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Vi viser til departementets horingsbrev av 8. juli 2004 hvor vi ble invitert til a komme med
merknader til vurderingene og forslagene i NOU 2004:13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning -
Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver.

1. Innledning

Reform for arbeid og velferd

Regjeringen har satt opp tre sentrale mal for en samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten:
Flere i arbeid og aktiv virksomhet - faerre pa trygd og sosialhjelp, en mer brukerrettet
velferdsforvaltning, og en effektiv velferdsforvaltning.

En samordningsreform for arbeid og velferd ma bidra til a:

• forsterke arbeidet med a gjore veien ut av arbeidslivet smalere og veien inn i arbeidslivet
bredere.

• gi brukerne individuelt tilpassede tiltak og handlingsalternativer som gir best mulig sjanse til
a komme i eller forbli i arbeid

• gi brukerne av arbeids- og velferdstjenestene tilbud om tiltak tilpasset den enkeltes situasjon
i hele livslopet, uavhengig av om behovet er knyttet til arbeid eller livssituasjonen ellers.
Dette innebaerer ogsa a utove fleksibilitet og smidighet i overganger mellom ulike ordninger.

Nodvendigheten av a se arbeidsmarkeds- og trygdepolitiske problemstillinger i sammenheng tar
Pensjonskommisjonen opp i sin innstilling: " Vi ma innrette oss slik at faerre stenges ute eller states
ut av arbeidslivet. Arbeidslivet ma legges til rette slik at flere eldre som onsker det, far forsette i
inntektsgivende arbeid. Det samme gjelder arbeidslve, funksjonshemmede og mennesker med
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helseproblemer av ulike slag. Det ma arbeides systematisk for a fa folk tilbake til arbeidslivet etter
langvarig sykdom eller annet langvarig fravaer fra arbeidslivet." Worming av det fremtidige
pensjonssystemet ma sees i en slik sammenheng.

En brukerrettet forvaltning ma ha fokus pa forhold som direkte berorer brukeren som yrkesdeltaker,
men ma ogsa to hensyn til hele livssituasjonen. Varig eller midlertidig reduksjon i funksjonsevne,
familieforhold, bosituasjon og livsfase har innvirkning pa hvordan brukeren vil kunne fungere
generelt, og dermed ogsa i forhold til arbeidslivet.

Hj elp til arbeid og hj elp til bedret livskvalitet ma derfor ses i sammenheng. Forvaltningen mA to
utgangspunkt i hele menneskets situasjon, og sikre at alle muligheter vurderes i forhold til a bistA
brukeren med A beholde eller komme inn i arbeid eller annen meningsfull aktivitet.

Rikstrygdeverket legger vekt pA at en samlet arbeids- og velferdsforvaltning ma gi enda bedre
tjenester til befolkningen og mer malrettet kunne stette opp under arbeidslinjen.

For a kunne ivareta brukernes totale situasjon, er det viktig a ha et perspektiv som dekker hele
bredden i arbeids- og veiferdsforvaltningens ordninger. Vi legger til grunn at reformen bade gjelder
arbeid og velferd. De ulike ordningene henger sammen: Pensjon er det viktigste virkemiddel i
forhold til hvor lenge en star i arbeid, mens eksempelvis familiepolitiske virkemidler stotter opp
under enkeltmenneskers mulighet til a skape en basis for At aktivitet i arbeidslivet.

Det a sikre en brukerrettet forvaltning som har god kvalitet i motet med enkeltpersoner, er vesentlig
for a fa en lykkes med reformen. Gjennom arbeidet med inkluderende arbeidsliv bar ogsa alle landets
arbeidsgivere blitt en viktig brukergruppe for trygdeetaten. Arbeidsgiverne meter arbeids- og
velferdsforvaltningen i mange sammenhenger og kan ha behov for forskjellige tjenester. Det er derfor
viktig at ogsA arbeidsgiverne far mote en helhetlig ferstelinje.

For a fA folk i arbeid - og til a forbli der sA lenge som mulig, ma det iverksettes aktive tiltak tidlig.
Dette forutsetter at tiltakene som stotter opp under arbeidslinjen blir vurdert i sammenheng.
Utgangspunktet ma vaere brukerens situasjon og behov. Derfor mener vi at en samletferstelinje som
kan disponere de virkemidler som dagens etater rar over, vil gi den beste lesning og herunder
forhindre innelasing og kasteballsituasjoner. En lesning hvor pensjonsomradet gis en redusert lokal
tilstedevaerelse vil gi et vesentlig darligere tjenestetilbud til brukerne. Dette vil ikke stette opp under
malene for pensjonsreformen.

Regelverket for de arbeidsrettede og velferdsrettede ordningene trygdeetaten forvalter er komplisert,
sammensatt og forutsetter god juridisk kompetanse, bade i forhold til hvem som kan ha rett pA
ytelsene, men ogsa i forhold til regler og rutiner for samordning, kompliserte og sammensatte
beregninger og utbetalinger. Uansett organisering vil en bade pa arbeids- og pensjonssiden ha denne
type forvaltningsoppgaver. Dette kan en ikke organisere seg bort i fra. En oppdeling kan faktisk gjere
det mer tungvint og uoversiktlig for eksempel innenfor forvaltningen av uferepensjon og
alderspensjon.
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2. MAI for og  Worming  av forstelinjetjenesten

Forstelinje jenesten utgjor det nivdet hvor brukerne mater forvaltningen, hvor det gis informasjon,
veiledning og bistand og hvor det fattes vedtak og utloses virkemidler.

2.1 Utgangspunkt i brukerens totale situasjon

Dagens etater har mer enn to millioner brukere. En ny reform ma bidra til at alle brukere

• opplever at de far en enklere og bedre tilgang til de samlede arbeids- og velferdstjenestene
enn det de far i dag

• opplever at forvaltningen forholder seg til den enkeltes behov avhengig av livssituasjonen
• kun har en instans og en radgiver a henvende seg til der de far tilgang gjennom "en dor"
• far tidlig avklaring og tidlig tilgang pa arbeidsrettede tiltak
• ikke opplever nye grensesnitt, nye koordineringsbehov og nye kasteballsituasjoner

Forvaltningen har et sxrlig ansvar for a fange opp behov for flere og andre ytelser enn det brukerne
tar opp ved henvendelsene til forstelinjetjenesten. Forvaltningen skal forholde seg til brukernes totale
situasjon og behov og ikke bare vurdere ytelser og tjenester brukeren etterspor. Dette er en
forutsetning for at forvaltningen skal kunne to utgangspunkt i hele menneskets situasjon med fokus
pa dets muligheter.

