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Folgende vedtak ble fattet:

L Fylkesradet stutter utvalget anbefaling  om a skille  den framtidige arbeids- og
velferdsforvaltningei i en pensjonsetat og en jobb-etat.

2. Fylkesradet stutter utvalget i at den framtidige pensjonsetaten skal vxre statlig, og legger
samtidig til grunn prinsippet om at nye statlige enheter skal lokaliseres utenfor
hovedstadsomradet. Videre forutsetter vi at hensynet til brukerne og deres behov for nxrhet
tas i tilstrekkelig grad, slik at pensjonsetaten far bade regionale og lokale avdelingskontor.

3. Fylkesradet mener at den framtidige jobb etaten skal vxre kommunalt organisert. En
kommunal organisering ivaretar best bade demokratiske hensyn, brukerperspektivet og
samordningsperspektivet.

4. Fylkesradet mener at det nodvendig a to hensyn til naeringslivets behov for kvalifisert
arbeidskraft og kompetanse tilpasset de regionale mulighetene hvis vi skal kunne
opprettholde og skape fortsatt vekst i landet. Det ma derfor opprettes 'regionale
arbeidsmarkedsstyrer knyttet til fylkeskommunene / det nye regionale folkevalgte  organ. -
Arbeidsmarkedsstyrene skal legge premisser for en langsiktig regional kompetansestrategi
som skal vxre forende for de kommunalt organiserte jobbetatene.
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Nordland fylkeskommune

Arkivsaksnr.:
200402089

Arkivkode:
254

FYLKESRADSSAK 161/04

Motedato: 02.11.2004

_ Horingsuttalelse: NOU 2004:13 En ny arbeids og
velferdsforvaltning

Kort sammendrag

Regj eringen oppnevnte hosten 2003 et utredningsutvalg som fikk i mandat a utrede ulike
organisasjonslosninger som kunne vaere egnet for en samordning av tjenestene som i dag ligger
spredt i Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten. Utvalget har droftet 4 hovedtyper av modeller for den
framtidige arbeids- og velferdsforvaltningen. Utvalget konkluderer med en anbefaling av en model
hvor en statlig etat far ansvaret,for arbeid og inntekt, og en annen far ansvar for pensjonsytelsene.
Utvalget foreslar at kommunene beholder ansvaret for den okonomiske sosialhjelpen og
sosialkontorene etter sosialtjenesteloven.

Fylkesradet stotter utvalget anbefaling om a prioritere arbeidslinja, og skille den framtidige arbeids-
og velferdsforvaltningen i en pensjons-etat og enjobb-etat. Fylkesradet stotter ogsa utvalget i at
pensjonsetaten skal vxre statlig. Fylkesradet mener forovrig at jobb-etaten bar vxre kommunalt
organisert, da dette best ivaretar hensynet til demokratiske verdier, bruker- og
samordningsperspektiv. I tillegg mener fylkesradet at det ma opprettes regionale
arbeidsmarkedsstyrer som skal legge premisser for en langsiktig regional kompetansestrategi som
skal vaere forende for de kommunalt organiserte jobbetatene.

Utfyllende sammendrag

Velferdsstaten star ovenfor store utfordringer i arene framover. Befolkningens alderssammensetning
og forholdet mellom antall eldre over 67 ar og yrkesaktive vil etter hvert endres pa en slik mate at
den yrkesaktive del av befolkningen far en sterkt okende forsorgelsesbyrde. Regjeringen oppnevnte
hasten 2003 et utredningsutvalg som fikk i mandat a utrede ulike organisasjonslosninger som kunne
v ere egnet for en samordning av tjenestene som i dag ligger spredt i Aetat, trygdeetaten og
sosialtjenesten. I mandatet framkommer det at malet for organisasjonsreformen av
velferdsforvaltninger er:

• Flere i arbeid og aktiv virksomhet - fwrre pa trygd og sosialhjelp.
• En brukerrettet og effektiv velferdsforvaltning.

Et godt og samordnet tjenestetilbud til brukere med sammensatte tjenestebehov.
• Klar og entyding malstruktur og ansvarsforhold.



Utvalget har droftet 4 hovedtyper av modeller for den framtidige arbeids- og velferdsforvaltningen:
12 av modellene er ansvaret for de samlede oppgavene i hovedsak fordelt pa to
organisasjonen/etater - en som samler ansvaret for ytelser og tjenester knyttet til arbeids og redusert
arbeidsevne, og en med ansvar for pensjoner, familieytelser og helserefusjoner.

