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

Radet for psykisk helse har som horingsinstans mottatt til horing NOU 2004:13. Pa
grunn av stort arbeidspress i host og mye aktivitet knyttet til TV-aksjonen "Hjerterom",
bar vi dessverre ikke kunnet prioritere a ga detaljert inn i forslaget til en ny arbeids- og
velferdsforvaltning.

Vi understreker at vi onsker utredningen velkom-men, og at vi ser positivt pa intensjonen
bak opprettelsen av Rattso-utvalget - a forenkle brukernes tilgang til Aetat, trygdeetaten
og sosialtjenesten. Vi har likevel noen prinsipielle betraktninger til NOU'en vi haper
blir vektlagt i det videre arbeidet med dette.

1. Brukernes stemme b: r tillegges avgjorende vekt

I etterkant er det selvfolgelig vanskelig a gjore noe med den direkte
brukermedvirkningen i Rattso-utvalget. Det er likevel beklagelig at ikke brukerne av
tjenestene har vxrt representert direkte i utvalget for pa den maten a kunne sette sift
stempel pa det foreliggende arbeidet.

I lys av dette regner vi med som selvsagt at brukerorganisasjonene tas med pa rad i det
oppfolgende arbeidet med en ny arbeids- og velferdsforvaltning, og ikke minst at disse
organisasjonenes horingsuttalelser vektlegges spesielt i den videre oppfolging av saken.

2. Kasteballeffekten

Et viktig premiss i Rattso-utvalgets arbeid har varrt a organisere de ulike tjenestene i
samme organisasjon. Vi registrerer at utvalget foreslar en statlig etat for arbeid og
inntekt og en statlig etat for pensjoner, mens kommunene beholder ansvaret for det
sosiale sikkerhetsnettet for dem som faller utenfor rettighetsbaserte ordninger
(sosialtjenesten).

Radet for psykisk helse haper det i det videre arbeidet vil vvere mulig a finne fram til
losninger som i realiteten sikrer brukerne en dor til samtlige tjenester.
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3. Ivaretakelse av dem som aldri kommer i jobb

Rattso-utvalgets innstilling er preget av et onske om a tilby mennesker som i liten eller
varierende-grad deltar i arbeidslivet et mer konsistent tjenestetilbud .  Dette er
selvfolgelig et onske vi stotter, og vi tror utvalgets innstilling i stor grad legger opp til
dette.  Men.-vi,minner om at det ogsa finnes mange mennesker  i Art  land som aldri
kommer i ioen form for ordinxrt arbeid,  og mange av disse vil veere A finne blant
mennesker med psykiske lidelser.

Vi er usikre pa om modellen for tjenestene som foreslAs i tilstrekkelig grad tar hensyn til
ogsa denne gruppens behov, og ber om at det vektlegges A finne virkemidler for a sikre
dette i det videre arbeidet.

Vi har avslutningsvis lyst til a pApeke at den opplevde kvaliteten for brukeme til en
viss grad er uavhengig av hvilken modell man velger for tjenestene som er tema for
Rattso-utvalgets innstilling. Til syvende og sist er den opplevde kvaliteten blant annet
avhengig av at storrelsen pa utbetalingene til dem som trenger det, sikres pA et
anstendig niva. For RAdet for psykisk helse vil det derfor veere viktig a fortsette a
opprettholde sokelys pA tilbudene tit de svakest stilte og fattigste, som sveert ofte er
mennesker med psykiske lidelser.

Vi regner ogsa med at "omstillingskostnaden" ved en ny organisering av tjenestene
ikke undervurderes. I tidligere statlige omorganiseringer har vi sett at belastningen pA
de ansatte til dels har vwrt urovekkende store. Vi gar derfor ut fra at man har tatt
leerdom av dette, og at selve omorganiseringene som Rattso-utvalget legger opp til,
ikke ogsa far som konsekvens At sykelighet blant de ansatte i tjenestene.

Med disse betraktningene onsker vi lykke til med arbeidet med a tilrettelegge for en
mer brukervennlig arbeids- og velferdsforvaltning.

Med
for vsvkNisk helse
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