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HORINGSUTTALELSE OM EN NY ARBEIDS OG VELFERDSFORVALTNING.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestaende av Svein Ove Svendsen, Unni Gulbrandsen og Bjorg Thoner.
Sekretwr er Norunn Hustad.

Arbeidsgruppen har hatt ett mote samt at Svein Ove Svendsen hadde et forberedende mote med
sekretxren for gruppa. f

Gruppa gar for modellen som er skissert i kap. 10. Det vil si Sosialtjeneste i kommunen, Statlig A-etat og
pensjonsetat.

Bakgrunn for saken er at Stortinget onsket en gjennomgang av organisasjonsformer og tiltak for
vanskeligstilte som syke, arbeidsledige og sosialklienter. Det er i dag 700 000 som lever av ulike
stonadsordninger her til lands.

Malene for organisasjonsreform av velferdsforvaltningen er:
- Here i arbeid og aktiv virksomhet -fxrre pa trygd og sosialhjelp
- en brukerrettet velferdsforvaltning

en effektiv velferdsforvaltning

Det har vxrt droftet ulike modeller for dette. Blant annet full sammenslaing av sosialkontor, trygdekontor
og arbeidskontor. Dette ser ikke ut til a vxre noen farbar vei. Blant annet fordi hele velferdsordningen
ville bety en stor statsetat. Utvalget har havnet pa en losning som gar pa en pensjonsetat, en etat for arbeid
og inntekt, og at kommunene skal ha ansvaret for sosialklientene.

Det er ogsa lagt inn at det skal legges inn arbeidssokerstotte, slik at brukerene kan fa stotte i pavente av
arbeid eller tiltak.

KS (Kommunenes Sentralforbund) mener at sosial og arbeid bor legges til kommune og at staten bor
beholde pensjonsetaten. Dette med bakgrunn i kommunenes erfaring i a lose samordningsproblemer saint
at staten ikke kan ha den lokale kunnskapen om arbeidsmarkedet m.v. som kommunene har. Landstinget
mener at tjenestene for brukerene samordnes av kommunene for a ivareta brukerenes behov.
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Pa bakgrunn av ovenstaende mener utvalget at hver kommune fortsatt ma ha egen sosialforvaltning ikke
minst for at brukerene skal ha den kontakt og fortrolighet som de har hatt tidligere. Utvalget onsker at alle
far en arbeidssokerstotte som tilsvarer en type "borgerlonn" for a sikre en minimumsvelferd for alle.

Utvalget mener at arbeidskontor og sosialkontor heist bor vaere i samme bygning. Om vi gar mot storre j
kommuner blir det viktig med "filialer" eller lignende for a imotekomme de svakeste brukerene som ikke
har bil, bor grisgrendt m.v.
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Utvalget er opptatt av a unnga fremmedgjoring. Med dette mener utvalget at nxrhet mellom forvaltning
og brukere blir viktigere enn noen gang. Vi mener ogsa at skal man lykkes'med tiltak ma tryggheten og
kontakten for den enkelte bruker bli enda bedre enn i dag slik at brukeren ikke mister motet eller blir
demotivert pa veien. Vi ma ogsa satse pa lavterskel tilbud og forebyggende arbeid i kommunene slik at vi
kan begynne med tiltak og aktiviteter som gjor at de pa sikt kan greie noe arbeid. Det ma da forutsettes at
rammene til kommunene okes.

Skarnes, 04.11.04

N oru Hustad

Sosialleder/Sekretaer for arbeidsgruppen
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