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

Vi viser til brev av 8. juli 2004 vedrorende ovennevnte sak. Barne- og
familiedepartementet har folgende kommentarer:

Omradene som kommenteres er hovedsakelig omtalt i kapittel 9 og 10.

Dersom man folger utvalgets anbefaling mht. modell, forutsetter vi at Barne- og
familiedepartementet blir trukket inn i vurderingen av i hvilken etat omradene vi har
ansvar for skal plasseres. Blant annet mener vi det bur vurderes nxrmere om det er
hensiktsmessig at fodsels- og adopsjonspenger og engangsstonad ved fodsel og
adopsjon er lagt til hver sin etat.

Barne- og familiedepartementet stutter utvalgets forslag om at kommunene fortsatt skal
ha ansvaret for sosialhjelpsomradet og at en overforing av disse oppgavene til en
eventuell ny etat for arbeid og inntekt vil innebaere en forskyvning av oppgavene til den
nye etaten. Det er imidlertid viktig at den eventuelle nye etaten for arbeid og inntekt
har et samarbeid der man fanger opp sosialhjelpmottakere som kan to arbeid.

Barne- og familiedepartementet viser ogsa til kommunenes ansvar for barnevernet.
Barneverntjenesten i mange sma kommuner har ofte samlokalisering med andre
tilknyttede tjenester og det er ofte klare fordeler med et faglig fellesskap pa tvers av
ulike tjenesteomrader. Det er viktig at eventuell ny organisering av andre
tjenesteomrader ikke bidrar til a isolere barneverntjenestene i kommunene. Dette er
spesielt viktig hvis det legges opp til innsats rettet mot familien der bade tiltak fra
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barnevern og okonomisk sosialhjelp er virkemidler. Dette omfatter ogsa samarbeid
mellom barnevern og en eventuell ny etat for arbeid og inntekt i forhold til ungdom som
ogsa mottar tiltak fra barnevernet. Nye organisasjonsformer og strukturer ma ikke
forhindre et fortsatt godt samarbeid mellom barnevernet og tjenesteomrader de skal og
bor samarbeide med.

Med hilsen

wovo 4  ,
Lars Au dun Granly (e.f.)
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