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Generelt
Norges Handikapforbund - NHF gar ikke inn for noen av de modellene som Rattsoutvalget
legger frem for en ny velferdsforvaltning i NOU 2004: 13.

Norges Handikapforbund mener at ingen av modellene oppfyller de kravene som forutsettes
for a ha en god velferdsforvaltning.

NHF begrunner dette med at utredningen legger for stor vekt pA omfattende organisatoriske
endringer, uten afi avklare viktige premisser av innholdsmessig karakter som for eksempel
kvalitetskrav, kompetansenivA, ressurstildeling, styringsverktoy for tilsyn og rettssikerhet.
Velferdsreformens  malsettinger, utfordringer og konsekvenser, er heller ikke tilstrekkelig
utredet eller besvart.

NHF er ogsa kritisk til at en sA omfattende reform ikke har utredet naermere de totale
kostnadene som reformen kan medfore. NHF frykter at forslaget til velferdsreformen kan bli
mye dyrere enn antatt og at brukerne mA betale konsekvensene.

Rattsoutvalget har et snevert perspektiv nar det gjelder malgruppen. Malgruppen snevres inn
til a gjelde kun de som er aktuelle for arbeid. Utredning preges av at det er denne gruppen
som skal prioriteres og hvor alle ressursene skal settes inn. Reformbehovet var ikke i
utgangspunktet grunnlagt i prioritering av en spesiell gruppe (arbeidsfore) framfor andre (ikke
arbeidsfore eller aktuelle for arbeid).

NHF stutter
• arbeidslinjen og er for en velferdsreforin som kan fore lit at flere  gis mulighet til d

bruke  sine evner  ut fira egne forutsetninger,

NHF mener likevel at prioritering av arbeidsfore kan gA pA bekostning av andre grupper som
reformen omfatter.

Med utgangspunkt i funksjonshemmedes erfaringer har NEW reist kravet om en gjennomgang
av velferdstjenestene. Reformbehovet har etter NHF mening forst og fremst vaert knyttet til a
fa bedre kvalitative og koordinerte tjenester for alle brukeme. En organisatorisk reform alene,
mener NHF ikke er tilstrekkelig for A lose velferdsforvaltningens oppgaver.

Norges Handikapforbund Besoksadresse: Galleriet, Schweigaardsgate  12, 01 85 Oslo E-post: nhf@nhf.no Internett: http://www.qhf.no
Organisasjonsnr.: NHF: NO 938 661 316 M.V.A. Inntektsavdeling: NO 971 538 562 M.V.A. Internasional avdeling: NO 971 51'5 678

Sparebanken NOR, bankgiro: 8200.02.03277 Postgiro: 0808 5317300



.r

Funksjonshemmede som er avhengig av praktisk bistand, transport og hjelpemidler, vil etter
utvalgets forslag fortsatt matte forholde seg .til flere etater med ulik forvaltningstilknytning.

I forslaget avklares heller ikke sporsmalet om hvem som skal ha et helhetlig ansvar. I praksis
kan det bety at funksjonshemmede blir mindre prioritert enn tidligere. Dette fordi de
tjenestene som funksjonshemmede trenger for a fungere i arbeidslivet holdes utenfor, er ikke
avklart og heller ingen er tiltenkt a sitte med koordineringsansvaret.

Tatt ogsa i betraktning kommunenes darlig okonomi og den nedprioriteringen av kommunale
tjenester som utvalget legger opp til, risikerer funksjonshemmede at de ikke far nodvendige
tjenester for a komme ut i arbeid som for eksempel transport og praktisk bistand. Slike
tjenester ma funksjonshemmede ha pa plass, for de kan begynne en prosess med a soke seg
jobb.
NHF mener at funksjonshemmede som er avhengig av velferdstjenestene kan vaere et godt
malingsgrunnlag for en velferdsreform. Dette fordi tiltak for funksjonshemmede krever
helhetlig tenking, medvirking fra den enkelte og tverretatlig samarbeid.

Problemet med sa sterk  fokus  pa arbeid er at ressursene brukes mest pa de ressurssterke og de
som automatisk vil komme inn under arbeidsetaten,  som Here av samordningsprosjektene
antyder. 4

Om hjelpemiddelomrAdet for funksjonshemmede
For Norges Handikapforbund er det prinsipiell viktig at alle funksjonshemmede far god og lik
tilgang pa hjelpemidler. Dette uavhengig av tilknytning til arbeid eller ikke. Hjelpemidler har
avgjorende betydning for funksjonshemmedes mulighet til deltakelse og fungering i
dagliglivet og arbeidslivet. Hjelpemiddelomradet ma derfor etter NHF mening ikke stykkes
opp eller svekkes pa noen mate. Kompetanse som allerede finnes skal ivaretas og komme til
nytte for alle grupper av funksjonshemmede.