Modell 1: Statlig arbeidslinje (begge etater er statlige)
Modell 2: Kommunal arbeidslinje (arbeidslinja forvaltes av det kommunale niva)

I de ovrige to modellene.samles arbeids- og velferdsoppgavene i en organisasjon/etat.
Modell 3: Statlig enetatsmodell
Modell 4: Kommunemodell.

Utvalget konkluderer med en anbefaling av modell 1: statlig arbeidslinje. Modellen medforer at en
statlig etat far ansvaret for arbeid og inntekt, og en annen far ansvar for pensjonsytelsene. Utvalget
foreslar at kommunene beholder ansvaret for den okonomiske sosialhjelpen og sosialkontorene etter
sosialtjenesteloven. Samtidig foreslar de at det innfores en ny statlig arbeidssokerstonad for
personer uten dagpengerettigheter.

Fylkesradets vurdering

Arbeids- og velferdsforvaltningen er av stor betydning for hvordan et samfunn fungerer. Dagens
fylkeskommune har fa tjenesteproduserende oppgaver innenfor dette feltet. Problemstillingene er
likevel av regionalpolitisk interesse, da de i stor grad berorer innbyggernes livskvalitet.
Innretningen pa omradet, saerlig arbeidsmarkedsforvaltningen, har ogsa stor betydning for det lokale
og regionale neringslivet. I Fylkesplan for Nordland 2004 - 2007 er et hovedtema a skape sterke
BAS-regioner. Et regionalt arbeidsmarked hvor innbyggerne kan skifte jobb uten a matte flytte, er
en nokkelfaktor i en slik tankegang.

Den kommende  reformen  innen arbeids og velferdsforvaltningen er omfattende , og ma  diskuteres
ut fra folgende perspektiv:

Demokratiperspektivet: I hvor stor grad er det onskelig at arbeids- og velferdsforvaltningen er
knyttet tett opp til folkevalgt styring?
Samordningsperspektivet: Kommunene, og det regionale folkevalgte organ, er det niva i Norge
som har mest erfaring med samordning. Samordning trekke ofte fram som en forutsetning for a
lykkes med arbeidslinja.
Brukerperspektivet: Det viktigste med velferdsforvaltningen er a hjelpe den enkelte bruker ut;fra
deres stasted, og ma derfor ha dette som grunnleggende utgangspunkt.
Okonomiperspektivet: Arbeidsmarkedspolitikken er viktig for landets okonomiske politikk, det
samme er det a fa kontroll over veksten av sakalte passive stonader. Kommunalt eller regionalt
ansvar pa disse omradene kan bety at Storting og Regjering far redusert mulighet til a fore en
effektiv motkonjunkturpolitikk. Det hevdes imidlertid fra KS mfl. at kommunene i storre grad lar.,
seg pavirke av okonomiske insentiver enn statsetater, da kommunene raskere blir utsatt for press fra
lokalpolitikere og innbyggerne.

Nar det gjelder diskusjon av fremtidige modeller for organisering av arbeids- og
veif erdsforvaltmngen, mener fylkesradet at utvalget i sin utredning ikke hay tatt hensyn til den
pagaende diskusjon om hvordan et framtidig regionalt niva i Norge skal utformes, og hvilken makt
og myndighet dette skal ha. Dette ser vi pa som en svakhet med utredningens diskusjon av
organisatoriske losninger.
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Fylkesradet stotter utvalgets konklusjon om a prioritere arbeidslinja i den framtidige organiseringen
av arbeids- og velferdsforvaltningen. Vi mener ogsa at det er hensiktsmessig a rendyrke de deler av
velferdsforvaltningen som har med arbeidsmarkedet a gjore. Fylkesradet stotter derfor utvalgets
anbefaling om a skille ut en statlig enhet som far ansvar for pensioner og andre passive
stonadsutbetalinger.

Med hensyn til framtidig organisering av etaten som skal ha ansvar for arbeidslinj a - jobbetaten,
mener fylkesradet at denne bor were kommunal. Demokratiske hensyn taler for at brukerne skal ha
mulighet til a sende korrigerende signaler til styrende myndigheter. Etaten ma derfor ligge n ert
knyttet opp til et folkevalgt organ. Brukerhensynet taler sterkt for en kommunal organisering av
denne etaten, bade ut fra nxrhet og kjennskap til de lokale mulighetene, men ogsa ut fra det
kommunale nivas erfaring med a samordne tjenester.

