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1. Haring av NOU 2004:13: En ny arbeids- og velferdsforvaltning - Om samordning av
Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver, datert 08.07.2004.

2. Kap l0 fra NOU 2004:13: En ny arbeids- og velferdsforvaltning - Om samordning av
Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver - Utvalgets anbefalinger

3. Uttalelse fra KS datert 21.09.2004

Utrykte  dokumenter i saken:

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

Saksopplysninger:

Regjeringen Bondevik II satte ned et utvalg til A utrede ulike organisasjonsmodeller for
samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver. Dette utvalget -Rattso-
utvalget - har lagt fram sin innstilling i NOU2004:13 som er sendt bl a til kommunene som ,
horingsinstans med horingsfrist l .november 2004.

Utvalget tar de politiske malene for arbeids- og velferdslinjen som gitt: Flere i arbeid og aktiv
virksomhet - fwrre pa trygd og sosialhjelp, men en mer brukerrettet og effektiv forvaltning.
Arbeids- og velferdsforvaltningens hovedoppgaver kan iflg utvalget skisseres tilnarmet slik:
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1. Ansvar for tjenester og okonomiske ytelser knyttet til arbeidsledighet, utstoting av
arbeidslivet og redusert arbeidsevne.

2. Ansvar for alderspensjoner, familieytelser, helserefusjoner og andre
inntektsoverforinger.

3. Ansvar for  et sosialt  sikkerhetsnett for dem som faller utenfor de rettighetsbaserte
stonadsordningene.

Staten har ansvaret for oppgavene under punkt 1 og 2 - kommunene for punkt 3.

Utvalgets hovedbegrunnelse for omorganisering av velferdsforvaltningen Jigger i behovet for
langt sterkere fokusering pa arbeid. Forslaget inneberer store endringer i forholdetmellom
dagens aetat og trygdeetat ved at det foreslas opprettet en statlig etat for arbeid og inntekt og
en statlig pensjonsetat.

Den statlige etaten for arbeid og inntekt skal ha folgende arbeidsoppgaver: arbeidsformidling,
kvalifisering, attforing, reaktivisering av uforetrygdede, oppfolging av sykemeldte,  innsats
overfor enslige forsorgere og intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv. I tillegg
inngar en rekke ytelser til livsopphold som dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger,
tidsbegrenset uforestonad, uforepensjon, attforingspenger, rehabiliteringspenger og
overgangsstonad.

Den statlige pensjonsetaten skal ha ansvar for pensjonsytelser som alderspensjon,
barnepensjon og krigspensjon, diverse familieytelser som barnetrygd, kontantstotte,
fodselsstonad og underholdsbidrag, og diverse helserefusjoner og andre administrative
oppgaver i forbindelse med medisinsk behandling.

Etter forslaget skal kommunen fortsatt ha ansvaret for det sosiale sikkerhetsnettet og
okonomisk sosialhjelp, men det foreslas a innfore en ny arbeidssokerstonad for personer som
er arbeidssokende, basert pa behovet for a kvalifisere for arbeid og ikke pa opptjente
rettigheter.

Utvalget foreslar at de nye enhetene selv ma utforme en forstelinjetjeneste og en
kontorstruktur som ivaretar hensyn til tilgjengelighet, kompetanse og behov for samarbeid
med andre instanser. Utvalget mener at arbeidsetatens forstelinjetjeneste sa langt som mulig
ma samlokaliseres med sosialtjenesten, og at det er ellers er viktig a utvikle gode
samarbeidslosninger. Det pagar stor forsoksvirksomhet pa dette omradet i en del kommuner,
men de fxrreste har pagatt lenge nok til at det kan foreslas entydige losninger. Sa langt viser
disse prosjektene at det er store utfordringer knyttet til fullmakter, personvern, datalosninger
my som ma loses for a fa til reell forenkling av samarbeid/-lokalisering.

