten inneberer modellen
store muligheter for kostnadsoverveltning og gjor det okonomiske oppgjoret mellom stat og
kommune vanskelig.

Kauittel 10. Utvalgets  anbefalinger

Utvalgets anbefalinger gar i korthet ut pa:
- En statlig etat for arbeid og inntekt
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- En statlig pensjonstetat
- Fortsatt kommunalt ansvar for hele sosialtjenesten
- Ny statlig arbeidssokerstonad utredes
- En forstelinjetjeneste for avklaring og samordning av arbeidsrettede tjenestetilbud

og fortrinnsmessig samlokalisering med pensjonistetaten og sosialtjenesten.

NHSL kan ikke si seg enig i de konklusjoner utvalget trekker av sin egen utredning nar det
gjelder organiseringen. Vi har foran pekt pa mange sider av NOUen hvor det har vert lett a si
seg enig i de analyser og vurderinger utvalget har gjort underveis i arbeidet.
Vi kan ikke se at utvalget pa sitt eget grunnlagsmateriale har lagt fram noen overbevisende
argumentasjon for anbefalingene om omorganisering.

NHSL gar inn for at  Modell  3: Statlig enetatsmodell velges med den tilpasning at bare
okonomisk sosialhjelp og midlertidig bolig av sosialtjenestens oppgaver omfattes av
modellen.

Vi viser i den forbindelse til var argumentasjon foran i horingsuttalelsen
Dette standpunktet vil fore til nye grenseflater mellom statlig og kommunalt ansvar. NHSL er
imidlertid overbevist om at det vil vTre langt mer overkommelig a finne fram til fornuffige
rutiner og samarbeidsformer pa disse omradene framfor de ulempene en fortsatt splittet
organisering av ytelsesforvaltningen vil fore med seg.

Utvalgets forslag om a fa utredet en ny arbeidssokerstonad stottes, men er etter vart syn ikke
tilstrekkelig.

NHSL foreslar at det settes i verk et utredningsarbeid nar det gjelder inntektssikring
med folgende siktemal:

- Redusere fattigdom
- Insentiver rettet mot arbeid
- Forenklinger og helhet

Forstelinjetjenesten foreslas begrenset til arbeids- og inntektsetatens oppgaver, eventuelt i et
samarbeid med pensjonsetaten og sosialtjenesten. NHSL frykter at dette av brukerne i de
fleste kommunene vil oppleves som en oppsplittet arbeids- og ytelsesforvaltning og et
tilbakeskritt.

I trad med forslaget om en statlig enetatsmodell gar NHSL inn for at forstelinjen blir en
naturlig del av denne organisasjonen ,  men den ma internt organiseres slik at fokus blir
rettet mot arbeid og i praksis skilles fra rutinemessige oppgaver  (arbeid med
egenandeler og lignende).

Oppsummering

Synspunkter og anbefalinger fra utvalget som NHSL i hovedsak stotter.

Vi onsker a gi uttrykk  for at mange av de anbefalinger  utvalget fremmer  er i samsvar med
NHSL's syn.

• Styrking  av arbeidslinja
- Vi stotter fullt ut utvalgets syn pa at hovedbegrunnelsen for omorganisering av

velferdsforvaltningen ligger i behovet for langt sterkere fokusering pa arbeid.
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- NHSL er ogsa enig i at ansvaret for alle arbeidsrelaterte tjenester og ytelser samles i
en organisasj on. Dette er imidlertid ikke konsekvent anbefalt i og med at , konomisk
sosialhjelp ikke er tatt med.

