
Oppland

fylkeskommune

Videregaende opplaering

Arbeids - og sosialdepartementet
Postboks  8019 Dep
0030 OSLO

Var ref.: 200400366-74 STJ/- E: 020 & 13

Deres ref.:

ids- og f9aepartementet

Saksn,r„ Doknr:

owoy 2
Arldvkode: Dato:

116,9 9
Avd.: Sa}sbeh

SAP LC1 /T
t!. off.:

Lillehammer, 2. november 2004

HORING - NOU  2004:13 "NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING - OM
SAMORDNING AV AETATS, TRYGDEETATENS OG SOSIALTJENESTENS OPPGAVER"

Oppland fylkeskommune oversender med dette vedtak fra fylkesutvalget i Oppland til sak 108/04
Haring - NOU 2004:13 "En ny arbeids- og velferdsforvaltning Om samaordning av Aetats.
Trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver", samt horingsuttalelse og vedlagt notat fra
Voksenopplwringsgruppa i Ostlandssamarbeidet.

orge Skaug
fylkesopplxringssjef

Vedlegg: Vedtak i fylkesutvalget 1.11.2004
Horingsuttalelse
Notat fra Voksenopplaeringsgruppa i Ostlandssamarbeidet

Postadresse Besoksadresse Saksbehandler:
Serviceboks Kirkegaten 76 Svein Thore Jensen
2626 Lillehammer  Bankkonto : 2000 09 50018 Telefon: 6128 9346
Org. nr. 961382335  E-post: postmottak@oppland.org Telefaks: 6128 9497



Vedlegg:
Oppland fylkeskommunes horingssvar  - NOU 2004:13 "Ny  arbeids- og
velferdsforvaltning " -  Utdrag fra  moteprotokoll

MOTEPROTOKOLL

Fylkesutvalget

Dato : 01. november 2004 kl. 11.05
Sted : Fylkeshuset, Kirkegata 76, Lillehammer
Saksnr : 103/04 - 108/04

MOTELEDER
Tron, Audun (AP)

DISSE MOTTE
Gravdahl, Reidun (AP)
Johnsen, Espen (AP)
Wallin, Diann (AP)
Johansen, Morten tarsal (FRP)
Westby, Harald (H)
Joranli, Anne Marie Bagstad (KRF)

Hagen , Aksel (SV)

FORFALL

Woien , Anne T. (SP)

E-post:

postmottak@oppland. org

Besr ksadresse:

Kirkegt.  76, Lillehammer

108/04 Hearing  -  NOU 2004 :  13 "En  ny arbeids -  og velferdsforvaltning - om samordning av
Aetats,  trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver"

Fylkesutvalget fattet slikt

VEDTAK

Fylkesutvalget slutter seg til fylkesradmannens utkast til horingsuttalelse til NOU 2004: 13 "En ny
arbeids- og velferdsforvaltning om samordning av Aetats, trygdetatens og sosialtjenestens oppgaver"
og vil spesielt fremheve

1. Viktigheten av a utnytte videregaende opplaering og hogskolene, arbeidsmarkedsbedriftene og
utvikling av nye arbeidsplasser gjennom regional utvikling som et effektivt og malrettet virkemiddel
for a fa flere personer over fra trygd og stonad til arbeid.

2. Det ma legges til rette for et forpliktende samarbeid mellom statlige, fylkeskommunale og
kommunale organer for a fa til en bedre utnyttelse av ressursene som videregaende oppkering og
hogskolene, arbeidsmarkedsbedriftene og utvikling av nye arbeidsplasser gjennom regional utvikling
representerer.
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Vedlegg:
Horingssvar  til NOU  2004 :13 "Ny  arbeids- og velferdsforvaltning"

HORING - NOU 2004 :13 "NY ARBEIDS -  OG VELFERDSFORVALTNING - OM
SAMORDNING  AV AETATS,  TRYGDEETATENS OG SOSIALTJENESTENS OPPGAVER"

Oppland fylkeskommune har mottatt innstillingen NOU 2004: 13 "En ny arbeids- og
velferdsforvaltning - Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver" fra
Arbeids - og sosialdepartementet. I horingsbrevet datert 8. juli 2004 bes det om a avgi uttalelse til
innstillingen innen 1. november 2004. Fylkesutvalget i Oppland fylkeskommune avgir med dette sitt
horingssvar til innstillingen NOU 2004: 13 "En ny arbeids- og velferdsforvaltning"

Malene for en reform av arbeids- og velferdsforvaltningen er a fa:

- flere i arbeid og aktiv virksomhet - og fxrre pa trygd og sosialhjelp
- en brukerrettet velferdsforvaltning
- en effektiv velferdsforvaltning

Disse malsettingene er nedfelt i mandatet til det regjeringsoppnevnte utvalget som har foretatt en
gjennomgang av dagens Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten og vurdert ulike modeller for en
velferdsetat. Behovet for reformer i velferdsforvaltningen er begrunnet i a etablere en organisering av
forvaltningsapparatet som i storre grad enn navwrende organisering folger arbeidslinjen i
velferdspolitikken mest mulig effektivt. En effektiv forvaltning innebwrer bruk av virkemidler som i
dag ligger innenfor flere etaters ansvarsomrader. Dette fordrer en samordning som
brukerorganisasjonene mener er for darlig med dagens organisering. Det er et klart onske om bedre
brukerretting av tjenestene, og swrlig i forhold til brukere med sammensatte behov.