Vurdering:

Utvalgets hovedbegrunnelse for omorganisering av velferdsforvaltningen synes a ligge i
behovet for langt sterkere fokusering pa arbeid. Vi mener derfor at alle arbeidsrelaterte
tjenester og ytelser ma samles i en organisasjon,  og da synes det unaturlig at okonomisk
sosialhjelp holdes utenfor. Vi mener hovedpoenget med den nye arbeids- og inntektsetaten ma
vwre at den omfatter all midlertidig inntektssikring, samtidig som den har et helhetlig ansvar
for a bidra til a fa flest mulig mennesker ut i inntektsgivende arbeid av ulike slag. Vi mener
sosialhjelp, dagpenger, arbeidssokerstonad, attforing, midlertidig uforetrygd osv. ma sees i
sammenheng, slik at "kasteball"-effekter reduseres eller elimineres, og slik at ikke systemer
kan virke mot hverandre. Saksbehandlerne i arbeids- og inntektsetaten vil ha de helhetlige
virkemidler som er nodvendige som arbeidstreningstiltak, kurs, utplasseringer og andre
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muligheter  for a fa  folk inn  (igjen)  i arbeidslivet .  En slik samordnet arbeids-  og inntektsetat
bor kunne etablere gode samarbeidsrelasjoner til kommunen ,  hva eaten dette gjelder boliger
eller rustiltak,  hjemmetjenester ,  kommunalt barnevern, helsetjenester osv.

Begrunnelsen for samordningen er fordelene med a se alle arbeidsrelaterte tjenester og ytelser
i sammenheng som utvalget har pekt pa og begrunnet. Dette vil bli langt vanskeligere a
gjennomfore dersom okonomisk sosialhjelp ikke integreres. Det blir ogsa vist til at tidligere
samarbeidsavtaler pa systemniva har hatt begrenset effekt. Dette er ogsa var erfaring.

I utredningen er det er uttrykt frykt for at statlig sosialhjelp vil fore til storre samlede
utbetalinger enn med dagens ordning. Vi mener at en mer helhetlig og tverrfaglig forvaltning
vii lykkes i malsettingen med a fa flere ut i arbeid.

Utvalget synes a legge vekt pa at okonomisk sosialhjelp er underlagt lokal politisk styring. Vi
mener dette i liten grad gir utslag etter at det ble fastsatt statlige veiledende normer for
okonomisk sosialhjelp. Vi kan her vise til at klientene i stor grad far medhold i sine
klagesaker til fylkesmannen dersom de kommunale normene avviker i vesentlig grad fra
statens veiledende normer. I den grad de avviker er de vanligvis lavere enn de statlige
normene, hovedsaklig begrunnet i svak kommuneokonomi og ikke i brukernes behov.

Muligheten for a utove skjonn gjennom sosialtjenesteloven synes ogsa a ha veid tungt for
utvalget. Vi mener at skjonn utoves ogsa i dag pa profesjonelt grunnlag og uten lokal politisk
styring basert pa lovmessig grunnlag og faglig kompetanse. Slik vi ser det har det i praksis
ingen betydning om skjonnet utoves av statlig eller kommunalt ansatte. I en integrert etat vil
skjonnet bli utovd mer tverrfaglig og dermed ogsa mer betryggende for brukerne.

Dersom okonomisk sosialhjelp fortsatt skal vxre et kommunalt ansvar, mener vi det blir
vanskelig a finne en avgrensing mellom hvem som er "reelt" arbeidssokende og hvem som
ikke er det. Vi ser i dag en forskyvning mellom etatene mht denne problematikken. Det vil
ogsa vxre mindre brukervennlig at det fortsatt skal vane 3 etater.

Uansett hvordan denne arbeids- og inntektsetaten plasseres - sore kommunal eller statlig etat
ma en sikre at det lokale og demokratisk baserte engasjementet for sosialpolitikken, og for a
se ulike lokale virkemidler i sammenheng, ikke blir svekket. Det er av storste betydning at
den statistikken og de data som utvikles om velferdsutviklingen i den enkelte kommune, kan
nyttiggjores av kommunen til a gjennomfore en helhetlig og forebyggende planlegging, og til
a iverksette helhetlige tiltak i lokalmiljoene. En reell styrking av arbeidslinja forutsetter
nettopp en evne til a nyttiggjore seg et sett lokale virkemidler i sammenheng, og utnytte
lokale fortrinn og muligheter.

Okonomiske konsekvenser:

Kan gi okonomiske konsekvenser pa sikt, avhengig av Stortingets vedtak.