I henhold til Distriktskommisjonens anbefalinger,  er det nodvendig a to hensyn tilnxringslivets
behov for  kvalifisert arbeidskraft og kompetanse tilpasset de regionale mulighetene hvis -vi skal
kunne opprettholde og skape fortsatt vekst i landet.  Ogsa Effektutvalget  (NOU 2004: 2 Effekter og
effektivtet)  har ogsa vist til at arbeidsmarkedspolitikken kan gi_store  positive-re gionale of fekterhvis
regionalpolitiske hensyn, som kompetansebehovene i det regionale sysselsettingssystemet , tillates
vektlagt. Fylkesradet  anbefaler derfor at det opprettes regionale arbeidsmarkedsstyrer  direkte
knyttet  til det nye folkevalgte regionale organet.  Dette styret skal legge premisser,for en. langsiktig
regional kompetansestrategi som skal vwre forende for de kommunalt organiserte jobbetatene.
Styrene ma ha i seg representanter bade fra nxringsliv ,  regionale FoU-miljo og det regionalt,
folkevalgte organ. En naermere rolle- og ansvarsavklaring ma foretas bade med overordendc
nasjonale foringer og med regionalt utformede hensyn.

Vedtakskompetanse

Fylkesplan for Nordland 2004 - 2007

Fyikesradens innstilling til vedtak

1. Fylkesradet stotter utvalget anbefaling om a skille den framtidige arbeids- og
velferdsforvaltningen i en pensjonsetat og en jobb-etat.

2. Fylkesradet stotter utvalget i at den framtidige pensjonsetaten skal were statlig, og legger
samtidig til grunn prinsippet om at nye statlige enheter skal lokaliseres utenfor
hovedstadsomradet. Videre forutsetter vi at hensynet til brukerne og deres'behov. fornwrhet
tas i tilstrekkelig grad, slik at pensjonsetaten far bade regionale og lokale avdelingskontor.

3. Fylkesradet mener at den framtidige jobb-etaten skal were kommunalt organisert. En
kommunal organisering ivaretar best bade demokratiske hensyn, brukerperspektivet og
samordningsperspektivet.

Fylkesradet mener at detnodvendig a to hensyn til nxringslivets behov for kvalifisert'
arbeidskraft og kompetanse tilpasset de regionale mulighetene hvis vi skal kunne
opprettholde og skape fortsatt vekst i landet. Det ma derfor opprettes regionale
arbeidsmarkedsstyrer knyttet til fylkeskommunene / det nye regionale folkevalgte organ.
Arbeidsmarkedsstyrene skal legge premisser for en langsiktig regional kompetansestrategi
som skal were forende for de kommunalt organiserte jobbetatene.
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UTREDNING

Inniedning

Stortinget vedtok i 2003 a sende St.meld. nr 14 (2002/2003 "Samordning av Aetat,`trygdeetaten og
sosialtjenesten" tilbake til regjeringen som samtidig ble bedt om a utrede ulike modeller for en
velferdsetat bestaende av dagens Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten. Regjeringen oppnevnte
hasten 2003 et utredningsutvalg som fikk i mandat a utrede ulike organisasjonslosninger som kunne
vxre egnet for en slik samordning. Utvalget skulle utrede losninger bade i kommunal og statlig regi
samt modeller som ble beskrevet i St.meld nr 14 /2002/2003).

I mandatet framkommer det at malet for organisasjonsreformen av velferdsforvaltninger er:
• Flere i arbeid og aktiv virksomhet - faerre pa trygd og sosialhjelp.

• En brukerrettet og effektiv velferdsforvaltning.
• Et godt og samordnet tjenestetilbud til brukere med sammensatte tjenestebehov.
• Klar og entyding malstruktur og ansvarsforhold..

Bakgrunn

Velferdsstaten star ovenfor store utfordringer i arene framover.  Befolkningens alderssammensetning
og forholdet mellom antall eldre over 67 ar og yrkesaktive vil etter hvert èndres  pa en  sl i k elate at
den yrkesaktive del av befolkningen far en sterkt okende forsorgelsesbyrde .  Dette  vil blant annet
medfore okende ettersporsel etter helse -  og omsorgstjenester og press pa knappe ressurser.
Forsterkende pa dette bildet er det forholdsvis store antall personer i yrkesaktiv alder som
midlertidig eller varig er'borte fra arbeidslivet og mottar offentlig stonader.

