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Viser til herring av NOU 2004:13: En ny arbeids- og velferdsforvaltning av 08.07.04.

Lund kommune mener at utredningen ikke svarer til de forventningene som ble skapt da
Stortinget sendte den forrige SATS-meldingen (Stortingsmelding 14:2002-2003) tilbake til
departementet og ba om en ny utredning av en velferdsetat bestaende av Aetat, trygdeetaten og
sosialtjenesten.

Utvalget foreslar en statlig etat for arbeid og inntekt, en statlig etat for pensjoner, mens
kommunene beholder ansvaret for det sosiale sikkerhetsnettet for dem som faller utenfor
rettighetsbaserte ordninger (sosialtjenesten).

Lund kommune kan ikke se at utfordringen med kasteballeffekten blir lost med dette forslaget.
Utvalget har heller ikke droftet storrelsen pa de ulike ytelsene som organisasjonene skal
forvalte. De lave trygdeytelsene er en viktig grunn til kasteballproblematikken. I svxrt mange
tilfeller er det nodvendig med supplerende sosialhjelp, da trygdeytelsene er for lave til a kunne
leve av.

En vil komme nxrmere tilbake til dette under de enkelte punktene som vil bli kommentert
under.

Here  i arbeid  -  foerre  pa trygd.
Bade i forhold til den enkelte arbeidssoker og ut fra samfunnsokonomiske perspektiv, er det et
viktig mal at de som er i stand til det, skal arbeide og ikke vxre passive stonadsmottakere.
Samtidig er det viktig a peke pa at det sterke fokuset pa arbeidslinjen ikke ma fore til at andre
ordninger blir mindre rause. Mange av. brukerne i sosialtjenesten vil for eksempel ikke vocre
aktuelle for arbeidslivet, i alle tilfelle ikke uten et langsiktig perspektiv og mye stotte og
tilrettelegging underveis. Det er viktig a sikre at alle mennesker far tilgang til kvalitativt gode
tjenester uavhengig av hvilken etat eller tjenester som skal yte denne hjelpen i fremtiden.
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Den nye velferdsorganiseringen
Lund kommune ser at det kan vxre fordeler med en samlet etat for arbeid og inntekt. Personer
som pa ulike mater skal ha en relasjon til arbeidslivet vil lettere kunne fa koordinerte tjenester.
Det er likevel vanskelig a forsta hvordan dette er tenkt i forhold til sosialhjelpsmottakere.
Hvem av dem skal hore til den nye etaten for arbeid og inntekt, og hvem skal fremdeles vxre
sosialtjenestens ansvar? Skal det gjelde de som gir uttrykk for at de er arbeidssokere, eller
gjelder det ogsa de som blir motiverte og kvalifiserte gjennom £eks. arbeidstrening eller kurs?

Flere av de arbeidsledige og mennesker som £eksf  er under yrkesrettet attforing har behov for
tett sosialfaglig oppfolging for a bli i stand til a fullfore ett attforingslop, komme ut i og sta i et
ordinxrt arbeid. Denne kompetansen ligger i dag primxrt i sosialtjenesten. Det ma vxre en
sxrlig utfordring a sikre den fremtidige etaten for arbeid og inntekt god sosialfaglig
kompetanse for a mote disse utfordringene.

Det gar frem av utvalgets innstilling at de personene som ikke er aktuelle for arbeid, skal
henvises til sosialtjenesten. Lund kommune vil minne om forutsetningene i sosialtjenesteloven
om at den okonomiske hjelpen skal vxre av kortvarig karakter, og er derfor ikke godt egnet
som livsgrunnlag for de personene som over lang tid faller ut av arbeidslivet.

Nar det gjelder forslaget om en statlig etat for pensjoner, vil Lund kommune understreke at det
er viktig a ikke svekke det tilbudet disse brukerne har i dag. Mange av de brukerne som vil
hore til denne etaten har behov for personlig oppfolging og vil ikke fa et fullgodt tilbud
gjennom telefon- og informasjon via IT.