Utvalget har droftet ulike modeller for organisering av arbeids- og velferdsforvaltningen og
konkluderer med a anbefale en modell hvor forvaltningsansvaret fordeles pa to statlige etater, en etat
for arbeid og en pensjonsetat. Utvalget anbefaler videre at kommunene beholder ansvaret for den
okonomiske sosialhjelpen og sosialkontorene etter sosialtjenesteloven.

Oppland fylkeskommune merker seg at hovedmalsettingen med en reform i arbeids- og
velferdsforvaltningen er At fokus pa a fa flere personer over fra trygd og sosialstotte til arbeid. I dag
mangler mange arbeidsledige og stonadsmottakere nodvendig kompetanse for varig deltakelse i
arbeidslivet. I innstillingen pekes det pa at utdanning er et viktig virkemiddel for a styrke kompetansen
til den enkelte og derigjennom kvalifisere for et arbeidsmarked som etterspor faglxrt arbeidskraft.
Fylkeskommunen har et apparat for bade a vurdere kompetansen til voksne og tilby opplaering som
forer fram til enten yrkeskompetanse eller studiekompetanse. Fylkeskommunen bor derfor vaere en
viktig samarbeidsaktor i det videre arbeidet med a samordne virkemiddelbruken for a fa flere over i et
varig arbeidsforhold. Det ligger en stor utfordring a utnytte disse virkemidlene fullt ut, og flere
evalueringer av samarbeidsprosjekter pa tvers av forvaltningsnivaer viser at det er mulig a utbytte
ressursene pa en langt bedre mate enn i dag. Hovedarsaken til manglende utnyttelse av ressursene som
videregaende oppl Bring representerer, synes a vxre manglende overordnede retningslinjer om et
forpliktende samarbeid mellom aktuelle statlige fylkeskommunale og kommunale organer. Et slikt
samarbeid ma pa plass for a realisere hovedmalsettingen om a utnytte videregaende opplaering som et
effektivt og malrettet virkemiddel for a fa flere over fra trygd og stonad til arbeid. Oppland
fylkeskommune viler ellers til vedlagt notat fra Voksenopplwringsgruppen i Ostlandssamarbeidet som
utdyper dette nwrmere.

Oppland fylkeskommune har ingen merknader til valg av ny modell for a organisere arbeids- og
velferdsforvaltningen, men registrerer utvalgets avvisning av en regionalt forankret losning. Utvalgets
anbefalinger hadde staff sterkere om en hadde gitt en regional forankret modell en grundigere drofting,



seerlig med tanke pa fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktor og som ansvarlig for
kvalifisering av faglwrt arbeidskraft.

Fylkeskommunen som regional utviklingsaktor arbeider med prosjekter som skaper positiv utvikling
og arbeid. En ny og utvidet Aetat kunne med fordel hatt sin plass i et regionalt niva. Sett i
sammenheng med arbeidet som gjennomfores i vare arbeidsmarkedsbedrifter, vare videregaende
skoler og hogskoler, kan arbeidssokende med en slik losning fa nye muligheter til egen utvikling og
arbeid.



Vedlegg
Hsringsuttalelse fra Oppland Fylkeskommune  til NOU  2004 :13 - "Ny
arbeids og velferdsforvaltning"

Notat fra Voksenopplaeringsgruppen i
Ostlandssamarbeidet

Samarbeid med andre etater

KOMMUNENE
Samarbeid mellom fylkeskommune og kommunene bear i storre grad rettes
mot:

• Voksenopplaeringstilbudene  etter §§4A-1 og 4A-3 i Opplaeringslova
samordnes  i storre grad. Fylkeskommunene tror det ligger et stort
forbedringspotensial, og mer effektiv opplaering for den enkelte, med en
slik samordning.

• Bruk av midler beregnet pa innvandrere  og grunnleggende
norskopplaering  i skole og bedrift

• Nyankomne innvandrere med behov for  a fa dokumentasjon pa
medbrakt kompetanse ;  realkompetansevurdering.

• Tiltak  rettet mot opplaering og praksis for innvandrere pa alt fra
grunnskoleniva og til hogskole-/ universitetsniva. Opplaering og praksis
pa ulike niva bor tilrettelegges i ett og samme tiltak (f.eks. norsk
sprakoppleering i en bedrift hvor vedkommende kan fa praksis og
teoriopplaering for a kunne avlegge fag-/ svenneprove).