Familiestrukturen vil ogsa gjennomga store endringer framover. Antallet enslige forsorgere`og
enpersonshusholdninger oker, og evne og vilje til a pata seg omsorgsoppgaver bade i og utenfor den
nxrmeste kjernefamilien er redusert. Dette medforer at det offentlige mater andre forventinger til
hvilket omsorgsansvar det skal to ansvar for.

Forvaltningen vil i framtiden mote brukere som er kunnskapsrike om hvilke rettigheter de har og
hvilken behandling de har krav pa. Dette vil igjen stille krav til At kompetanseutvikling i
forvaltningen og storre brukerorientering.

Ut-fra dette konkluderer.utvalget sin analyse med:
• Det er et klart reformbehov knyttet til malet om flere i arbeid og aktiv virksomhet og fieiTe

pa trygd. Dagens organisering gir ikke tilstrekkelig kraft i arbeidet!med a gjennomfore
arbeidslinjen.

• Det er et klart reformbehov knyttet til brukerretting, forst og fremst ved at'dagens oppd'eling
av arbeids- og velferdsforvaltningen ikke reflekterer brukernes behov.

• Det Jigger et potensiale for effektivisering i en reorganisering avforvaltningen.

Utvalget har droftet 4 hovedtyper av modeller for den framtidige arbeids og velferdsforvaltningen:
12 av modellene er ansvaret for de samlede oppgavene i hovedsak fordelt pa to
organisasjonen/etater - en som samler ansvaret for ytelser og tjenester knyttet til arbeids og redusert
arbeidsevne, og en med ansvar for pensjoner, familieytelser og helserefusjoner.

Modell 1: Statlig arbeidslinje (begge etater er statlige)
Modell 2: Kommunal arbeidslinje (arbeidslinja forvaltes av det kommunale niva) .:
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I de ovrige to modellene samles arbeids- og velferdsoppgavene i en organisasjon/etat.
Modell 3: Statlig enetatsmodell
Modell 4: Kommunemodell.

I tillegg til de 4 modellene ovenfor har utvalget ogsa vurdert en modell hvor Staten har ansvar for.
inntekstsikring og kommunene for tjenesteyting. I en slik modell far staten ansvar for alle pensjons-
og stonadsordninger i folketrygden, ulike familieytelser og helserefusjoner. Kommunene, far ansvar
for arbeidsformidling, arbeidsmarkeds- og attforingstiltak, tiltak rettet mot et inkluderende
arbeidsliv, oppfolging av sykmeldte og uforetrygdede etc.

Utvalget har ogsa diskutert en regional modell, hvor ansvar og beslutningsmyndighet er lagt til et
demokratisk forankret forvaltningsniva mellom stat og kommune - i dag ensbetydende med dagens
fylkeskommune. De oppgaver som vil vxre aktuell a overfore til et regionalt niva, er knyttet til
oppfolging av arbeidslinja. Alderspensjoner, familieytelser og helserefusjoner forblir pa et statlig
niva. Utvalget vurderer at denne modellen ikke vil vxre aktuell, da dette vil inneb ere et tilnxrmet
nytt forvaltningsniva og at det er en betydelig risiko for at arbeidslinjen ikke vil fa tilstrekkelig kraft
og tyngde.

Utvalget konkluderer med en anbefaling av modell 1: statlig,arbeidslinje. Model.len medfor'er at en
statlig etat far ansvaret for arbeid og inntekt, og en annen far ansvar for pensjonsytelsene. Utvalget
foreslar at kommunene beholder ansvaret for den okonomiske sosialhjelpen og sosialkontorene etter
sosialtjenesteloven. Samtidig foreslar de at det innfpres en ny statlig arbeidssokerstonad for
personer uten dagpengerettigheter.

