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

Vennesla kommune stiller seg postive  til NOU 2004: 13 sin anbefaling .  En todelt statlig
modell ,  en etat for arbeid og inntekt og en pensjonsetat.

Dette vil medfore at bl.a. de som jobber pa trygdekontorene - og har som jobb a "vurdere
efter skjonn" - kommer nxrmere brukerne. Opprettelsen av en pensjonsetat synes meget
hensiktsmessig, da dette bor kunne rasjonaliseres og sentraliseres.

Det a "sla sammen" Aetat med den delen av trygdekontorene som jobber med attforing,
oppfolging av sykmeldte, reaktivisering av uforetrygdede etc. vil medfore at brukerne far et
storre helhetlig tilbud, og de slipper a bli en kasteball mellom Aetat og trygdekontor (brukerne
ved Vennesla sosialkontor har opplevd dette meget f ustrerende). Fra statlig hold kommer det
stadig endringer bade i forhold til Aetat og Lov om folketrygd. En sammenslaing av disse to
etatene til  en etat for arbeid  vil vxre meget brukervennlig.

Utvalget foreslar at etaten ogsa skal ha ansvar for en ny statlig arbeidssokerstonad. Dette som
et alternativ for personer som i dag mottar kommunal sosialhjelp og som er reelle
arbeidssokere uten rett til dagpenger. Det antydes i rapporten at dette utgjor om lag halvparten
av sosialhjelpsmottakerne.
Vennesla sosialkontor vil presisere at dette ikke er tilfelle i Vennesla kommune. Brukerne har
ofte sammensatte problemer - det vaere seg rusrelatert problematikk, psykiske lidelser, sosiale
problemer etc.

Det a overfore brukere fra sosialkontor til "etat for arbeid" for tidlig, kan vxre uheldig. Flere
trenger tid til a bearbeide sosiale/psykiske/rusrelaterte problemer for de kan karateriseres som
reelle arbeidssokere. Slik sosialkontoret fungerer i dag dvs som et kartleggingskontor som
formidler hjelp videre i systemet, bor opprettholdes.

Vennesla kommune mener at en ny statlig arbeidssokerstonad vil virke mindre
stigmatiserende samtidig som den forhapentligvis vil virke stimulerende . Vi vil likevel
presisere at denne bor differensieres ut fra alder,  familiesammensetning og bosted.  I tillegg
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bor det gis  mulighet til a redusere/  stanse ytelsen  Off,.Lov  om sosiale tjenester § 5-3) ved for
eksempel nar en bruker viser liten vilje/ motivason til a gjore noe med sin situasjon.

I utvalgets innstilling nevnes de klienter som fortsatt vil vxre avhengig av et kommuanlt
sosialkontor. I den forbindelse vil Vennesla kommune presisere at utvalget ikke sier noe om
personer med rusrelaterte problemer. Fra 01.01.04 kom det en rusreform som hadde til hensikt
a styrke tilbudet og rettighetene for personer med denne problematikk. Rusreformen medforte
ogsa at vi fikk et storre ansvar omkring den enkelte misbruker. Dette er IKKE tatt med i
utvalgets innstilling.

Konklusjon:
Vennesla kommune stiller seg i utgangspunktet positive til utvalgets innstilling. En etat,
bestaende av trygdekontor og aeat, er brukervennlig og vil gi den enkelte bruker et mer
helhetlig og individuelt tilpasset tilbud.

Det bor likevel nevnes at for Vennesla kommunes del, er det ikke mer enn ca 30 % av
brukermassen ved sosialkontoret som "automatisk" kunne overfores til den nye etaten. Vi
mener ogsa utvalget har tatt lite hoyde for det arbeidet kommunene er palagt ift rusrelatert
problematikk.

Sely om utvalget foreslar to forvaltningsnivaer, bor ikke dette vxre noe hinder for
samlokalisering. Skulle sosialkontoret bli holdt utenfor en samlokalisering, kan dette
oppleves som stigmatiserende for brukerene, og samtidig oke "kasteballproblematikken"
mellom Etat for arbeid og sosialkontor

Med vennlig hilsen

Rune L.  Hxgeland

Kopi : A. Vegge
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