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Storsteparten av utredningen  NOU 2004 :13 er viet arbeidslinjen ,  liten plass gar med til forslag og
diskusjoner omkring den foreslatte pensjonsetaten. Som interesseorganisasjon for alderspensjonister
begrenser Norsk Pensjonistforbund seg til a kommentere det i utredningen som angar den foreslatte
pensjonsetaten ,  samt om sosialkontor og -hjelp.

Utredningens innhold
Utvalget skisserer fire hovedtyper av modeller, to modeller der ansvaret for oppgavene er delt
mellom en organisasjon for ytelser og tjenester knyttet til arbeid og en for pensjoner. Og to
modeller hvor oppgavene samles i en og samme organisasjon. For begge typer av modeller kan man
tenke seg en statlig losning og en kommunal losning.
Utvalget anbefaler at oppgavene fordeles pa to statlige etater ,  en for arbeid og inntekt og en
for pensjoner. Det foreslas ogsa at kommunene beholder ansvaret for det sosiale
sikkerhetsnettet for de som faller utenfor rettighetsbaserte ordninger.
Etaten for arbeid og inntekt skal samle tiltak og ytelser som fremmer arbeidslinjen. Etaten for
pensjoner skal samle ansvaret for alle typer av pensjonsytelser, familieytelser og helserefusjoner,
samt administrative oppgaver i forbindelse med medisinsk behandling.

Den foreslatte pensjonsetatens ansvar og oppgaver
Utvalget understreker at etat for pensjoner skal sikre effektiv og brukerrettet forvaltning av ytelser
og helserefusjoner og iverksette pensjonspolitikken og ny pensjonsreform.

Den foreslatte etaten skal ha ansvar for de oppgaver som ikke er knyttet til oppfolgingen av malet
om flere i arbeid og ffrre pa trygd. Dette vil omfatte folgende ytelser:

• Lopende pensjonsytelser (alders-,barn-,krigs-,samordning av pensjoner)
• Div familieytelser (barnetrygd, kontantstotte, fodselsstonad, pleiepenger, bidragsforskudd,
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• underholdsbidrag, ektefellebidrag, fastsettelse farsskap)
• Div ytelser som kompenserer for ekstrautgifter ved uforhet (grunn- og hjelpestonad,

gravferdsstonad)

• Div. helserefusjoner i forb. Med medisinsk behandling o.1
• Administrering av visse ordninger og tiltak my som fastlegeordningen,

egenandelsordningen, visse swrytelser utenom folketrygden og forvaltning av visse
saerinntekter som refusjon ved trafikkskade, yrkesskade og fra bidragspliktige mv.

Etaten vil ogsa ha en del veilednings- og radgivningsoppgaver blant annet i pensjonssporsmal
knyttet til avgang fra arbeidslivet. Samlet vil etaten forvalte ytelser for ca 122 milliarder kr.
Fellesnevner for hovedtyngden av oppgavene er at det er relativt sterkt rettighetspregede og
regelstyrte ytelser og tjenester der skjonnsutovelse har relativt liten betydning.

De fleste oppgaver til pensjonsetaten vil vxre knyttet til myndighetsutovelse. Skjonnsutovelse vil
ha liten betydning i vurderingen av de rettighetspregede og regelstyrte ytelser og tjenester. Utvalget
foreslar derfor at etaten underlegges ordinaer forvaltningsstyring og organisering som et
forvaltningsorgan. NPF stotter dette forslaget.

NPF stotter ogsa forslaget om en sentralisert og spesialisert etatsorganisering. Forhapentlig gjor
dette etaten i stand til a mote de store krav som vil komme i forbindelse med ny pensjonsreform.
Samtidig ma det understrekes hvor viktig det er at brukerne blir matt pa best mulig mate i alle
etatens ledd. Dette bringer oss over til diskusjonen omkring den foreslatte pensjonsetatens
forstelinjetjeneste.

Den foreslatte pensjonsetatens forstelinjetjeneste
Ofte presenteres en spesialisert og sentralisert organisering som et hinder for tilstedevaerelsen av
lokal, tilfredsstillende kompetanse. NPF mener at disse to ikke behover vxre gjensidig utelukkende.
En god og brukerrettet forstelinjetjeneste er en viktig forutsetning for at en ny pensjonsetat skal
fungere tilfredsstillende. Kompetente og tilstedev erende representanter for etaten utelukker ikke en
spesialisert og sentralisert organisering.