Det kan vaere mange ulike forhold i enkeltmenneskets livssituasjon som gjor det vanskelig a vaere i
arbeid i kortere eller lengre perioder. I tillegg til sykdom, kan det dreie seg om mer typiske
livsfasefaktorer, som omsorgsoppgaver for barn og foreldre. Ikke minst gjelder det dersom disse er
alvorlig og/eller langvarig syke. For andre kan det handle om midlertidig eller varig redusert
funksjonsevne. Overgangen fra yrkeslivet til pensjonisttilvaerelsen skjer i dag for den enkelte ved ulik
alder. Mange kombinerer arbeid og pensjon. Et av malene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv er
a beholde folk lenger i arbeid. Pensjonsreformen tar ogsa utgangspunkt i behovet for a oke den
generelle pensjonsalderen. Det betyr at flere eldre skal kunne arbeide helt eller delvis etter det som i
dag oppfattes som naturlig avgangsalder.

Det er ikke er uvanlig at livsfaseproblematikk og helserelaterte problemer er overlappende. Dette
perspektivet understotter behovet for at en samordnet forstelinje ma favne alle tjenester og
stonadsordninger som forvaltes av dagens tre etater. Dette betyr at en helhetlig brukerrettet
forstelinjetjeneste vil ha ansvar for arbeidsformidling, kvalifisering, attforing, oppfolging av
sykmeldte, reaktivisering av uforepensjonister, inntektssikring ved sykdom, uforhet og
arbeidsledighet, sosialstonad, pensioner, familieytelser og helsetjenesterefusjoner.

Brukerdialogen ma to utgangspunkt i brukerens totale situasjon og finne losninger ut i fra brukerens
behov. Dette forutsetter fokus pa radgivning og god samhandling mellom bruker og radgiver i etaten.
Brukeren skal forvente a mote en radgiver som har god oversikt over relevante virkemidler og som
kan hente inn spesialistkompetanse til motepunktet med brukeren. Det ma nemlig bygges videre pa
det forhold og den kunnskap som er etablert mellom bruker og radgiver. I motsatt fall ma brukeren
forholde seg til nye personer og nye relasjoner, og dermed matte fortelle sin historie flere ganger.

I sine tilbakemeldinger til Rattso-utvalget har brukerorganisasjonene og brukerrepresentantene
entydig pekt pa behovet for bedre samordning. "Blant sine onsker fremhever brukerne swrlig en
organisering hvor brukeren kan ga inn gj ennom en dor, og gj erne ha en fast saksbehandler som folger
opp brukeren." (NOU- 2004:13)

Et slikt prinsipp bar ogsa ligge i bunnen av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen. Det er i
forstelinj en brukere og forvaltningen motes. Kvaliteten i dette motet er "sannhetens oyeblikk" og
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avgjorende for om arbeids- og velferdsforvaltningen kan na sine mAl. En slik samlet
forstelinjetjeneste ma ha resultatansvar og vedtaksmyndighet for a kunne utlose de virkemidlene som
er nodvendig i den enkelte brukers situasjon.

Vi har eksempler pa at en helhetlig forstelinje vil vaere til det beste for brukeren.

Et eksempel pa samordningsbehov for en uforepensjonist som onsker At yrkesdeltakelse er:
En person med fysisk funksjonshemming er uforepensjonist og delvis i arbeid. Personen onsker a
arbeider mer og har behov for hjelpemidler og ergonomisk tilrettelegging pa arbeidsplassen. Det
kan ogsa were behov for grunnstonad til transport, hjemme jeneste fra kommunen, personlig
assistent pa arbeidsplassen eller andre tiltak som vii fore til at vedkommende kan fa At
yrkesdeltakelse. Bade brukeren og arbeidsgiveren vil i perioder ha behov for bistand til justeringer,
ny tilrettelegging eller nye tiltak. Radgiveren i forstelinjet enesten ma were den sentrale
kontaktpersonen og koordinatoren, som har ansvar for a trekke inn de aktorene som kan bidra.

Det er viktig at brukerens radgiver i forstelinjen, nar det er nodvendig, trekker inn tiltak og
virkemidler fra andre, bade interne og eksterne aktorer. RAdgiveren bade koordinerer og ma ha
tilstrekkelig fullmakter, og tilgang pa flest mulig ulike virkemidler som kan bidra til at brukeren
kommer inn i eller beholder arbeid. Spesialistene ma komme til den lokale forstelinjen. Brukeren skal
ikke henvises videre. Ekspertise herunder medisinsk ekspertise ma kunne innhentes og delta i
dialogen med brukeren lokalt. Det vil vere onskelig at det sikres direkte tilgang til helsepersonell
som kan delta i samtalene med brukeren og dermed vere med pa a skape grunnlag for arbeid. I slike
dialoger vii brukeren kunne fa kartlagt om det er helsemessige forhold som det bor tas spesielt
hensyn til.

Viser det. seg i samtalen med brukeren - eventuelt ogsa etter at medisinsk kompetanse har vert
konsultert - at det er aktuelt med kjop av helsetjenester, bor radgiveren kunne rekvirere dette, og sikre
at brukeren har en timeavtale med seg for han/hun gar ut av dora.

For en del funksjonshemmede arbeidstakere vil kontakt med radgiver i forstelinjen were nodvendig
over lang tid. Det vil sikre arbeidstakere med behov for tilrettelegging i arbeid mulighet til utvikling
og karrierevalg, pa samme mate som ikke funksjonshemmede.

Trygdeetaten far mange tilbakemeldinger fra familier med funksjonshemmede barn som opplever en
tyngre hverdag fordi hjelpeapparatet ikke er godt nok samordnet.