• Helhetlig  informasjon / veiledning  til innvandrere. Det gjelder f.eks. A
informere om hva som kreves for a kunne fullfore og ha glede/nytte av
opplaering mot generell studiekompetanse og yrkesfaglige
studieretninger. Det er dessverre for mange som gar fra kurs til kurs
og ikke klarer a fullfore. Grundigere informasjon i forkant kan vaere et
hensiktsmessig tiltak.

• Enighet om nar minoritetsspraklige  skal skrives ut av grunnskolen. I
en del tilfeller skrives elever for tidlig ut av grunnskole og dette forer til
videregaende opplaering pa et for svakt grunnlag, bade spraklig og ofte
ogsa kunnskapsmessig.

• Mye av samarbeidsrelasjonene er basert  pa kunnskap og informasjon
om hverandre . Fylkeskommunene onsker seg et vedvarende
samarbeid for a informere om egne forhold og vaere informert om
kommunenes prioriteringer.

Ekse
I forhold til samarbeid rundt praksis og opplaeringstiltak kan det pr. i
dag vises til gode eksempler hvor kommune og fylkeskommune i
fellesskap har tilrettelagt for at de voksne skal kunne fa tatt sin
videregaende fagutdanning i tilknytning til sitt arbeidssted. Det er



onskelig fra fylkeskommunene sin side at slike gode og gjensidige
samarbeidsrelasjoner opprettes i alle regionene i fylkene.
En kommune tok  kontakt  med et av fylkeskommunens ressurssentre med
onske om kompetanseheving for sine ansatte innen barnehagesektoren.
Ressurssentret lagde et opplegg i samarbeid med ledelsen/fagpersoner i
kommunen. Opplering i teori og praksis ble gjennomfort pa arbeidsplassen.
Alle deltakerne dekker net bade teori- og praksiskravet for
"barnehagemodulen" i L ereplanen og de har fatt utstedt kompetansebevis. De
som onsker  det kan fylle pd med gjenstaende praksis for a to fagbrev i barne-

Eksem

Kommunene har pr. i dag mulighet til a kjope tjenester av
fylkeskommune for voksne uten rett til gratis videregaende oppleering.
Dette kan imidlertid veere basert pa kommunens okonomi og de
enkelte saksbeharidleres kjennskap til ompetansehevingsmulighetene.
Konsekvensen kan vacre at voksne med behov for ny kompetanse ikke
far mulighet til dette.
To kommuner i samme fylke har sokt om videregaende opplEring for hver sin
voksne innvandrer. Ingen av kandidatene har rett til gratis videregdende
opplaring etter § 4A-3 i Oppleeringslova. Den ene kommunen tilbyr seg a vwre
med a finansiere sin kandidats utdanning da de ser et klart behov for at
kandidaten far sin utdanning. I telefonsamtale med den andre kandidaten sin
kommune er det ingen signaler pa at kommunen vil vere med a finansiere
utdanningen, pga. at de har "darlig okonomi" og at kommunen  ikke  har tatt
stilling til hvordan de skal forholde seg til slike saker.

AETAT
Samarbeid mellom fylkeskommune og Aetat bor i storre grad rettes mot:

Intensjonsavtaler etatene imellom  som gjor kompetansetiltakene
mer fleksible. Slike avtaler bor forplikte bade Aetat og
fylkeskommunene i forhold til okonomi og kvalitet.
Tidsaspekt for gjennomforing . Aetats mal er a fa arbeidssokere
raskest mulig ut i arbeid og derfor ogsa onsker a fa folk raskest mulig
igjennom et tiltak, f.eks utdanning, mens fylkeskommunen skal gjore
det "innen rimelig tid". Det kan skape problemer i forhold til f.eks. A ga
sammen om modulbaserte opplegg. Fylkeskommunene har bedre tid
og "vare" ordinaere voksne rettighetshavere har gjerne et arbeid ved
siden av. I en del tilfeller kan problemet for Aetat loses ved at
vedkommende har praksis parallelt med utdanningen.
Felles utnyttelse av ressursene : Det er viktig at ressursene som
brukes til kompetansetiltak i Aetat og fylkeskommunene kan
samkjores til det beste for den enkelte kandidat. Erfaringene fra
enkelte fylkeskommuner er at det kan oppnas gode
avtaler/samarbeidsformer nar det er en gjensidig forstaelse for den
enkelte voksnes behov for kompetanseheving.
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Eksem

I et fylke har aetat kjept et eget oppl.ringstilbud innen konsentrert allmennfag
fra et av fylkeskommunens ressurssentre. Fylkeskommunen, gjennom
ressurssentrene har allerede et tilbud innen konsentrert allmennfag, men pga.
av  anbudsstrukturen for AMO-kurs i aetat kunne ikke det tilbudet benyttes.
Ved a sla sammen ressursene her ville bade AMO-kurs kandidatene og de som
gar i fylkeskommunens regi fatt ett enda bedre tilbud eller at selve
oppleeringen hadde blitt rimeligere.