Utvalget foreslar f.eks at arbeidsetaten kan ha forstelinjetjenesten ogsa til pensjonsetaten. En kan
her si at viktigere enn hvem som eier stolen saksbehandleren sitter i, er at brukerne far den
radgivning og bistand de behover. Nar det er sagt, sa er det overhodet ikke sikkert at den type
opplegg utvalget ser for seg, der andre representerer pensjonsetaten lokalt vil fungere like godt alle
steder. NPF mener forslaget om eksterne stedlige representanter i for stor grad apner for lokal
variasjon, og for at forstelinjen ikke behover ha den nodvendige kunnskap for a besvare
henvendelser fra pensjonsmottakere.

I forbindelse med diskusjonen om forstelinjetjeneste er det nodvendig A ogsA rette en advarsel mot
for sterk vekt pa rAdgivning og brukerkontakt via IKT-losninger og telefon. Mange pensjonister er
lite komfortable med utelukkende bruk av denne type upersonlig kontakt i forbindelse med
saksbehandlingen. Det er en absolutt nodvendighet med lokal og tilstedevxrende kompetanse innen
pensjonssporsmal. Det ma ogsa vaere en forutsetning at det finnes gode klage- og ankeordninger.
Ogsa i forhold til dette er forstelinjen viktig, de ma ha tilstrekkelig kompetanse til a bista den
enkelte pensjonsmottaker ogsa pa dette omrAdet. En god forstelinje er vesentlig for a sikre en
brukerrettet forvaltning av ytelsene.
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Sosialkontor og sosialhjelp
Utvalget foreslar ogsa at kommunene beholder ansvaret for den okonomiske sosialhjelpen og
sosialkontorene etter sosialtjenesteloven, og foreslar samtidig innforing av en ny statlig
arbeidssokerstonad, for de uten opparbeidet rett til dagpenger. For ovrig skal altsa de som faller
utenfor det sosiale sikkerhetsnettet falle innunder kommunens ansvar for a yte sosialhjelp. NPF
mener at sosialhjelpen bor ha nasjonale normer og statlig finanisering, men at det ogsa ma vxre rom
for lokalt skjonn. Det er viktig at sosialkontor og -hjelp fungerer godt i mote med brukeren. Et godt
samarbeid mellom stat og kommune er nodvendig for a fa til dette.

Ny grensedragning i velferdsforvaltningen
Utvalget mener skillet mellom etater og deres oppgaver vil vxre forholdsvis uproblematisk. De
nevner et viktig unntak: beslutninger om pensjonering og arbeid blant eldre arbeidstakere. Dette vil
kreve utstrakt samarbeid pa tvers av etatene. Uavhengig av hva som vedtas mht. pensjonsalder i.o.m
foreslatt pensjonsreform, mener Norsk Pensjonistforbund det er uheldig i denne forbindelse med for
skarpe skiller mellom de to etater.

Ved a skille for skarpt mellom de to foreslatte etater sa blir det antakelig enda vanskeligere for
alderspensjonister a opprettholde en tilknytning til arbeidslivet. Den foreslatte todelingen vil bidra
til a forsterke marginaliseringen av en gruppe som allerede befinner seg i arbeidslivets ytterkant.
Pensjonister som onsker a std lengre i arbeid vil med den foreslatte organiseringen av to etater
kunne risikere a bli utestengt helt og holdent. Dette er urovekkende, og stikk i strid med
vektleggingen av arbeidslinjen, som jo er den viktigste motivasjon for inndelingen i to etater. Det er
ikke tilfredsstillende a utelukkende legge ansvaret for en evnt fortsatt tilknytning til arbeidslivet til
den enkelte arbeidstaker.

Brukerretting og -medvirkning
Et sentralt mal for en ny arbeids- og velferdsforvaltning er a sikre brukerretting og
brukermedvirkning. Pensjonister utgjdr en stor og mangfoldig brukergruppe, men noen felles trekk
hos denne gruppen gjor det naturlig a stille visse krav til hvordan etatene og sosialhjelpen
organiseres. NPF beklager at sa vidt liten plass i utredningen er viet hvordan sosialkontor og -hjelp
skal fungere. Mange pensjonister, og sxrlig minstepensjonister, har behov for okonomisk og annen
stotte utover sin alderspensjon. Det vxre seg sosialhjelp, bostotte, foresporsler til
hjelpemiddelsentralen m.m.

En samlokalisering av de to foreslatte etatene og sosialkontor vil lette pensjonisters ferd gjennom
systemjungelen av mulige stonader, ytelser, tjenester og rettigheter. Det er ogsa sterkt onskelig a
oppnevne en primxr kontaktperson for den enkelte pensjonist, som bistar i de ulike sporsmal. Dette
fordrer utstrakt samarbeid, sxrlig mellom pensjonsetatens forstelinje og sosialkontor. Nar en na skal
i gang med a organisere ny arbeids- og velferdsforvaltning, bor dette vxre en nxrliggende mulighet
til a realisere malet om utstrakt brukerretting og medvirkning.
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