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Norsk Psykologforenings oppfatning er at utredningen legger frem viktige anbefalinger med
mange positive momenter. Den er godt dokumentert og forslagene er velbegrunnede. Vi
stotter forslaget om a folge 'arbeidslinjen'. Likeledes gir vi stotte til forslagene om:
A: en statlig etat for arbeid og inntekt,
B: en statlig etat for pensjon og andre faste ytelser,
C: kommunalt ansvar for sosiale sikkerhetsnett,
D: Innforing av en ny statlig arbeidssoker stonad.

Ut over dette vil vi a ikke ga inn i detalj-kommentarer til forslagene, men vil i det folgende
bidra med noen av de momenter som Psykologforeningen ser som viktige ut fra omsyn til
brukerne av tjenestene og de som arbeider innen disse tjenestene.

Vi ser det som svaert viktig at det bygges ut to statlige etater med hver sin forstelinje som
foreslatt. Det blir tydelig for brukerne hvor de skal henvende seg. Men ikke minst er det viktig
for a holde fokus pa arbeidsrettede tiltak, styrke og utvikle den faglige kompetansen innen
begge etater og ha muligheter for a skape fagmiljoer som har like malsettinger.

Utredningen gir en tydelig beskrivelse av at veksten i passive ytelser har blitt en okonomisk
utfordring for velferdsstaten. Den stadige okningen av personer som faller ut av arbeidslivet
pa grunn av arbeidsrelaterte helseplager kan tyde pa at kravene som stilles i arbeidslivet blir
for belastende for mange. I tillegg vil mange av de som faller ut av arbeidslivet utvikle
negative holdninger som et resultat av den passiviteten som mange kommer inn i i forhold til
sykemelding / arbeidsledighet. Stadig flere unge mennesker faller ut av arbeidslivet som et
resultat av psykiske plager og utbrenthetsproblematikk. Det er ekstra alvorlig at personer som
har hovedparten sin yrkeskarriere foran seg utvikler denne typen problemer. Alt i alt indikerer
dagens situasjon behov for okt innsats i forhold til a hindre utstoting av arbeidslivet og a
hjelpe de som har falt ut, tilbake i yrkesaktivitet.
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For a lose disse utfordringene mener vi at det er riktig a samle ansvaret for arbeidsrettede
oppgaver i en etat. Dette vil trolig fore til at brukerne opplever en mer enhetlig service og
dermed lettere kunne benytte seg av nodvendige offentlige tjenester uten a bli passivisert.
Videre kan en ny statlig arbeidssokerstonad trolig medvirke til at fxrre blir
sosialhjelpsmottakere og at Here sosialhjelpsmottakere far arbeid mer i fokus. Rask og
effektiv oppfolging i forhold til arbeid er et sentralt virkemiddel, og nodvendig for a motvirke
lange forlop pa stonader.

Psykologforeningen vil papeke at organisasjonsendringer alene ikke er tilstrekkelig for a mote
de utfordringene vi star ovenfor i arbeids-  og velferdsforvaltningen. En betydelig styrking av
de offentlige etaters kompetanse og kapasitet er nodvendig.

I tillegg blir det viktig a utvikle god kompetanse pa det omradet som skal forebygge utstoting
av arbeidslivet .  Aetat hadde tidligere arbeidslivstjenesten  (ALT) som har blitt overfert til
trygdeetaten som arbeidslivssentere .  Disse senterene jobber mot arbeidsgivere i forhold til et
inkluderende arbeidsliv .  Dette er et krevende felt som bor styrkes med mer arbeids- og
organisasjonspsykologisk kompetanse .  Organisasjonspsykologisk kompetanse innen
omstilling ,  organisasjonsutvikling ,  arbeidsmiljotiltak,  konflikthandtering er svaert nyttig
kompetanse for a kunne j obbe med arbeidsgivere i forhold til et inkluderende arbeidsliv.
Psykologisk kompetanse innen HMS  /bedriftshelsetjenestearbeid og tilrettelegging av arbeids-
plass /oppgaver  (menneske -maskin tradisjonen)  har vist seg effektivt for a kunne jobbe aktivt
forebyggende mot utstoting av arbeidslivet.

I tillegg til en styrking av kompetansen vil en arbeids-  og velferdsforvaltning vxre avhengig
av gode  virkemidler  for a lykkes .  Den nye etaten for arbeid og velferd vil vwre avhengig av a
utvikle tilstrekkelig med gode yrkesrettede tiltak og naer kontakt med arbeidsmarkedet for a
kunne lykkes med a fa sokere tilbake i arbeid.  I den forbindelse synes utvalgets vektlegging
av individuell tilpasning av tiltak positiv.

Som representanter for fag-  og spesialiseringsfeltet arbeids-  og organisasjonspsykologi ser vi
viktigheten av en styrking av dette feltets bidrag til brukerrettet kompetanse og
tjenesteutvikling .  I dag jobber det noen arbeidspsykologer pa de fylkesvise spesialenhetene
Aetat arbeidsradgivning .  Disse psykologene jobber med veiledning  /utredning av
arbeidssokere med tanke pa a finne  mest  mulig hensilrtsrnessige attforingstiltak  /hovelig
arbeid. Veiledning og kompetanseoverforing til saksbehandlerne pa Aetat lokal er ogsa en
viktig oppgave som arbeidspsykologene har. Arbeidspsykologenes kompetanse om psykisk
helse ,  arbeidsrelaterte helseplager som utbrenthet m.v., reaksjoner pa arbeidsledighet,
arbeidets betydning ,  motivasjons - /endringsarbeid m.v. er etter Psykologforeningens
oppfatning avgjorende for a kunne mote de store utfordringene innen arbeids-
/velferdsforvaltningen .  Psykologforeningen ser det nodvendig at dette feltet bor styrkes med
flere stillinger ,  kompetanseheving og forskning .  Det a utvikle sterke kompetansesentere som
igjen kan overfore kompetanse til 1. linjen vii vwre avgjorende for hvordan en enhet for
arbeid og inntekt vil vwre i stand til a mote brukernes behov og finne gode losninger som kan
oke sjansen for tilbakeforing til arbeidslivet .  De siste  Arene har Aetat i okende grad kjopt
kompetanse utenfra.  Dette har fort til en tapping av kompetansen i etaten noe som igjen gjor
det vanskeligere a mote brukerne pa en faglig god mate.
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Psykologforeningen mener det er av stor betydning at fagmiljoene far gode muligheter for
kompetanseheving og fagutvikling. Det skjer best ved oppbygging av relativt stabile
fagmiljoer, hvor kjop av kompetanse utenfra kan bidra til en slik utvikling, ikke ved a
redusere kompetansen i etaten. Dette er en forutsetning for a lykkes med arbeidslinjen.

An-Magritt Aanonsen
Leder orleiv Odland
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