Problemstilling

Arbeids- og velferdsforvaltningen er at stor betydning for hvordan et samfunn fun gerer. Dagens
fylkeskommune har fa tjenesteproduserende oppgaver innenfor dette feltet. Like fullt er dette
sentrale sporsmal som er av regionalpolitisk interesse, da de i stor grad berorer innbyggernes
livskvalitet. Innretningen pa omradet, sxrlig arbeidsmarkedsforvaltningen, har ogsa stor betydning
for det lokale og regionale nxringslivet. I Fylkesplan for Nordland 2004 - 2007 er et hovedtema a
skape sterke BAS-regioner. Et regionalt arbeidsmarkeds hvor innbyggerne kan skifte jobb uten a
matte flytte, er en nokkelfaktor i en slik tankegang. Med andre ord kan organiseringen av arbeids-
og velferdsforvaltningen ikke ses pa som uten betydning for fylkeskommunens rolle som regional
utviklingsaktor. Effektutvalget (NOU 2004:2 Effekter og effektivtet) har ogsa vist til at
arbeidsmarkedspolitikken kan gi store positive regionale effekter hvis regionalpolitiske hensyn, som
kompetansebehovene i det regionale sysselsettingssystemet, tillates vektlagt.

Befolkningsutviklingen, og framskrivinger av denne, viser tydelig at det er viktig for Norge a
beholde sa mange som mulig av befolkningen i arbeid. Dette er nodvendig bade for a opprettholde
det okonomiske grunnlaget for den generelle levestandarden, men ogsa for a kunne tilby de
velferdstjenester en okende andel eldre i befolkningen vil kreve.

Den kommende reformen innen arbeids- og velferdsforvaltningen er omfattende, og ma'diskuteres
ut fra folgende perspektiv:

De.mokratiperspektivet : I hvor stor grad er det onskelig at arbeids- og velferdsforvaltningen er
knyttet tett opp til folkevalgt styring? For statlige lokal- og regionalkontor er avstanden til politisk
styrende organer lang og indirekte.
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Samordningsperspektivet : Kommunene, og det regionale folkevalgte organ, er det niva i Norge
som har mest erfaring med samordning. Samordning trekkes ofte fram som en forutsetning, for a
lykkes med arbeidslinja.
Brukerperspektivet : Det viktigste med velferdsforvaltningen er a hjelpe den enkelte bruker ut fra
deres stasted, og ma derfor ha dette som grunnleggende utgangspunkt. ,
Okonomiperspektivet : Arbeidsmarkedspolitikken er viktig for landets okonomiske politikk det
samme er det a fa kontroll over veksten av sakalte passive stonader. Kommunalt eller regionalt
ansvar pa disse omradene kan bety at Storting og Regjering far redusert mulighet tit a fore en'
effektiv motkonjunkturpolitikk. Det hevdes imidlertid fra KS mfl. at kommunene i storre grad tar
seg pavirke av okonomiske insentiver enn statsetater, da kommunene raskere blir utsatt for press` fra
lokalpolitikere og innbyggerne. Samtidig er det nodvendig a ha et nasjonalt perspektiv pa denne
delen av velferdspolitikken.

Konsekvenser

Utvalgets konklusjon om a prioritere arbeidslinja i den framtidige organiseringen av arbeids- ogg
velferdsforvaltningen synes fornuftig. Det er derfor hensiktsmessig a rendyrke de deter av
velferdsforvaltningen som har med arbeidsmarkedet a gjore. Fylkesradet stotter utvalgets
anbefaling om a skille ut en statlig enhet som far ansvar for pensjoner og andre passive
stonadsutbetalinger. Hensynet tit brukerorientering taler ogsa for et slikt skille, da'erfaringen viser
at den enkelte bruker ikke like lett tar seg tit rette pa et kontor som forvalter bade
arbeidsmarkedstiltak og ulike passive stonadsformer. Fylkesradet anbefaler at den nye:
pensjonsetaten er statlig, da denne type ytelser br r were lik over hele landet. Med hensyn tile;
organisering og lokalisering, legger fylkesrAdet tit grunn prinsippet om at nye statlige enheter skal
lokaliseres utenfor hovedstadomrAdet. Vi forutsetter videre at hensynet til `brukerne tas pa alvor, pa
den mAten at etaten far tilstrekkelig mange regionale og lokale enheter tit at fysisk tilgjenglighet er
mulig for de typer tjenester hvor dette onskes av brukerne.

Med hensyn tit framtidig organisering av etaten som skal ha ansvar for arbeidslinja - jobbetaten,
stotter ikke fylkesrAdet utvalgets forslag om at denne skal vxre statlig. Bade ut fra demokratiske
hensyn og ut fra behovet for nxrhet tit brukerne og deres mulighet tit a. sende korrigerende signaler
tit styrende' myndigheter, mener vi at en slik etat ma ligge nxrt knyttet opp tit et folkevalgt. organ og
med et finer begrenset geografisk nedslagsfelt. Brukerhensynet taler sterkt for en. kommunal
organisering av denne etaten, bade ut fra nxrhet og kjennskap tit de lokale mulighetene, men ogsa
ut fra det kommunale nivas erfaring med a samordne tjenester.