Et eksempel er:
En enslig forsorger  med et funksjonshemmet barn  vil ofte ha behov for  sammensatte jenester. For
forsorgerens egen del kan en lang rekke ordninger for a  sikre livsopphold  were aktuelle, for
eksempel fodselspenger/ engangsstonad,  bidrag, utvidet barnetrygd,  kontantstotte, overgangsstonad
og utdanningsstonad til enslig forsorger . Samtidig er stonaden til enslige forsorgere  innrettet mot
(gfen)inntreden  i arbeidslivet,  slik at det forventes at brukeren er i utdanning eller kommer ut i
arbeid .  Barnet vil  ogsd  ha behov  for et  sammensatt spekter av ytelser og jenester ;  herunder
hjelpemidler,  grunn-  og hjelpestonad,  spesialtilpasset opplcering, ulike spesialisthelsejenester etc.

Denne brukeren har behov for sammensatte ytelser og tjenester,  bade rettet mot arbeid,  helsetjenester
og familieytelser ,  og situasjonen er ikke uvanlig .  Tjenestetilbudet til denne gruppen har derfor flere
ulike funksjoner -  et godt  tj enestetilbud  kan bidra til at brukeren bade kommer raskere inn i/tilbake
til arbeidslivet,  og kan bidra til a forebygge samlivsbrudd.

Et annet eksempel som gjelder enslige forsorgere:
En kvinne med to barn  pa to og fire  dr blir enslig forsorger etter et samlivsbrudd .  Hun har praksis
som renholder ,  arbeider deltid og har ingen yrkeskompetanse. I denne situasjonen er det aktuelt med
overgangsstonad pa grunn av law inntekt og stonad til barnetilsyn  fordi  hun er  i jobb.  I tillegg bor



hun folges opp med sikte pa bedre selvforsorgelse, for eksempel ved a to utdanning. Hun kan ha krav
pa utvidet barnetrygd, bidragsforskudd og kontantstotte. Hun trenger veiledning av det offentlige
med sikte pa a komme til en privat avtale om underholdsbidrag, eventuelt at det offentlige faststetter
det. Med unntak av kontantstotte er det et vilkar for alle de andre ordningene at hun er alene om
omsorgen for barna og at de bor fast hos henne. Opplysninger som ma legges til grunn for a vurdere
rettighetene er for en stor del er felles for de ulike ordningene. Hun har meldeplikt til de samme
instanser dersom det skjer endringer som kan ha betydning for hennes rettigheter. En melding fra
henne om at  det for eksempel er avtalt at barn skal ha delt bosted eller at de har flyttet til faren, ma
oyeblikkeligfanges opp i forhold til de ordningene som skal opphore eller endres.

Behovet for helhet understrekes av Pensjonskommisjonen, jf. NOU 2004:1. Det heter bl.a. i
innstillingen: "Et viktig utgangspunkt for Pensjonskommisjonens arbeid er at pensjonssystemet skal
vaere okonomisk baerekraftig.  Det blir dermed sentralt at ogsa fleksibiliteten innrettes slik at den
bidrar til hoy yrkesdeltaking."

Pensjonskommisjonens forslag om endrede pensjonsregler og valgfri pensjonsalder vil medfere At
behov for informasjon og veiledning i ferstelinjen. I innstillingen fra kommisjonen heter det bl.a.
"Det vil ogsa v ere nedvendig med et omfattende informasjonsarbeid mot en rekke forskjellige
malgrupper, for a sikte god forstAelse av reformen og hva den vil bety for den enkelte." Dette vil bli
viktigere ogsa i et arbeidsperspektiv, fordi den demografiske utviklingen vil gjere det onskelig at
Here mennesker star i jobb lenger for de gar av med pensjon. Ikke minst vil det ettersporres lokal
kompetanse pa losninger som gjelder kombinasjon arbeid og pensjon.

Overgangen fra yrkesaktivitet til pensjon kan ogsa medfore et sammensatt tjenestebehov for
brukeren.  Det folgende er et eksempel pa dette:
Det er et ektepar hvor mannen er noen ar eldre enn kona, og gar av med pensjon , mens  hun fortsatt
er i jobb. Dette er en vanlig situasjon for ektepar i denne fasen av livet. Forste kontakt med
trygdekontoret dreier seg om soknad om alderspensjon, og han ma bl. a. ha en forklaring pa hvorfor
grunnpensjonen reduseres. Etter noen ar dor mannen, og kona soker gjenlevendepensjon. Her kan
det ogsd were snakk om a oke / redusere stillingsandel (f. eks. redusere den fordi hun har foreldre
langt oppe i 80-drene med sviktende helse). Det er heller ikke utenkelig at hun selv blir ufor for fylte
67, og ved fylte 67 skal hun over pa alderspensjon. Dersom hun er frisk, vil hun kanskje fortsette i
arbeid - hvilken effekt har dette pa pensjonen?

Eksemplene og tilbakemeldingene stetter opp under at frstelinjetjenesten ikke ma vxre fragmentert,
men kunne gi brukerne et helhetlig, ikke sektorielt, tjenestetilbud. Virkemidlene i de ulike
velferdsordningene henger sammen. Det a fordele omrader mellom etater vil gi nye og
uhensiktsmessige grensesnitt og fore til at mange av brukerne vil matte forholde seg til flere etater
enn i dag. En ny arbeids- og velferdsforvaltning ma fjerne mulige kasteballsituasjoner - ikke bidra til
a skape nye.

Ved Rattso-utvalgets losningsforslag vil det v acre opp til hver enkelt etat og kommune a etablere en
ferstelinjetjeneste med en dor og ett publikumsmottak for brukerne av dagens tre etater. Forslaget vil
innebaere en stor risiko for et mer oppsplittet tjenestetilbud, mer tungvint samhandling med
forvaltningen, nye grensesnitt og nye kasteballsituasjoner, mindre tilgjengelig og samordnet
veiledning.
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2.3 Koordinering og utnyttelse av spesialistkompetanse

Forstelinjetjenesten kan ikke forventes a ha spisskompetanse pa alle omrader. Det er derfor vesentlig
a sikre at tjenesten samhandler godt med ulike ressurssentre som for eksempel hjelpemiddelsentral og
arbeidslivssenter (fra dagens trygdeetat), arbeidsradgivingskontor og andre spesialenheter (fra dagens
Aetat) for a kunne tilby den enkelte bruker et helhetlig tilbud tilpasset den enkeltes behov.