Prosjektet i Hedmark og Oppland som gar pd samordning av virkemidler i
sysselsettingspolitikken er et godt eksempel pa at samarbeid pa tvers av
etatene er mulig. Slik utviklingen i behovet for kompetanseheving er i Norge i
daa b; r slike samarbeidsformer utvikles videre.

AMO
• AMO-kursene bear kunne  innga som en del av en videregaende

opplaering . Konsekvensen av AMO kurs som ikke kan veksles inn i
videregaende oppleering, er at det ma brukes ressurser pa
realkompetansevurdering og saksbehandlertid for de sokerne som
kommer fram til at de onsker a fullfore videregaende oppleering.

• AMO-kursene legges ut pa anbud, og det er ikke gitt at kursarrangor
har mulighet for a  utstede formell dokumentasjon . Dette krever
samarbeid slik at den voksne kan fa dokumentert den kompetansen
de erverver seg.

• For a tjene den enkelte voksnes behov for kompetanseheving, vil det
kanskje veere en fordel a benytte  "enkeltplass AMO" i storre  grad, og
at dette knyttes opp mot de fylkeskommunale ressurssentrene sine
studieverksted.

YRKESPROVING

• Okt samordning og ansvarsfordeling slik at kandidater som blir
yrkesprovd kan komme seg videre i samfunnet med nodvendig
opplaering i bedrift. Praksiskandidater (§ 3-5) har behov for
arbeidspraksis og leerlinger for laereplass. Det bor vaere et samarbeid
med Aetat (og partene i arbeidslivet) for a  sikre  disse slik at de kan
opparbeide  seg relevant praksis  i forhold til a fa formell
yrkeskompetanse og ansettelse i en bedrift.

Eksempel
I et fylke har Aetat et anske om a prioritere og falge opp voksne som har fatt
dokumentert sin kompetanse gjennom yrkesproving. Et eksempel pa dette er
en muntlig enighet om at Aetat skaffer riktig type arbeidspraksis for de som
har behov for dette etter yrkesprovingen, og at bedriften legger til retie for at
kandidaten far tilegnet seg manglende praksis. Tilskudd skal gis i form av
praksisplass de forste tre manedene for deretter a get over til



lonnstilskuddsordningen fram til kandidaten har fatt sitt fag /svennebrev.
Slike ordninger er svEert positive, men krever mye oppfolging bl. a. pa grunn av
nyansettelser og utskiftninger i etatene. I tillegg b, r det gjeres formelle avtaler
om  slike  ordninger.

• En felles forstaelse og prioritering  innad i aetat og mellom aetat og
fylkeskommunen i forhold til dekning av kostnader.

I et fylke betaler  ikke  Aetat  for  voksne  uten rett , feksf  en universitetsutdannet
med handverkspraksis som gjerne vil kvalifisere  seg  i sitt handverk, og som da
vil kunne fa  jobb! Kandidaten kan v ere uten dokumentasjon pd sin
universitetsutdanning, men kan gjennom yrkesproving  fa  vist  og  dokumentert
sin kompetanse innen sitt handverksfaq.

Fylkeskommunene onsker ogsa a fa til  en avtale pa overordnet niva
(for voksne uten rett etter § 4A-3) om at etaten dekker opplaeringen,
ikke bare realkompetansevurderingen. Dette gjelder spesielt for voksne
som tidligere har en fullfort videregaende opplaering og som i henhold
til forskriften er den lavest prioriterte gruppe ved inntak.

DAGPENGER
Fylkeskommunene onsker  en avtale pa overordnet niva  med Aetat
om en ordning for arbeidssokere som gar pa dagpenger og som onsker
videregaende opplaering. Fylkeskommunene anser det som viktig at
folk som gar pa dagpenger ikke mater en for byrakratisk holdning mht.
utdanning pa "fritiden", selv om den ikke er i Aetats regi.
Fylkeskommunene er kjent med at dagpengene ikke skal fungere som
en form for skjult studiefinansiering. Pa den annen side er
dagpengemottakere nettopp en gruppe som trenger opplaering for a
komme i varig arbeid.

INFORMASJON OG VEILEDNING
Fylkeskommunene onsker et bedre samarbeid om informasjon og
veiledning til bl.a. aetats brukere. Dette gjelder bade i forhold til a gi
riktig informasjon til den enkelte voksne, men ogsa i forhold til a finne
den beste losningen pa den enkeltes behov for kompetanseheving (bl.a.
de som er under attforing).

4