Juridiske konsekvenser:

Ingen

Andre driftsmessige  eller organisatoriske  konsekvenser:

Kan gi driftsmessige konsekvenser pa sikt, avhengig av Stortingets vedtak.



Konklusjon med begrunnelse:

Velferdskomi teen avgir uttalelse i trad med innstillingen.

Radmannens innstilling:

Alesund  kommunes velferdskomite avgir folgende horingsuttalelse  til NOU 2004:13: En ny
arbeids- og velferdsordning:

1. Velferdskomiteen finner at utvalget har utfort et meget grundig arbeid.
Grunnlagsmaterialet er meget omfattende, men gir allikevel god oversikt over dagens
tjenester. Utredningen gir en god analyse over fordeler og ulemper med dagens
organisering og hvilke utfordringer vi star overfor.

2. Forslaget om a etablere en ny, felles arbeids- og inntektsetat for a styrke arbeidslinja,
stottes prinsipielt, men velferdskomiteen mener primxrt at en slik samordning ogsa
ma inkludere all okonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester. Bare pa denne
maten kan man sikre en mer helhetlig tjeneste for brukeme, og slik styrke arbeidslinja.

3. Alternativt gar velferdskomiteen inn for utvalgets tilrading om at kommunen fortsatt
skal ha ansvar for okonomisk sosialhjelp. En forutsetning for en slik tilrading er at det
blir innfort en ny statlig arbeidssokerstonad som omtalt i innstillingen basert pa
behovet for a kvalifisere for arbeid og ikke pa opptjente rettigheter.

4. Det foreslas at alle inntektssikringsordningene utredes med sikte forenkling og bedre
bruk av insentiver i forhold til malsettingen om flere i arbeid og f2rre pa trygd og
sosialhjelp. Svert mange av dem som mottar okonomisk sosialhjelp i Alesund, far det
som supplement tit en trygdeytelse. Alle trygdeytelsene bor were, pa et slikt niva at de
gir en tilstrekkelig inntektssikring. Ved a tilrettelegge for dette, vil svxrt mange
klienter unnga a matte forholde seg til 2 etater.

5. Forslaget om a opprette en ny organisasjon for pensjoner familie ytelser og
helserefusjoner, stottes.

6. Velferdskomiteen er enig i at det ma arbeides for en felles forstelinje med samarbeid
og evt samlokalisering, og at det uavhengig av om sosialtjenesten forblir kommunal
eller ikke, ma vxre tydelige foringer for en slik tjeneste. Dette inneb erer at praktiske
og lovmessige hindringer som informasjonsutvekslig og IKT-problematikk  ma loses

7. Den nye arbeids- og inntektsetaten ma organiseres slik at det lokale og
kommunalpolitiske engasjement sikres og styrkes, og at lokale virkemidler innen bl.a.
arbeidsmarkedet, naeringslivet, boligmarkedet og helse- og sosialtjenestene kan sees
sammenheng, og forsterke effekten av arbeidslinja.

8. Dagens sterke forvaltningskultur i velferdsforvaltningen ma omformes til en langt mer
brukerrettet forvaltning. Dette er en lang og krevende prosess. Var oppfatning er at en
blanding av ansatte fra Here tidligere etater vil vxre et viktig grunnlag for utvikling av
en mer brukerrettet organisasjonskultur.
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Velferdskomiteens vedtak  21.10.2004

Som rAdmannens innstilling.

Forslag:

Grethe W. Bjorlo (A) fremmet folgende alternative forslag:

At 2 og 3 gar  ut og erstattes  med nytt pkt. 2

Forslaget om A etablere en ny, felles arbeids- og inntektsetat for a styrke arbeidslinja, stottes.
Velferdskomiteen gar inn for utvalgets tilrading om at kommunen fortsatt skal ha ansvar for
okonomisk sosialhjelp. En forutsetning for en slik tilrading er at det blir innfort en ny statlig
arbeidssokerstonad som omtalt i innstillingen basert pa behovet for a kvalifisere for arbeid og
ikke pa opptjente rettigheter.

Votering:

Pkt. 1:
Radmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Pkt. 2 og 3: (Nytt pkt 2)

Alternativ votering:

Bjorlos forslag 4 stemmer
Radmannens innstilling 7 stemmer og er vedtatt.

Pkt. 4 - 8:
Radmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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