Hjelpemiddelsentralene formidler tekniske hjelpemidler til barn og ungdom, folk i yrkesaktiv alder
og til et stort antall eldre. De har spesialkompetanse innen en rekke omrader, og kan dermed bidra
nar det gjelder metode, veiledning og radgiving for a finne aktuelle losninger i arbeidslivet og ellers.
Sentralene er ogsa viktige virkemidler'i inkluderings- og rehabiliteringsarbeidet da de har en unik
kompetanse rettet mot a realisere de tre malene i intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv.
De har dessuten kompetanse og erfaring fra enkeltsaker som er viktig a trekke inn i det forebyggende
arbeidet ute pa arbeidsplassen.

Arbeidslivssentrene er opprettet for a bidra til et mer inkluderende arbeidsliv gjennom a bista
virksomhetene i a na malene i intensjonsavtalen. Econ analyse gjennomforte i 2003 en undersokelse
som viser at arbeidsgiverne gjennomgaende opplever at sentrene fyller viktige funksjoner og at de
har stor nytte av deres bistand. Gjennom sitt arbeid inn mot bedriftene tilegner sentrene seg unik
kompetanse og erfaring.

For a fa gode losninger for brukerne er det viktig med god koordinering mellom ulike aktorer, bade
offentlig og private. En avgjorende forutsetning er at arbeids- og velferdsforvaltningen selv framstar
som en enhet, og at andre aktorer denned har en tydelig. instans a forholde seg til.

For A nA malene med arbeids- og velferdsreformen, og for a finne gode losninger som er tilpasset den
enkelte brukers situasjon, er det nodvendig a samhandle tettere med, og i storre grad koordinere
virkemiddelbruken med andre lokale aktorer. Dette gjelder i hdy grad bade forste og
andrelinjetjenesten i helsevesenet, men ogsA for eksempel PPT og skoler pa alle nivaer. Dette blir
enklere nAr disse aktorene kan forholde seg til en samlet lokal forstelinjetjeneste.

2.4 Forstelinjen  -  flere kanaler

Brukerne har fire kanaler inn til forstelinjetjenesten:

• Personlig kontakt
• Brev
• Telefoni (callsenter/kundesenter)
• Internett og andre elektroniske tj enester

I forstelinjen skjer det forste motet med arbeids- og velferdsforvaltningen. Den forste kontakten er
avgjorende for at brukeren skal oppleve a bli forstatt og ivaretatt ut fra sine behov og forutsetninger.
Dette stiller store kvalitetskrav til forstelinjens kanaler, bade det personlige motet, i skriftlig
kommunikasjon og via telefon og Internett.

En brukerrettet forstelinjetjeneste ma vxre tilstede og forankret i brukerens lokalmiljo. Naerhet til
brukerne er en klar forutsetning for A kunne hjelpe folk bade i forbindelse med arbeid og
livssituasjonen ellers.

Fremtidens arbeids- og velferdsforvaltning vil basere sin samhandling med brukerne bade ved
personlig kontakt og ved telefoni- og intemettlosninger. Regjeringen vil legge til rette for elektronisk
signatur. Dette vil etter hvert gjore det mulig med sikker elektronisk kommunikasjon mellom bruker
og forvaltning. Nar dette er gjennomfort, vil det bli mulig a sette frem elektronisk krav om en rekke
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ytelser som i dag forutsetter skriftlig kravfremsettelse. Dette vil ogsa gjelde pa helsetjenesteomradet
som er det omradet i arbeids- og velferdsforvaltningen med flest enkelthenvendelser. Det finns
allerede eksempler pa dette.

Eksempel hvor tjenester loses ved bruk av Internett:
Anslagsvis 500 000 personer har bestilt europeisk helsetrygdkort fra trygdeetaten via Internett etter
at dette ble mulig fra 1. juni 2004. Svcert mange av disse ville tidligere tatt fysisk eller telefonisk
kontakt med sitt lokale trygdekontor for d fa blankett  Ell 1.  Dette var bade mindre brukervennlig og
mer arbeidskrevende for trygdeetaten.

Eksempler hvor oppgaver loses ved elektroniske overforinger:
Trygdeetaten iverksetter na ny elektronisk oppgjgrsordning og kontrollprogrammer med legene.
Dette er en ny standard mate a gjennomfcre oppgjor og kontroller pa som forst innfores pa
legeomradet, deretter for poliklinikker og fysioterapeuter. Losningen forenkler oppgavelosningen og
kontrollarbeidet, og medforer at saksbehandlingsressurser kan dreies fra omfattende brede manuelle
kontroller pa meget store informasjonsmengder, til mer spesifikke manuelle kontroller.

Videre er det, i regi av Helsedepartementet, gjennomfort et forprosjekt pa a innfore elektroniske
resepter (eResept). eReseptlosningen som er planlagt innebcerer at resepter og dokumentasjon for
krav om oppgjor fra apotekene blir elektroniske. I tillegg vil losningen inneholde delvis automatisert
behandling av elektroniske soknader om individuell godkjenning etter blareseptforskriften. Soknader
om individuelle godkjenning oker drastisk fra ar til dr. Losningen innbcerer at det blir etablert mer
effektive rutiner for oppgj,r, refusjon og kontroll. Dette betyr at en kan bruke mindre ressurser til
manuell behandling av soknader, og fa et mer malrettet kontrollarbeid.. Kontrollarbeidet foregar i
egne spesialistenheter. I tillegg vil losningen opprettholde fritt apotekvalgpa en god mate. Det er om
lag 23 millioner ekspedisjoner pa apotekene per fir.

Trygdeetaten vurderer ogsa a gjore en rekke andre tjenester tilgjengelig elektronisk i near framtid, for
eksempel bytte av fastlege, soknad om kontantstotte, soknad om utvidet barnetrygd. Behandling av
krav om oppgjor for syketransport bar ogsa kunne forenkles ved elektroniske losninger - etaten
vurderer alternative Lsninger.

