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Horingsuttalelse  - NOU 2004:13 En ny arbeids- og
velferdsforvaltning - Om samordning av Aetats, trygdeetatens og
sosialtjenestens  oppgaver
Det vises til Deres ekspedisjon av 08.07.2004.

Fylkestinget i Ostfold fylkeskommune har i mote 28.10.2004 behandlet ovennevnte og vedtatt
folgende horingsuttalelse:

A  fa flere i arbeid og farrre pa trygd har lenge varrt et omforent mal. Samordningen av det
politiske ansvaret for arbeid og trygd ved etableringen av Arbeids- og sosialdepartementet er
et skritt i denne retningen. Det er ikke unaturlig a folge dette opp med en etat med ansvar for
alle i yrkesaktiv alder som har potensiale  for a  arbeide. Dette vil kunne gi fa;rre overlappende
virkemidler pa tvers, mer malrettet og bedre service til brukerne. Ti! grunn for et slikt syn ligger
at det er et mal at flest mulig kommer i arbeid og f erre blir mottakere av trygd ogleller
okonomisk sosialhjelp.

Rattso-utvalget vil samle ansvaret for  alle  relevante virkemidler for oppfolging av arbeidslinjen
i en statlig etat. Denne far ansvaret for alle i yrkesaktiv alder som i dag mottar ytelser eller
tjenester knyttet til arbeid eller redusert arbeidsevne.  /  tillegg etableres en ny statlig
arbeidssokerstonad. Denne stonaden begrunnes med onsket om bedre arbeidsretting av
mange av de som i dag mottar sosialhjelp. Etaten for arbeid og inntekt  foreslas  a bli statlig og
vi! ha oppgaver som spenner fra myndighetsutovelse til ren tjenesteproduksjon, eller "skaffe
tilvei' funksjonen slik vi kjenner den fra de regionale helseforetakene.

Rattso-utvalget foreslar videre at ansvaret for pensjonsytelser, familieytelser som barnetrygd
med mer, diverse helserefusjoner og administrative oppgaver i forbindelse med medisinsk
behandling  organiseres som  egen, statlig etat for pensjoner.

Kommunene beholder ansvaret etter sosialtjenesteloven men klientantallet antas a bli
vesentlig mindre som folge av den nye arbeidssokerstonaden som foreslas etablert samt okt
og mer samordnet innsats fra den nye etaten for arbeid og inntekt.

Forstelinjetjeneste for alle tre tjenestene kan med fordel samlokaliseres slik at man kan fa
befolkningsneere tjenester uten a matte etablere parallelle lokalkontorer.

Ostfold fylkeskommune er i hovedsak enig i de forslag og begrunnelser som utvalget gir for
valg av modellen statlig arbeidslinje.

De ovrige modeller som droftes, men som ikke  foreslas,  er kommunal arbeidslinje, statlig
enetatsmodell og kommunemodell.

Under kommunemodellen droftes kort en regional model! hvor ansvar og myndighet er lagt til
et demokratisk forankret forvaltningsniva mellom stat og kommune - fylkeskommunen.
Utvalget awiser denne modellen bl.a.  med a  vise til at bade forskning og  pagaende  politisk
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debatt  viser at fylkeskommunen som demokratisk organ har mindre legitimitet og oppslutning i
befolkningen enn kommune og stat. Videre at det pagar en debatt om vi trenger et regionalt
politisk niva og i  sa  fall den geografiske inndelingen og hvor mange enheter det bor va;re,
samt at fylkeskommunen i liten grad har erfaring med individrettede ordninger av den type
som arbeids- og velferdsforvaltningen omfatter. Ostfold fylkeskommune har forstaelse for
synspunktene pa bakgrunn av  pagaende  debatt om det regionale niva, men vil peke pa at
organisatoriske endringer pa regionalt niva  ogsa bor inneba?re en fordomsfri vurdering av
statens og kommunenes oppgaver, deriblandt ansvaret for arbeids- og velferdsforvaltningen.
ostfold fylkeskommune ber om at det foretas en fordomsfri vurdering av en regional forankring
av arbeidslinjen. Vurderingen bor to utgangspunkt i en realistisk finansieringsmodell. Dagens
fylkeskommune mangler ikke vilje, men derimot tilstrekkelig rammebetingelser for a to tak i de
utfordringene den blir stilt overfor. Ostfold fylkeskommune, eventuelt i samarbeid med andre
fylkeskommuner, er villig til a bista i utproving og vurdering av de ulike sidene ved en regional
modell.

Som ansvarlig for videregaende oppl&ering er det naturlig a henvise til at utredningen peker pa
at opplagringssektoren er en swrlig viktig samarbeidspart i arbeidet med a kvalifisere aktuelle
malgrupper. Det pekes i denne sammenhengen pa at mange stonadsmottagere mangler
nodvendig kompetanse for varig deltagelse i arbeidslivet.  /  denne forbindelsen framheves det
at videregaende oppla?ring synes a  vwre en sa?rlig viktig samarbeidsaktor.

Ostfold fylkeskommune deler utvalgets synspunkter om at opplarring er et sentralt
velferdspolitisk virkemiddel dersom arbeidslinjen  skal  opprettholdes som hovedmalsetting for
en ny arbeids og velferdsforvaltning.  Dette  vil gjeide uavhengig av hvilken
organiseringsmodell som velges.

Ostfold fylkeskommune er videre enig i utvalgets papekning av at videregaende oppla;ring har
virkemidler som er savrlig viktig i forhold til a realisere arbeidslinjen for den enkelte bruker.
Imidlertid viser erfaring at disse virkemidlene ikke utnyttes fullt ut.  Dette  dokumenteres  ogsa i
ulike evalueringer og forskningsrapporter omkring gjennomforte samarbeidstiltak/prosjekter.
Hovedarsaken til manglende utnyttelse av de ressurser videregaende oppla?ring
representerer synes a vwre manglende overordna retningslinjer om plikt til samarbeid mellom
aktuelle statlige, fylkeskommunale og kommunale forvaltningsorgan.

Arbeidslinja i velferdspolitikken ivaretas best gjennom et forpliktende samarbeid som kan
skape helhetlige og forutsigbare kvalifiseringskjeder,som kan fore den enkelte fra ledighet til
arbeid.  /  denne sammenhengen understrekes kompetansebygging som en viktig del av
velferdspolitikken. De muligheter og ressurser som Jigger i videregaende opplaering bor derfor
i sterkere grad  fokuseres  og innarbeides i det videre arbeidet. Dette br r resultere i en langt
sterkere samordning og styring av det framtidige samarbeidet mellom oppla;ringssystemene
og arbeids- og velferdsforvaltningen. Et slikt forpliktende samarbeid pa systemniva oker
mulighetene for a na malene som er lagt til grunn for utredningen.

En ny samordnet arbeids- og velferdsforvaltning vil  ogsa ha  et grensesnitt mot
fylkeskommunen i overgangen mellom endt oppla;ring  og et  aktivt yrkesliv. Ungdom som
faller utenfor skolen  og som  har problemer med a etablere seg i arbeidsmarkedet er et slikt
treffpunkt.
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