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Frogn kommune mener at velferdsordningene i utgangspunktet bor samles i en etat. Dette vil
sikre en fleksibel ,  helhetlig forvaltning og utvikling av velferdsordningene ,  samt vxre den
beste losning for a forhindre at det skapes  "kasteballer"  i systemet.

1.STATLIG ELLER KOMMUNAL MODELL

Det er argumenter for og i mot begge modellene. Dersom en skal velge mellow modellene,
vil vi anbefale en statlig modell .  Vi anser at det vil va;re vanskelig for kommunene a forvalte
pensjoner,  og arbeidslinje i forhold til ensartet praksis og  likebehandling.  . Forvaltning av
trygderettigheter er godt forankret i staten som universell ordning. Vi anbefaler en statlig
modell hvor kap. 5.  og 6 (okonomisk stonad og tiltak for rusmisbrukere)i Lov om sosiale
tjenester overfores til staten. Fylkeskom.munens tidligere ansvar for rusmisbrukere er overfort
staten ved helseforetakene  (Rusreform II). Overforing av hele ansvaret for rusmisbrukerne vil
ytterligere sikre helhetlig ansvar for denne grappen. Etaten bor were lokalisert i nxr
tilknytning til kommunenes ovrige tjenestetilbud.

2. RATTSO-UTVALGETS ANBEFALING- OPPRETTELSE AV EN STATLIG ETAT
FOR ARBEID  OG INNTEKT ,  SAMT EN ETAT FOR PENSJONER,
F AMILIE Y T ELSER  OG HELSL '  tCrlt !  JSJ ON R.

Utvalget konkluderer med at kommunene beholder ansvaret for sosialhjelpen, men at det
innfores en statlig arbeidssokerstonad for personer uten rett til dagpenger.  Utvalget anbefaler
samlokalisering av etatene og sosialtjenesten.

Utgangspunktet for reformarbeidet har varrt a finne losninger som kan forhindre at mennesker
blir kasteballer mellom etatene. Frogn kommune mener at utvalgets anbefaling ikke vil bidra
til a endre denne problematikken. De som ikke har rett til den foreslatte arbeidssoker-stonad,
blir va rende i kommunen. Vi vurderer at det vil varre en fare for a skape et "C-lag" for dew
som har det vanskeligst i samfunnet og som er de mest krevende brukerne. Sosialtjenesten_ i
Frogn kommune anslar at ca 30% av vare brukere har behov for tiltak utover 6 mnd. for a
kunne to imot vanlig arbeid. Ca 12% av brukerne vurderes til a kunne ga rett i arbeid. Vare
langtidsklienter har sammensatte problemer'som krever innsats fra flere tjenester. De er ikke
reelle arbeidssokere og har behov for arbeidstrening ,  behandling og oppfolging.

Frogn kommune mener at det bor satses pa samlokalisering av etatene framfor a velge en delt
statlig modell som ikke inkluderer sosialtjenesten .  Det bor opprettes et lokalt  "Mottaks-team"
som bestar av alle etatene for vurdering av henvendelser og henvisning til rett instans. Et slikt
team bor besta av etatenes finest kompetente og erfarne saksbehandlere.  Ordningen med  fast faste

E VC', mater (STA-mater) bor utvikles videre. Frogn kommune har god erfaring med utvikling av
samarbeid og kunnskapsutvikling mellow de 3 etatene.  En vil opplyse om at Aetat Follo,
Frogn trygdekontor og sosialtjenesten i Frogn kommune i 1996/97 gjennomforte et
samarbeidsprosjekt Formalet var a utvikle samarbeidsformer mellom etatene som bade
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kvalitet pa tj enestene, saint fore til kompetanseutvikling, og effektiv bruk av ressursene. En
av erfaringene i prosjektet var at vanskelige saker left kan loses ved samhandling mellom
etatene, uten store organisatoriske endringer.

3. 'NOEN VIKTIGE FORUTSETNINGER UANSETT VALG AV MODELL -
MAL FOR ORGANISERING AV FORSTELINJEN

• Felles dor ma ligge lokalt.
Nwrhet mellom bruker og beslutter ma vxre til stede for a tilpasse tilbudene til
brukerens behov. Lokalkunnskap er viktig.

• Dersom arbeidslinjen og malet om en effektiv velferdsforvaltning skal fungere, ma
det bevilges penger til virkemidler som tiltaksplasser, arbeidstrenings-prosjekter,
arbeidsmarkedsbedrifter, saint arbeidsplasser for personer som ikke er 100%
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2004 pa grunn av alle midler var bundetopp til videreforing av tiltak som ble
startet i 2003. Sosialtjenesten har ikke fatt klienter i tiltak med unntak av dem som
kvalifiserer for yrkesmessig attforing. Det er lang ventetid for plass pa tiltaket
"Arbeid med bistand", saint for plass ved regionens arbeidsmarkedsbedrift. Det
finnes i dag fa tiltak som er egret for brukete som ikke er stabile og reelle
arbeidssokere. Det bor vxre mulighet for rack henvisning til fleksible
tiltaksmuligheter for a forhindre en lang, passiv klientkarriere.

Det ma fortsatt legges til rette for at sosialtjenesten kan yte relasjonsarbeid i
tillegg til service-arbeid som a behandle soknader m.m. En maa ha tid til klientene
for a skape en prosess for utvikling av samhandling med brukeren over tid. Det er
et real for sosialtjenesten a forbedre arbeidet med a involvere brukerne og skape
tl gghet.

• Rad og veiledning er sentralt i sosialtjenestens arbeid og vurderes for okonomisk
stonad ytes. Okonomisk rad og veileding, saint gjeldsradgivning er en integrert
del av tjenestens tilbud. Det ma legges til rette for opplaring og videreutvikling av
fagomradet.
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