Arbeidssokerstonad
Selv om at forslaget om arbeidssokerstonaden har positive aspekter, ser NHF som lite effektiv
og hensiktsmessig a innfore en ny ytelse. Stonaden skaper ogsa et nytt skille i malgruppen
som sosialtjenesten har ansvar for.

NHF mener at det ville vxre bedre a utvide--malgruppen for dagpenger til alle som er
arbeidssokere. Pa denne maten blir det ikke nodvendig a lage nye systemer og nye
velferdsordninger. De som er arbeidssokere" loftes samtidig til den arbeidssoker status som de
er i. En utviding av dagpenger til denne gruppen forutsetter at stonadsnivaet er pa et niva som
folk kan leve av det. NHF mener ogsa at denne gruppen bor knyttes til Aetat og ikke til
sosialkontoret. Dette fordi kompetanse og ressursene for a fa folk i arbeid finnes i Aetat.

Utvalget gir ikke klare indikasjoner pa hvem som skal regnes med som arbeidsfor, og heller
ikke hva som vil skje nar en arbeidssoker ikke far jobb eller arbeidssokerstonaden tar slutt.
Skal arbeidssokeren tilbake til den kommunale sosialtjenesten? Hvis det er meningen, vil i sa
fall kasteballproblematikken ikke bli lost.

Sosialhjelp
NHF gar inn for at sosialhjelpen overtas av;staten. Den kommunale okonomien bidrar til store
variasjoner i sosialhjelpsutbetalingene. NHF mener at darlige levekar og lave ytelser
forsterker den sosiale fattigdommen og at staten her har et hovedansvar. For A lose noe av
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denne problematikken foreslar NHF at Staten finansierer og standardiserer sosialhjelpssatsene
slik at hosted ikke skal vaere avgjorende for den enkeltes livskvalitet. Stonadsnivaet ma vaere
slik at den enkelte skal kunne klare a leve av det. De ma ogsa fa reelle muligheter til a komme
seg ut av sosialhjelpen med oppfolgingstiltak som stutter opp under dette malet.

Erfaringer fra ulike prosjekter med arbeidstiltak viser at stonadsnivaet er relevant for a
komme i arbeid og ut av sosialhjelpssystemet (Evaluering av samordningsforsokene. Rapport
nr. 9 2004). Saksbehandlere far ogsa frigjort mer tid til oppfolging av den enkelte og tiltakene
rundt. Forsoket Arbeid i Sikte (Verdal) erfarte at foresporsler til supplerende sosialhjelp
opphorte.

NHF mener  at
• Okonomisk sosialhjelp ma ligge pa et niva som glor det mulig a leve et anstendig liv
• Staten finansierer  sosialhjelpen og at stonadssatsene standardiseres. Dette for at

bosted ikke skal  were  bestemmende for den  enkeltes livskvalitet
•  sosialhjelpen skal brukes slik at utsatte grupper ikke havner  i fattigdom.
• tilleggsytelser og skjynnsbaserte ytelser i sosial#enesteloven,  ma opprettholdes

Erfaringer med ulike samordningsprosjekter
Erfaringene med de samordningsprosjektene som hittil er evaluert, er ikke entydige. De fleste
forsokene er for ferske og det er vanskelig a tyde klare konkl,usjoner. Dette ogsa fordi
prosjektene er organisert ulikt, har varierende malgruppe, kompetanseniva og metodebruk.
Det gjor at de ikke er sa lett a sammenlikne.

NHF mener derfor at myndighetene btr gi.mer.tid til samordningsforsokene for beslutningen
om en ny organisering blir tatt. NHF mener at en sa omfattende reform krever grundige
vurderinger. Laerdom og erfaringene som forstkene etter hvert gir bur trekkes sterkere inn.
Erfaringer med prosjektene hittil gir likevel noen positive signaler som NHF stutter og onsker
a trekke frem. Disse er:

• samlokalisering  (en felles dor)
• Okt brukerinnf lytelse
• bedre lid tit den enkelte og bedre oppfolging
• utbetaling av en stonad som gior det mulig a leve uten a matte soke om mer

sosialhjelp
• Okt og bedre samarbeid pa tvers av etatene
• raskere beslutninger

Konklusjon
Norges Handikapforbund awiser Rattsoutvalgets pa grunnlag av folgende forhold:
Forslaget loser ikke problemene med et oppstykket tjenestetilbud. Utvalget snevrer inn
malgruppen og innsatsen. Nedprioriterer forstelinjetjenesten i kommunene. Kostnader og
finansiering av reformen er ikke avklart. Sporsmal om rettssikkerhet og klageadgang er heller
ikke ivaretatt.

Med vennlig hilsen
Norges Handikapforbund

unnna Buv k • Lars Odegard
Forbundsleder Generalsekretaer
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