Mer elektronisk samhandling, bedre og mer omfattende tjenestetilbud over Internett samt
videreutvikling av kundesenterlosninger, vil gjore flere tjenester lettere tilgjengelig for brukerne.

Utviklingen som er beskrevet ovenfor, vil radikalt endre mengden av henvendelser direkte til det
lokale matepunktet, men vil naturligvis ikke eliminere behovet for fysisk mote mellom forvaltning og
bruker. Uansett vil mange brukere ha behov for personlig mote med arbeids- og velferdforvaltningen.
Mange brukere verken kan eller onsker a benytte seg av nye samhandlingskanaler.
Utviklingen av samhandlingskanalene vil bidra til a frigjore ressurser i forvaltningen, og dermed vri
forstelinjens fokus og ressurser slik at det blir bedre tid og At kvalitet i det personlige motet.

2.5 Organisering av den lokale fsrstelinjetjenesten -  erfaringer fra
forsaksvirksomhet

Erfaringene fra tidligere og pagaende forsaksvirksomhet viser at det a samle den lokale
farstelinjetjenestene gir gode resultater, herunder bedre identifisering og avklaring av brukere med
behov for tjenester fra flere etater. En samlokalisert ferstelinjetjeneste gjor at:

• det blir mer samlet og effektiv virkemiddelbruk, som motvirker utstating og bidrar til
tilbakefaring til arbeid. For bygging av felles kompetanse og utvikling av felles kultur og
arbeidsmetoder er det viktig at alle tre tjenestene er representert lokalt.

• brukerne far dekket bade behovene som er knyttet til arbeid og til livssituasjonen ellers



8

Kompetansen, ordninger og virkemidler som i dag forvaltes av tre lokale forstelinjer, blir samlet
under samme tak og bak felles dor.

Forsokene viser at den lokale forstelinjetjenesten fungerer godt med ulik intern organisering av
tjenesten, for eksempel nar det gjelder publikumsmottak, avdelingsinndeling og grad av intern
spesialisering. Det er imidlertid avgjorende at den framstar for brukerne som en enhet slik at
forvaltningens indre organisering ikke blir gjort til brukerens problem. Det viktige er at det finnes en
tydelig, kompetent og effektiv tjeneste i lokalsamfunnet der brukeren raskt kan komme i gang med
aktuelle tiltak i forhold til arbeidslivet eller fa utfort andre xrend.

Forsoksprosjektene dekker brukernes behov i kommuner og bydeler som har fra 1 000 til 45 000
innbyggere. Forsokene viser at det er fullt mulig a sikre fokus pa arbeid samtidig som en far ordnet
oppgaver pa andre omrader effektivt i en samlet lokal forvaltning med oppgavespekteret til dagens
tre etater. I de fleste forsok er det gjennomfort ulike grep, for eksempel ved a ha personer med mer
spesialiserte oppgaver i mottaket og sorge for at brukerne raskt blir hjulpet.

Om fa fir vil de mange av oppgavene innenfor helsetjenesteomradet loses elektronisk. Antallet
fysiske henvendelser vil derfor avta sterkt.

Forsokene i Loten, Saupstad (Trondheim) og Verdal er alle fullskalaforsok i den forstand at de har
alle innbyggere som malgruppe og at de omfatter alle de omrader som i dag er tillagt sosialetat,
trygdeetat og Aetat. Forsokene i Loten og Verdal har valgt a organisere saksbehandlerene bak
publikumsmottaket i to avdelinger slik at hver avdeling er ansvarlig for egne fagomrader. I Saupstad
har en valgt a organisere seg i tverretatlige faggrupper med likt fagansvar.

Forsokene har selv valgt hvilken modell de vil prove ut. Vi konstaterer at forsokene viser stor tro pa
oodninger som legger vekt pa helhet og bredde. Tilbakemeldingene til Rikstrygdeverket er entydige
pa at det over tid vil vaere vanskelig a opprettholde disse lesningene uten at det etableres en enhetlig
ledelse.

2.6 Stat og kommune

Rikstrygdeverket ser det som ikke aktuelt at kommunen overtar de tjenester og ordninger som i dag
forvaltes av trygdeetaten og Aetat.

Regelverket for de arbeidsrettede og velferdsrettede ordningene trygdeetaten forvalter er komplisert,
sammensatt og forutsetter god juridisk kompetanse, bade i forhold til hvem som kan ha rett pa
ytelsene, men ogsa i forhold til regler og rutiner for samordning, kompliserte og sammensatte
beregninger og utbetalinger. Likebehandling pa tvers av kommunegrenser er viktig. Videre ma en
kunne sikre a gjennomfore nasjonale prioriteringer pA tvers av landet. Arbeidet krever dessuten
tilgang til enhetlige IKT-lodninger. PA mange av omradene vil kommunene bare i svarrt begrenset
grad kunne influere pa enkeltbeslutninger og samlet ressursbruk.

Rikstrygdeverket kan ikke se at det er nodvendig a overfore okonomisk sosialhjelp til staten.
Kommunene bor fortsatt kunne ha ansvaret for dette omradet. Med ansvaret for okonomisk
sosialhjelp fortsatt forankret i lokalsamfunnet og hos lokalpolitikerne, ma det etableres, ordninger
som sikrer en felles lokalisering og et felles mottak for sosialtjenesten sammen med forstelinjen for
de statlige tj enestene.

Mare avtaleforhold er nodvendig for a sikre ryddige og velfungerende lokale losninger. I Loten
kommune er det gjort en ny type avtale mellom kommune og stat. Avtalen regulerer ansvarsforhold
og forpliktelser mellom Loten kommune og trygdeetaten innenfor omrAdet okonomisk sosialhjelp.
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Kommunen er fortsatt ansvarlig for, konomisk sosialhjelp, har budsjettansvar, og stiller
saksbehandlere til disposisjon. Trygdekontoret forvalter ordningen pa vegne av kommunen, og
lederen av velferdskontoret (trygdesjefen) rapporterer til Loten kommune. Denne 1, sningen bidrar til
en helhetlig forstelinje ved bruk av virkemidler, kompetanse og ressurser fra kommunen, uten a
rokke ved det formelle ansvarsforholdet mellom stat og kommune. Vi mener dette b, r kunne vaere
retningsgivende for losninger andre steder.

