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OPPEGARD KOMMUNE S./ERUTSKRIFT

Utvalg Motedato Saknr
Utvalg for  helse og omsorg  16.11.04 0021/04
Formannskapet 17.11.04 0129/04

Sbh: Bjorg Boger Ark: 020 04/02169-001

NOU 2004:13 "EN NY ARBEIDS OG VELFERDSFORVALTNING" -
HORINGSUTTALELSE

Trykte vedlegg:
1. Sammendrag - En ny arbeids- og velferdsforvaltning
2. Horingsbrev - om samordning av Aetat, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver

Formannskapets vedtak  17.11.04:
Ap tok opp Sigurd Birkelunds forsiag fra UHO, innstillingens punkt 1: ordet "ikke"
erstattes med "ikke uten videre."

Innstillingens punkt 1 vedtatt med 6 stemmer mot  3 (Ap,SV)
Innstillingens punkt 2 enstemmig tiltradt.

Etter dette lyder formannskapets  innstilling slik:

1. Oppegard kommune gir ikke sin tilslutning til utvalgets anbefaling om at hovedansvaret
for de arbeidsrettede oppgavene samles i en statlig etat -  modell 1 Statlig arbeidslinje.

2. Oppegard kommune ber om at kommunemodellen utredes mermere.
En slik utredning bor legge vekt pa a finne en modell som kan gi kommunene de verktoy
og ressurser som kreves for a sorge for en samling av virkemidlene knyttet til
arbeidslinjen.  Et grunnlag for etablering av en brukerrettet forstelinje hvor brukerne kan fa
rask og god oppfolging til arbeid eller tilpasset aktivitet.

Utvalg for  helse og omsorgs  vedtak 16.11.04

Innstillings punkt 1: Sigurd Birkelund foreslo at ordet ikke erstattes med "ikke uten videre".

Forslaget ble forkastet med 6 stemmer (H, KrF, SV) mot 3 stemmer (AP,Pp, FrP)

Innstillingens punkt 2 enstemmig tiltradt.

Etter dette lyder Utvalg for helse og omsorgs vedtak silk:

1. Oppegard kommune gir ikke sin tilslutning til utvalgets anbefaling om at hovedansvaret
for de arbeidsrettede oppgavene samles i en statlig etat  -  modell I Statlig arbeidslinje.

2. OppegArd kommune ber om at kommunemodellen utredes nwrmere.
En slik utredning bor legge vekt pa a finne en modell som kan gi kommunene de verktoy
og ressurser som kreves for a sorge for en samling av virkemidlene knyttet til
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arbeidslinjen. Et grunnlag for etablering av en brukerrettet forstelinje hvor brukerne kan fa
rask og god oppfolging til arbeid eller tilpasset aktivitet.

Under henvisning til nedenstaende fremmer radmannen slik

INNSTILLING:

1. Oppegard kommune gir ikke sin tilslutning til utvalgets anbefaling om at hovedansvaret
for de arbeidsrettede oppgavene samles i en statlig etat - modell 1 Statlig arbeidslinj e.

2. Oppegard kommune ber om at kommunemodellen utredes naermere.
En slik utredning bor legge vekt pa a finne en modell som kan gi kommunene de verktoy
og ressurser som kreves for a sorge for en samling av virkemidlene knyttet til
arbeidslinjen. Et grunnlag for etablering av en brukerrettet forstelinje hvor brukerne kan fa
rask og god oppfolging til arbeid eller tilpasset aktivitet.

SAKSUTREDNING:

Sakens foranledning
Sosialdepartementet har sendt utredningen om ulike organisasjonsmodeller for samordning av
Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten, NOU 2004:13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning pa
horing og bedt om uttalelse fra kommunene innen 1. november dal

Det vises til oversendelsesbrevet datert 08.07.2004 der departementet skriver folgende:
"Horingsinstansene bes om a komme med merknader til utvalgets vurderinger og

forslag. Det er onskelig a fd horingsinstansenes vurderinger av samtlige modeller som
utvalget drafter, herunder synspunkter pa:

hva som kan vare hensiktsmessig ansvarsfordeling mellom stat og kommune
innenfor de ulike modeller

- malene for og organiseringen av forstelinje jenesten

Utredningen redegjor for Trygdeetaten og Aetat (statlige) og sosialtjenestens (kommunal)
arbeidsoppgaver, lovgrunnlag, felles brukere og samarbeid.
Som utgangspunkt for ny organisering av disse tjenestene, skisserer utvalget 4 forskjellige
modeller :

1. Statlig arbeidslinje
2. Kommunal arbeidslinje
3. Statlig enetatsmodell
4. Kommunemodell

Utvalget anbefaler en ny organisering av arbeids- og velferdsforvaltningen basert pa modell 1:
Statlig arbeidslinje.