- Oppfolging av arbeidslinjen ma vxre et statlig ansvar. De ffrreste kommuner vil varre
i stand til a ivareta dette arbeidsomradet tilfredsstillende i et stadig mer nasjonalt og
globalt arbeidsmarked.
Nxringslivskompetansen i velferdsforvaltningen ma gjenopprettes. Nedbyggingen av
Aetat for noen Ar tilbake forte til redusert kontakt med og oppdatert kunnskap om
arbeidsmarkedet. Dette er en av de viktigste noklene til A lykkes i reformarbeidet. Det
er viktig at denne kompetansen samles i et offentlig organ.
Som utvalget sjol peker pa er det viktig at tiltak ma inkludere funksjonshemmede og
andre med redusert eller liten arbeidsevne bedre enn i dag. Alternativer som gir
muligheter for tilpasset aktivitet etter arbeidsevne ma gis bedre kar. Norge star langt
tilbake for andre land pa dette omradet.
Det er viktig a samle, men ogsA  A forenkle virkemidler som har arbeid i sikte.
Inntektssikring med insentiver for den enkelte ma ses i denne sammenheng. Forslaget
om arbeidssokerstonad er ett virkemiddel. Modellen som introduksjonstilskuddet til
flyktninger bygger pa bor ogsa vurderes.

Bedre brukerretting.
- Dagens sterke forvaltningskultur i velferdsforvaltningen ma omformes til en langt mer

brukerrettet forvaltning. Dette er en lang og krevende prosess hvor det er spesielt
viktig at ledelsen hele tiden har dette i fokus.

- NHSL er av den oppfatning at en blanding av ansatte fra Here tidligere etater vil vere
et viktig grunnlag for utvikling av en mer brukerrettet organisasjonskultur. Nar det
gjelder sosialtjenesten vil det ikke vwre tilstrekkelig med samlokalisering og
samarbeidsavtaler for a bidra til en felles kulturutvikling.

Felles forstelinje.
- NHSL st, tter utvalgets synspunkter pa at det b, r vere en felles forstelinje. Dersom

sosialtjenesten forblir kommunal, vil ansvarsforholdene imidlertid bli vanskeliggjort.
- Praktiske og lovmessige hindringer for informasjonsutveksling og IKT-problematikk

ma loses.

Synspunkter og anbefalinger fra utvalget hvor NHSL helt eller delvis har awikende
synspunkter.

•  Full sammenslaing av etatene.
NHSL har tidligere gitt uttrykk for at full sammenslaing av Aetat, trygdeetaten og
okonomisk sosialhjelp til en statlig etat vil gi den beste 1, sningen bade for brukerne og
for a sikre en helhetlig og sammenhengende velferdsforvaltning. Dette er fortsatt vArt
prinsipielle syn.
Sjol om dette vil bli en meget stor etat sett fra et sentralt stasted, vil dette oppleves
som en overkommelige og hensiktsmessig enhet med en kommune som stasted.
Samlet organisering vil gi storre mulighet for lokalisering i de fleste kommuner og gir
storre fleksibilitet.
Med en felles etat er det fulit mulig a dele oppgavene i 2 divisjoner sentralt. I tilfelle
mener NHSL at den grensedragning utvalget trekker mellom arbeid- og inntektsetaten
og pensjonsetaten kan gjelde med det awik at okonomisk sosialhjelp og ansvaret for
midlertidig husvarre da ma integreres i en arbeids- og inntektsdivisjon.
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- Alternativt vii NHSL ga inn for 2  statlige etater under forutsetning  av at okonomisk
sosialhjelp blir en del av etaten for arbeid og inntekt.

•  Skille  mellom statlig og kommunalt ansvar.
- NHSL er helt uenig i anbefalingen om at okonomisk sosialhjelp fortsatt skal vxre et

kommunalt ansvar av folgende grunner:
- Utvalget har sjol pekt pa og begrunnet fordelene med a se alle arbeidsrelaterte

tjenester og ytelser i sammenheng. Dette vil bli langt vanskeligere a gjennomfore
dersom okonomisk sosialhjelp ikke integreres.

- Utvalget har ogsa pekt pa at tidligere samarbeidsavtaler pa systemniva har haft
begrenset effekt. Dette er ogsa var erfaring.

- Dersom okonomisk sosialhjelp blir et statlig ansvar vil det oppsta nye grenseflater opp
mot eksempelvis kommunal helsetjeneste, nxrmiljoarbeid og rusrelaterte tiltak. Var
oppfatning og erfaringer fra samordningsforsokene, er at det er lettere a finne
botemidler pa disse nye grenseflatene enn et fortsatt skille mellom forvaltningsniva
som splitter arbeids- og ytelsesforvaltningen.