3. Organisering av arbeids-  og velferdsforvaltningen  oilers

Nar det gjelder organisasjonslosningen bak forstelinjetjenesten, ma de ulike modellene vurderes ut
fra hvordan de best mulig kan stotte opp om forstelinjetjenesten, sikre kvalitet i oppgavel, sningen,
og legge til rette for en mest mulig effektiv forvaltning. Organisasjonsmodellen ma ogsa sikre
tilstrekkelig styring og kontroll, fra departementsnivA og ut til m, tepunktet med den enkelte bruker.

For a stotte opp om en helhetlig forstelinj etj eneste, mA den bakenforliggende organiseringen bidra til

• at regelverk og virkemidler blir vurdert i sammenheng, med mulighet til a foreta nodvendige
faglige prioriteringer og virkemiddelbruk pa tvers av fagomrader/ordninger.

• enhetlige IKT-losninger, slik at disse framstAr som en integrert og enhetlig lesning bade for
saksbehandlere i farstelinjetjenesten og for brukerne. Det b, r ogsA sikres en samlet strategi
og prioritering i forhold til utvikling av nye elektroniske losninger for brukersamhandling.

• utvikling av felles kultur- og kompetansegrunnlag. Utfordringen er a utvikle lik strategi for
oppbygging av kompetanse, arbeidsmetoder og holdninger/kultur. i forhold til
brukersamhandling m.v. Det er videre en oppgave a ha felles kvalitetssikringssystem av det
brukerrettede arbeidet for a hindre at ulike kulturer i fi rstelinjetj enesten - pa tross av felles
styringssignal sentralt - resulterer i en lite mAlrettet behandling av brukerbehov

• enhetlige styringssignaler og felles resultatmAl. Faglige avklaringer som skjer mot
forstelinjen ma vaere samordnet, og ressursmessige prioriteringer ma ikke oppleves
sprikende.

• felles strategi for samhandling med eksterne akt, rer

Mange brukere har et st, nadsforlop som gar fra sykepenger, ev. via rehabiliteringspenger, sa
attforingspenger, for til slutt eventuelt a bli vurdert i forhold til uferepensjon. Regelverk, tilhorende
virkemidler og faktisk oppgavelosning, ma vurderes i sammenheng. Brukerne ma ikke oppleve dette
som oppstykket, men som en helhetlig tilnxrming for a legge til rette for en aktiv tilvxrelse. Videre
vil utforming og forvaltning av et nytt pensjonssystem vere avgj, rende i forhold til a sikre at folk
star lenger i arbeid.

Behovet for helhet understrekes ogsa av Pensjonskommisjonen, jf. NOU 2004:1. Det heter bla. i
innstillingen: "Et viktig utgangspunkt for Pensjonskommisjonens arbeid er at pensjonssystemet skal
vwre , konomisk baerekraftig. Det blir dermed sentralt at ogsa fleksibiliteten innrettes slik at den
bidrar til boy yrkesdeltaking." Pensjonskomisjonen sier videre: " Vi ma innrette oss slik at fxrre
stenges ute eller states ut av arbeidslivet. Arbeidslivet ma legges til rette slik at flere eldre som
onsker det, far forsette i inntektsgivende arbeid. Det samme gjelder arbeidsloee, funksjonshemmede
og mennesker med helseproblemer av ulike slag. Det ma arbeides systematisk for a fa folk tilbake til
arbeidslivet etter langvarig sykdom eller annet langvarig fravxr fra arbeidslivet." Utforming av det
fremtidige pensjonssystemet ma sees i en slik sammenheng.

Det a to vare pa arbeidsstyrken og a fa flere eldre til a stA lenger i arbeid vil vaere et viktig mal i
forhold til fwrre pa trygd og flere i arbeid.
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En modell hvor pensjon og arbeid med inkludering og tilbakefering til arbeidslivet skilles vil
innebaere en klar svekkelse i forhold til det helhetlige perspektivet til arbeid og pensjon som
Pensjonskommisjonen legger til grunn.

Arbeidet med forvaltning av uferepensjon og alderspensjon, herunder beregning og utbetaling vil
kreve tilnxrmet lik kompetanse og krav til IKT-lodninger. Dette krever tilnaermet lik
beregningsfunkjonalitet bade nar det gjelder iverksetting av pensjonene, etterbetalinger,
samordninger og ikke minst utbetaling og regnskapsfering. Med to etater vil dette bety at en innenfor
statlig forvaltning vil utvikle, vedlikeholde og drifte tilnxrmet lik funksjonalitet i to forskjellige
statlige etater. Dette skaper ikke effektivitet og reduserte kostnader innenfor statlig forvaltning - en
gar dessverre i motsatt retning.

En ma unnga at den bakenforliggende organiseringen skaper nye grensesnitt som eker faren for ulik
tjenesteutvikling, og at det gis ulike signaler til den felles ferstelinjetjenesten pa omrader som herer
naturlig sammen. Det a opprette nye statlige etater vil nemlig skape nye grensesnitt med fare for
uklarhet. Med to etater vil det bli svxrt krevende a fa til samlende nasjonale prioriteringer. Det vil
kunne bli behov for at de nye etatene stadig ma avklare viktige forhold med departementet.

Ovennevnte forhold tilsier at en beveger seg i retning av en statlig enetats-lesning.

XT-l:sninger - andre kommentarer
Kommunene mangler en samlet IKT-strategi og det betyr at det i dag er en rekke ulike lokale IKT-
lesninger og med utstrakt lagring av data pa kommuneniva. Dette skaper store utfordringer for en
fremtidig forvaltning uavhengig av organisatorisk lesning. Forvaltningen star i fare for a matte
utvikle flere hundre forskjellige type funksjonelle og tekniske grensesnitt mellom statlige sentrale
IKT-lesninger.og kommunelesningene. En fullt ut integrert IKT-lesning kan ikke realiseres uten at
det gj, res betydelige grep innenfor IKT-satsningen og utviklingen pa kommuneniva.