Utvalget har i sin utredning ikke tatt hensyn tit den pagaende diskusjon om hvordan et framtidig
regionalt niva i Norge skal utformes, og hvilken makt og myndighet dette skal ha. I henhold tit
Distriktskommisjonens anbefalinger, er det nodvendig a to hensyn tit nxringslivets behov for
kvalifisert arbeidskraft og kompetanse tilpasset de regionale mulighetene hvis vi skal kunne
opprettholde og skape fortsatt vekst i landet.

FylkesrAdet anbefaler ut fra dette en kommunal organisering av jobbetaten. Samtidig anbefaler vi
opprettelse av, regionale arbeidsmarkedsstyrer direkte knyttet tit det nye folkevalgte regionale
organet. Dette styret skal legge premisser for en langsiktig regional kompetansestrategi som;skal
vxre forende for de kommunalt organiserte jobbetatene. Styrene ma ha i seg representanter bade fra
nxringsliv, regionale FoU-miljo og det regionalt folkevalgte organ. En naermere rolle- og , ,
ansvarsavklaring ma foretas bade med overordende nasjonale foringer og med regionalt utformede
hensyn.
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Oppsummering

Velferdsstaten star ovenfor store utfordringer i arene framover. Befolkningens alderssammensetning
og forholdet mellom antall eldre over 67 ar og yrkesaktive vil otter hvert endres pa en slik mate at
den yrkesaktive del av befolkningen far en sterkt okende forsorgelsesbyrde. Regjeringen oppnevnte
hasten 2003 et utredningsutvalg som fikk i mandat a utrede ulike organisasjonslosninger som kunne
vxre egnet for en samordning av tjenestene som i dag ligger spredt i Aetat, trygdeetaten og
sosialtjenesten. Utvalget skulle utrede losninger bade i kommunal og statlig regi samt modeller som
ble beskrevet i St.meld. nr 14 /2002/2003). Malet med den kommende organisasjonsreformen. or a
oppna:

• Flere i arbeid og aktiv virksomhet - f erre pa trygd og sosialhjelp.
• En brukerrettet og effektiv velferdsforvaltning.

Et godt og samordnet tjenestetilbud til brukere med sammensatte tjenestebehov.
• Klar og entyding malstruktur og ansvarsforhold.

Utvalget har anbefalt en losning hvor en statlig etat far ansvaret for arbeid og inntekt, og en annen
far ansvar for pensjonsytelsene. Utvalget foreslar at kommunene beholder ansvaret for den
okonomiske sosialhjelpen og sosialkontorene otter sosialtjenesteloven. Samtidig foreslar de at det
innfores en ny statlig arbeidssokerstonad for personer uten dagpengerettigheter.

Fylkesradet stotter utvalgets anbefaling om a skille den nye arbeids- og velferdsforvaltningen i en
etat for passive pensjonsytelser m.m og en jobb-etat som skal rendyrke verktoyene for a folge opp
arbeidslinja. Fylkesradet er enig i at den nye pensjonsetaten skal vxre statlig. Nar det g' elder
organiseringen av jobb-etaten, mener fylkesradet at denne bor vxre kommunal. Begrunnelsen for
dette er hensynet til brukerne (bade de arbeidssokende og nxringslivet). All erfaring viser at det er
nodvendig a to utgangspunkt i den enkeltes stasted for a lykkes i a bista vedkommende til.a komme
i arbeid. Samtidig har kommunene lang erfaring i det a samordne hensyn og tjenester, noe som ogsa
blir viktig for a gjennomfore arbeidslinja pa en effektiv mate. Samtidig er det viktig a ha et regionalt
perspektiv pa nxringslivets behov for kompetanse og kvalifisert arbeidskraft bade i dag og pa Tang
sikt. Fylkesradet anbefaler derfor at det opprettes et arbeidsmarkedsstyrer direkte knyttet til det nye
folkevalgte regionale organet. Dette styret skal legge premisser for en langsiktig regional
kompetansestrategi som skal vxre forende for de kommunalt organiserte jobbetatene. En nxrmere
rolle- og ansvarsavklaring ma foretas bade med overordende nasjonale foringer og med;regionalt
utformede hensyn.