- Det er uttrykt fykt for at statlig sosialhjelp vil fore til storre samlede utbetalinger enn
med dagens ordning. Vi deler ikke den frykten ut fra troen pa at en mer helhetlig og
tverrfaglig forvaltning vil lykkes i malsettingen med a fa flere ut i arbeid.

•  Ytelsesforvaltningen.
Utvalget anbefaler at det innfores en ny stonad for arbeidssokere. NHSL er enig at det
bor utredes en stonad som er basert pa behovet for a kvalifisere for arbeid og ikke pa
opptjente rettigheter. Det er imidlertid nodvendig a se pa en slik stonad til erstatning
for noe av den jungel av stonadsordninger forvalterne i dag ma forholde seg til og som
kan sla vilkarlig ut for brukerne.
NHSL er av den oppfatning at okonomisk sosialhjelp fullt ut bor were, en statlig ytelse
og kan ikke si seg enig i utvalgets begrunnelser for a beholde den som en kommunal
ytelse.
Utvalget synes a legge vekt pa at okonomisk sosialhjelp er underlagt lokal politisk
styring. Dette gir seg i liten grad utslag i de kommunale normene som ikke avviker i
vesentlig grad fra statens veiledende normer. I den grad de avviker er de vanligvis
lavere enn de statlige normene, hovedsakelig begrunnet i svak kommuneokonomi og
ikke i brukernes behov.
Muligheten for a utove skjonn gjennom sosialtjenesteloven synes ogsa a ha veid tungt.
Skjonn utoves allerede i dag pa profesjonelt grunnlag og uten lokal politisk styring.
Bruk av skjonn baserer seg det lovmessige grunnlag og faglig kompetanse. Slik vi ser
det har det i praksis ingen betydning om skjonnet utoves av statlig eller kommunalt
ansatte. I en integrert etat vil skjonnet bli utovd mer tverrfaglig og dermed ogsa mer
betryggende for brukerne.
Avveining mellom ytelser basert pa rettigheter og pa skjonn, vil alltid vxre et
forvaltningsmessig dilemma og et dilemma for brukerne. Vi er av den oppfatning at
storre fullmakter til a utove tverrfaglig skjonn pa det velferdspolitiske omradet vil fore
til "riktigere" ytelser enn tradisjonell rettighetsfortolkning. Det bor were en av de
viktigste grunnene for reformarbeidet at ytelsene styres mot mal i forhold til arbeid.
Ytelser til den enkelte bruker hvor arbeid er et framtidig mal, ma imidlertid ses i
sammenheng med andre virkemidler som; tidlig intervenering, kontrakt med brukeren,
vilkarsfastsetting, felles koordinator, bruk av individuell plan og felles arbeidsredskap.
En enhetlig organisasjon forenkler dette arbeidet vesentlig.

11



Konklusioner.

• Utredningen gir et godt og gjennomarbeid grunnlagsmateriale a fatte beslutninger pa.
• Storre fokus pa arbeid som hovedbegrunnelsen for a foreta en omfattende

organisasjonsendringer, st, ttes.
• Aetat, trygdeetat og okonomisk sosialhjelp samles i en ny etat med en divisjon for arbeid

og inntekt og en divisjon for pensjoner. Altemativt kan pensjonsdelen med de oppgaver
utvalget anbefaler skilles ut som egen etat.

• Det anbefales sterkt at, konomisk sosialhjelp bli en del av arbeids- og inntektsdivisjonen.
(alternativt etaten)

• Det anbefales en felles forstelinje med klare ansvarsforhold og med hovedfokus pa arbeid.
• Det foreslas at alle inntektssikringsordningene utredes med sikte forenkling og bedre bruk

av insentiver i forhold til malsettingen om flere i arbeid og fTrre pa trygd og sosialhjelp.
• Framtidig arbeids- og velferdsforvaltning vil bli avgjort med utgangspunkt i utvalgets

anbefalinger. Det er viktig at det na foretas omorganiseringer som er rettet mot framtidas
behov og som gir rom for nodvendige justeringer.

Med hilsen

Evy-Anni Evensen
leder NHSL
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