IKT-strategiarbeidet har startet opp i regi av Arbeids- og sosialdepartementet og en ser at det er en
rekke aktiviteter som ma gjennomferes blant annet innenfor sikkerhet, felles lagring av grunndata og
integrerte saksbehandlingslesninger. Hvis det etableres en samlet IKT-strategi og det ogsa legges til
grunn at en skal unnga dobbeltlagring av data pa personer vil forvaltningen kunne to ut store effekter
ved a samle IKT-utviklingen i ett milje som har ansvar for dette.

For a fa en effektiv ressursutnyttelse vil det uansett organisasjonsmodell vxre aktuelt med
integrering/felles lesning pa en rekke administrative omrAder som for eksempel lenns- og
regnskapssystemer, kompetanseutvikling, personalomradet, leie og drift av lokale og andre sentrale
stettefunksjoner.

De ulike velferdsetatene har ulike kulturer og sxrpreg. Erfaring fra forseksvirksomheten viser at de
som har arbeidet systematisk med kompetanse- og kulturutfordringene, har klart a skape et felles
grunnlag for motet med brukerne. Konklusjonen er at felles kompetansebygging og utvikling av
felles verktey for brukersamhandling er nedvendig for gode, raske og tilpassede tjenester til
brukerne. I felles kompetansebygging inngAr ogsa kompetanse om bredden av regelverk og tjenester,
og det a kjenne til hverandres ordninger og kulturer. En organisasjonsreform er ogsA en kompetanse-
og kulturreform.

Forene kompleksitet og fokus
Ifelge Rattso-utvalget sin utredning trekker ikke tilgjengelig forskning og faglitteratur noen klar
konklusjon om organisasjoner med entydig formal er mer formal- og kostnadseffektive enn mer
sammensatte organisasjoner. Utvalget konkluderer pa sin side med at det a finne fram til en
organisering som gir tydelighet i oppdrag rundt det som na er det viktigste, ma tillegges stor vekt.
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Organisering av arbeids- og velferdsforvaltningen er en arbeids- og velferdsreform. Arbeidsfokus er
viktig samtidig som en ma se hele mennesket.

Erfaringer bade fra private naeringsliv og fra det offentlige viser at det A hAndtere kompleksitet og
bredde i tjenester og oppgaver innenfor samme totalorganisasjon, er fullt mulig. Forskjellighet i
forhold til formal, oppgaver og produkt kan tas ned gjennom intern organisering innad i
virksomheten. Det ma da etableres tydelighet i resultatkrav og rapportering samt en toppledelse som
kan gjennomfore resultatoppfolgingen og stA for den overordnede prioriteringer og avklaringer.
Oppgaven er a binde sammen, gi styrke og synergieffekter samtidig som underliggende
enheter/selskaper ledes med klart og enhetlig resultatansvar og rapporteringsforhold.

De storre konsernene her i landet, eksempelvis Statoil, Hydro og Orkla, har stor bredde og
kompleksitet i oppgavespekteret, og antallet ansatte er hoyere, enn i den samlede arbeids- og
velferdsforvaltningen, fra 20 000 ansatte i Orkla til over 40 000 i Hydro. Disse store selskapene har
et samlet konsernprodukt der enkeltproduksjonene/selskapene i konsernet er del av samme
produktkjede. I konsernet er det en indre organisering som gjor at de enkelte selskapene har fokus og
kraft pa sine omrader der de har resultatansvar samtidig som konsernet totalt fatter beslutninger av
strategisk karakter.

For brukerne/kundene/samarbeidspartnere/offentlige myndigheter framstAr konsernet som en
organisasjon. De ansatte er del av et og samme konsern, de er medarbeidere i Statoil, Hydro og
Orkla, og de har felles kultur og identitet. Konsemene har fellesfunksjoner som understotter
datterselskapene.

Dersom det velges a etablere en samlet arbeids- og velferdsetat, vil det under en enhetlig ledelse va:re
naturlig at det etableres selvstendige resultatenheter som omfatter hovedoppgavene. OgsA utvalget
konstaterer at dette er en losning som vil kunne "bidra til At formalseffektivitet bade i forhold til
gjennomforing av arbeidslinjen og nAr det gjelder ytelsesforvaltning og iverksetting av reformer i
pensjonssystemet".

Samme samfunnsmdl
Regjeringen har nylig gjennomfort en endring i departementsstrukturen, der politikkomrader som har
samme samfunnsmal, nA er samlet i samme departement. Arbeidsmiljo, arbeidsmarkedstiltak, tiltak
for a fa flere i arbeid og fnrre pa trygd, pensjonssporsmal og andre velferds- og trygdeytelser sees og
vurderes i sammenheng. Vi ser at en samlet organisering av arbeids- og velferdsforvaltningen fra
departementsnivA og ut til forstelinjetjenesten vil kunne vere et viktig redskap for at ulike
velferdspolitikkomrader integreres i et slagkraftig hele. Det gjelder bade i forhold til muligheten til
god styring av forstelinjetjenesten men ogsa i forhold til helhetlig tilbakemelding til ansvarlige
politiske myndigheter.

Regionale ledd
Det vil vxre naturlig at det etableres et regionalt ledd mellom direktoratet og forstelinjen.
Trygdeetaten har erfaring bade med og uten regionale ledd. Vi kan ikke se at det ville vxrt mulig a
etablere mal- og resultatstyring slik vi praktiserer det i dag, dersom det ikke hadde varrt et ledd
mellom direktoratet og de 464 trygdekontorene. Det regionale leddet er ogsa et nodvendig verktoy
for a fa gjennomfort og implementert nye ordninger, endringer i arbeidsmetoder, nodvendig
kompetanseutvikling m.v.

