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Det vises til departementets brev datert 08.07.04

Horingsinstansene er bedt om a komme med merknader til utvalgets vurderinger og forslag.
Departementet onsker vurdering av samtlige modeller som utvalget drafter, med synspunkter
pa hva som kan vaere hensiktsmessig ansvarsfordeling mellom stat og kommune ifolge  mat
og organisering av forstelinjetjenesten.

Generell tilnaerming.
Fylkesmannen er generelt sva?rt enig i at det er behov for endringer i organiseringen av de
bererte etatene, med utgangspunkt i a realisere mindre segmentering og bedre samordning,
forenkling og ikke minst bedre brukerretting og tilgjengelighet. En vellykket revisjon av sa vel
organisering som regelverk pa dette omradet, ikke minst i et brukerperspektiv, vil vaere
avhengig av et bredt mandat som omfaller grunnlagsparametre og premisser for samtlige av
de malgruppene som skal ha sine interesser ivaretatt av organisasjon og lovverk. Dette
forutsetter heihetlig fokus pa malgruppene i et livslopsperspektiv.

Utvalget har i dette tilfeilet haft sift hovedfokus pa arbeidsilnia i velferdspoiitikken. Defte
avspeiles klart i en rekke av malformuleringene; flere i arbeid og aktiv virksomhet, faerre pa
trygd og sosiaihjeip samt en brukerrettet og effektiv velferdsforvaitning. Et siikt mandat gir et
begrenset utgangspunkt for revisjon av en forvaitning som i prinsippet har en langt storre og
holistisk begrunnelse. En revisjon/fornyeise som i sa stor grad baserer seg pa et
arbeidslinjeperspektiv vil slik kunne  medf ore  ikke-intenderte konsekvenser for omrader og
grupper som ikke er hensynstatt i samme grad i dette arbeidet.
Med dette utgangspunktet vil fylkesmannen peke pa folgende omrader som burde vaert
underlagt grundigere drafting:

Konsekvenser/ behovsdekning for de brukergruppene som ikke er malgrupper for
arbeidsmarkedstiltak, men som vil vwre avhengige av a ha sine behov og
rettsikkerhetsinteresser ivaretatt av den nye organiseringen; eldre, barn,
funksjonshemmede, grupper med psykiatrisk og/eller rusproblematikk etc.
Gjennomgang, forenkling og harmonisering av lov- og regelverk som tilpasning til de
organisatoriske endringer som foreslas.
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• Behovene for a samordne arbeids- og velferds- og rettighetsforvaitningen og
helsesecm entet er i Iiten grad viet oppmerksomhet. Sett fra fylkesmannens side er
dette et viktig forbedringsomrade i et brukerperspektiv.

Om modellvaig.
Med henvisning til det forannevnte finner fylkesmannen det vanskelig konkret a tiltre noen av
de vurderte modellene. Ut fra et egalitaert perspektiv og ut fra de prinsippene som Jigger til
grunn for dagens forvaltningsstruktur finner vi det likevel naturlig at det opprettholdes en form
for ansvarsmessig arbeidsdeling mellom stat og kommune der begge niva far et ansvar, selv
om det ogsa her er behov for endringer i forhold til dagens situasjon. Kommunenes
veletablerte og faktiske neerhet til brukerne er en reel styrke og et godt utgangspunkt i forhold
til konkret og effektiv behovsdekking hva angar sosialtjenestene.

Sosialhjeip skal i prinsippet va're en akutt/kortvarig ytelse. Situasjoner er imidlertid silk i dag
at for en stor del av den gruppen som mottar dette, sa har denne ytelsen fatt en permanent
karakter. Dette er en strukturell utfordring. Det gjelder ogsa hva angar dimensjonering av
disse yteisene; eksempelvis sporsmalet om generelle nasjonale satser. Dette er en konkret
utfordring i dag, der det kommunale ansvaret pa dette omradet skal loses sammen med "alle
andre lovpalagte oppgaver" av en kommunesektor som er svaert presset okonomisk.

Uansett modellvaig vil det imidlertid vaere vesentlig at tjenestetilbudene forankres lokalt og sa
neert brukerne som mulig. Prinsippet om en dor kan la seg realisere innenfor flere modeller;
jfr. erfaringer med pilotprosjekter og kommunale servicekontorer. Erfaringene i denne
sammenhengen er vel imidlertid ogsa at et lokalt samarbeid - eksempelvis mellom
samlokaliserte og tradisjonelt segmenterte etater - ikke alene kan basere seg pa frivillighet.
Det ma i sa fall etableres universelle bindende kjoreregler og forutsetninger.

I et samordnet system vil  ogsa kompetanseparametrene vaere viktige. Harmonisering-av
ulike etatskulturer med sine respektive regelverk og virkemidier vil vaere sveert viktig for at
brukerne skal ha nytte av samordning.

Konklusjon
Det er sveert viktig a gjennomfore en bedre samordning av sa vel etater som lovverk innenfor
dagens arbeids- og velferdsforvaltning. I sa mate er det framlagte forslaget et godt men ikke
tilstrekkelig utgangspunkt for endelig vaig av organisering. Utvalgets arbeid ma etter var
mening suppleres med konsekvensvurderinger i forhold til samtlige brukergrupper som er
avhengige av disse tjenestene. I tiilegg er det viktig a realisere samordning mot helsesektor.
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