Utvalget legger opp til at kommunen fremdeles skal ha ansvaret for sosialtjenesten. Fordelen
med dette er at tjenestetilbudet blir lokalt forankret, naer brukerne. Lund kommune mener at
det er pa hoy tid a vurdere en statlig finansiering av sosialhjelpen. Dette vil bade kunne
medvirke til at stonadsmottakeren lettere kan forutse hvilke inntekter han har a rutte med, og
det vil motvirke vilkarlige forskjeller i stonadsnivaet mellom kommunene. Som tidligere
nevnt, var sosialhjelpen ment a vxre en kortvarig ytelse. Slik er det ikke i dag. Utvalget viser
til undersokelser der det fremgar at mer enn 30% av stonadsmottakerne mottar hjelp i over 6
maneder. Av disse er det hele 33% som mottar sosialhjelp i mer enn 2 ar. Mange av
sosialtjenestens brukere er i dag rammet av fattigdom. Statlig finansiering av sosialhjelpen,
kombinert med nasjonale normer for stonadsnivaet og fleksible tilleggsytelser vil kunne
motvirke dette.

Lund kommune mener ogsa det er viktig a sikre at de som ikke er arbeidssokere far tilgang pa
gode tjenester og hoy sosialfaglig kompetanse. Dette gjelder blant annet
innvandrere/flyktninger, mennesker med psykiske problemer, mennesker med
rusmiddelproblemer eller mennesker med psykisk utviklingshemming.

Ny statlig  arbeidssokerstonad
Pa den ene siden kan innforing av en slik stonad varre et steg i rett retning i forhold til statlig
finansiering av ytelsene. Pa den andre siden kan det vxre med a understreke skillet mellom de
som er innenfor arbeidsmarkedet og de som er utenfor. Utvalget har ikke droftet storrelsen pa
arbeidssokerstonaden. Skal den vxre tilstrekkelig til a leve av uten supplerende sosialhjelp?
Skal i sa fall okonomisk sosialhjelp vxre pa samme niva? Hvis nivaet pa disse to ytelsene skal
vxre ulikt mener Lund kommune det er a to et steg tilbake til en ordning med lave kommunale
ytelser for de av sosialtjenestens sine brukere som verken er kvalifiserte for arbeid eller trygd.

Det er uklart hvordan en tenker at denne stonaden skal samsvare med til f.eks. dagpenger.
Flere av de som far dagpenger far sa lave ytelser at de ma fa sosialhjelp i tillegg for a kunne



dekke sine utgifter til livsopphold og boutgifter. Lund kommune mener det vil vxre heft
urimelig om disse skal fa lavere ytelser enn de som kvalifiserer for arbeidssokerstonad.

Utvalget legger frem forslag om at etaten for arbeid og inntekt ma ha ansvar for sin egen
forstelinj etj eneste. I tillegg kommer sosialtj enesten sin forstelinj etjeneste. Lund kommune kan
ikke se at denne losningen medvirker til a fa bukt med kasteballproblematikken.

Konklusjon
Lund kommune onsker at samordning av Aetat, trygdeetat og sosialtjenesten skal bli en
realitet. Dette vil kunne medvirke til a redusere dobbeltarbeid og gi mer samordnede tjenester
til den enkelte broker. Prinsippet om "en dor" er viktig a holde fast ved, men kommunen kan
ikke se at dette er lost med det forslaget som foreligger. Lund kommune mener det ma vxre en
forutsetning at en ny organisering skal vxre bedre enn den som er i dag. For at dette skal
kunne skje, ma folgende forutsetninger vxre pa plass:

• Okonomisk sosialhjeip ma vxre statlig finansiert, kombinert med nasjonale normer som er
tilstrekkelige til a leve av, samt fleksible tilleggsytelser

• Kasteballproblematikken ma loses
• Ny arbeidssokerstonad og sosialhjelp ma vxre pa samme niva. Det ma etableres et

inntektsgulv som sikrer et minimum for alle.
• Den kommunale sosialtjenesten, til dels ogsa etat for arbeid og inntekt, ma ha hoy

sosialfaglig kompetanse nxr brukerne og tilgang til virkemiddel som kan imotekomme
brukernes behov.

• Det ma vxre ett samlokalisert kontor i hver kommune.

Ovenforstaende  horingsuttalelse ble enstemmig  vedtatt av Lund formannskap i mote
10.11.2004.
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