I de senere Ar har trygdeetaten ryddet i organisasjonen slik at det har blitt flere ekspert/- og
spesialistfunksjoner regionalt og sentralt, her nevnes oppgjorsenheter, hjelpemiddelsentralene og
arbeidslivssentrene, organisering av arbeidet mot trygdemisbruk, sentralisering av okonomitjenesten
og pagaende regionalisering av klage og ankebehandlingen. Fylkesleddet er i ferd med a bli mer
stromlinjeformet. Det gir okt fokus pA stotte og sikre god kvalitet i oppgavelosningen pa lokalnivaet.
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Hjelpemiddelsentralene - ressurs- og kompetansesentra for den samlede arbeids- og
velferdsforvaltningen
Rattso-utvalget har ikke gitt noen anbefaling nar det gjelder organisatorisk plassering av
hjelpemiddelsentralene. Etter var oppfatning er hjelpemiddelsentralene med sin kompetanse et svxrt
viktig virkemiddel i arbeidet med a fa flere i arbeid og fxrre pa trygd. Hjelpemiddelsentralene tilbyr
kompetanse og tjenester til brukere av tekniske hjelpemidler slik at de kan mestre ulike livsarenaer,
dagliglivet, arbeidslivet, utdanning og fritid. Sentralene har spesialkompetanse innen en rekke felt, og
kan dermed bidra nar det gjelder metode, veiledning og radgiving for a finne aktuelle losninger i
arbeidslivet og ellers. Sentralene er viktige verktoy i inkluderings- og rehabiliteringsarbeidet da
enheten har kompetanse rettet mot a realisere de tre malene i Intensjonsavtalen. De har kompetanse
bade til  A jobbe forebyggende og reparerende.

Med sitt brede oppgavespekter og sin egenart inngar hjelpemiddelsentralen som et naturlig ressurs-
og kompetansesenter i den samlede arbeids- og velferdsforvaltningen. Oppsplitting av fagmiljoet ma
frarAdes. Brukere i ulike livsfaser  vii ha behov  for tilgang til sentralen og dets fagpersonell.

4. Risikoer

Overordnet risikoanalyse
Rikstrygdeverket vil peke pa enkelte forhold som kan virke inn pa implementeringen og
maloppnaelsen for reformen:

a) hnplementering av samordningsreformen samtidig med at dagens forvaltning eksisterer

Samordningsreformen skal forberedes og implementeres samtidig med at dagens forvaltning skal
driftes. Dagens 2 - 2,5 millioner brukerne skal ikke fa dArligere service ved at forvaitningen er i
en omstillingsperiode. Tjenestene skal fortlopende gjennomfores.
Opp i mot 15.000 ansatte lokalisert over hele.landet skal integreres i nye enheter. Brukerne er
avhengig at ledere og medarbeidere ogsa har fokus pa stadig forbedring av oppgavelosningen i
hele perioden. Dette krever meget god tilrettelegging og involvering i implementeringsfasen.
Dersom det ikke blir gode involverende prosesser kan konsekvensene sla negativt ut bade for
enkeltbrukere og samfunnet.

b) Manglende fokus pa samforstaelse pa hva som skal oppnAs
Ledere og saksbehandlere i dagens organisasjoner og den fremtidige organisasjonen ma ha lik
forstaelse av reformen. Det er behov for en betydelig satsning pa verdiforstAelse, holdnings-og
kulturbygging, kompetanseutvikling og i den forbindelse kraftfulle og tydelige
forankringsprosesser. Det handler mye om a arbeide pa en annen mate - dette er en av
grunnpilarene for a fa reformen til a lykkes.

Desto mer kompleks den nye organisasjonen blir i forhold til antall etater, nye og flere
grensesnitt mellom etater og aktorer som etatene og brukerne skal forholde seg til - desto storre
blir utfordringen med a sikre fokus pa samforstaelse.

c) Alt pa en gang eller trinnvis implementering av reformen
Reformen kan pa overordnet niva etableres pa to mater, alt pa en gang eller en trinnvis
implementering.

"Alt pa en gang" betyr at fra ett gift tidspunkt skal alle nye helhetlige forstelinjetjenester for hele
landet inklusiv alle andre organisatoriske tiltak vaere etablert. I en trinnvis implementering vil en
kunne starte med a etablere den nye forstelinj etj enesten - det er forstelinj etj eneeten som er viktig
for brukeren og det er denne som i all hovedsak skal realisere reformens gevinster.
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I lopet av 2004 er en fj erdedel av landets kommuner, trygdeetaten og delvis Aetat etablert i
samme lokaler. Hvis en starter med disse og utvikler de videre har en et godt utgangspunkt. De
lokale forstelinjetjenestene ma utvikles for a realisere samordningsreformen, men de har allerede
kommet i gang med samforstaelse, verdier, kulturbygging og kompetanseutvikling samt det a
arbeide pa en annen mate.

d) IKT-omradet blir undervurdert
Det er utredet en kortsiktig IKT-strategi. Strategien bygger pa en erkjennelse av at dagens
saksbehandlingssystemer vil eksistere i mange ar etter at reformen er implementert. Utfordringen
pa kort sikt er a etablere et overbygg til dagens systemer som gjor at saksbehandleren far et
tilstrekkelig verktoy for a kunne utfore god service og kvalitativ saksbehandling. For a fa til et
slikt overbygg err det store utfordringer pa kommunesiden fordi en mangler en enhetlig IKT-
strategi.

Hvis en allerede na velger a starte arbeidet med a modernisere dagens komplekse IKT-systemer
til det nye integrerte IKT-systemet, gar forvaltningen inn i det antakelig storste IKT-prosjektet
som er gjennomfort i Norge. I tillegg vil denne risikoen oke dersom pensjonsreformen skal
gjennomfores i samme periode. Dette betyr at risikoen for begge reformene oker betraktelig pga
mange parallelle aktiviteter bade faglig, funksjonelt og teknisk.

e) Regelverk er ikke ferdig utformet og implementert i organisasjonen og IKT-systemene
Det er behov for gjore noe med regelverket. Det er og bor vxre en fortlopende aktivitet a vurdere
regelverk og virkemidler uavhengig av samordningsreformen. Pa denne bakgrunn vurderer ikke
vi at lopende regelverksarbeid er et hoyrisiko-omrade, men hvis det kommer omfattende
regelverksendringer i implementeringsfasen vil dette oke risikoen.

Med hilsen
Rikstrygdeverket
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