Kommentarer til valg av modell
Radmannen prioriterer a kommentere valg av modell, ut fra hensiktsmessigheten av
ansvarsfordelingen mellom stat og kommune, saint malene for og organiseringen av
forstelinjetjenesten nar det gjelder de oppgaver og tjenester som pr. i dag er lagt til
sosialtjenesten og Aetat.
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Utvalgets for slag
Utvalget foreslAr at hovedansvaret for de arbeidsrettede oppgavene samles i en statlig etat
(Etat for arbeid og inntekt), mens ansvaret for pensjoner, familieytelser og helserefusjoner
samles i en annen statlig etat (Pensjonsetaten). En etat for arbeid og inntekt vil ha oppgaver
som spenner fra myndighetsutovelse som vedtak om ytelser for enkeltpersoner til ren
tjenesteproduksjon. Etaten skal samle tiltak og ytelser som fremmer arbeidslinjen.

Radmannens kommentar
Radmannen mener at kommunealternativet bor fa en bredere vurdering, og anbefaler at
utvalget ser naermere pa forslaget til Oslo kommune, bydel Sagene, hvor det skisseres en
kommunemodell der det kommunale ansvaret begrenses til bl.a. :

• Etablering av jobbsenter m/informasjon, veiledning og formidling

• Forvaltning og handheving av plikter og rettigheter i forhold til regler for dagpenger og
attforingspenger

• Forvaltning av arbeidsmarkedstiltak

• Naert samarbeid med trygdekontor for rehabiliteringspenger, arbeidstiltak og eventuelt
helsetiltak

• Nxrt samarbeid med kommunale instanser med ansvar for helsehabilitering, rustiltak og
andre tiltak i h.h.t Lov om sosiale tj enester kap.4

• Nxrt samarbeid med lokale arbeidsgivere

Kommunens erfaringer tilsier at vi kunne fatt den enkelte bruker sysselsatt pa et langt
tidligere tidspunkt dersom kommunen hadde hatt tilgang pa Aetats forskjellige tiltak, feks
praksisplassmidler, Amo-kurs og arbeid med bistand uten a matte henvise brukerne til en
annen etat med dertil lang saksbehandling og ventetid. Radmannen mener dessuten at det vil
vxre langt mer effektivt om oppgaver knyttet til arbeid og vurdering av arbeidsevne blir
overfort til kommunene, som skissert i modell 2, kommunal arbeidslinje.

Oppegard kommune v/sosialtjenesten har de siste 4 arene vxrt med i prosjektet " Forsok med
kommunalt ansvar for aktive arbeidsretta tiltak for langtids sosialhjelpsmottakere" i regi av
Sosial og helsedirektoratet. Aetat i Folio ble invitert til a delta, men onsket ikke a prioritere
prosjektet.

Tiltaket har bestatt i a etablere og drive tre arbeidsgrupper for langtids sosialhjelpsmottakere,
samt unge mellom 18-25 ar som ikke er i arbeid eller utdanning. Malsettingen har vxrt a gi
den enkelte bruker At sosial kompetanse i forhold til arbeidslivet, samt arbeidstrening og
reell jobb-kvalifisering. I tillegg har sosialtjenesten vxrt med pa a etablere flere tiltaksplasser
ved forskjellige kommunale virksomheter.

Radmannen anser at tiltak som ble igangsatt pa dette omradet har vxrt med pa a sikre
brukernes behov for tilrettelagte arbeidsmarkedstiltak.
Kommunens dokumenterte erfaring viser at tett oppfolging og tilpassede tiltak er et
avgjorende suksesskriterium for mange brukere med skiftende motivasjon.

Utvalgets forslag
Utvalget argumenterer i sitt valg av modell at det er viktig at oppgavene i en ny etat for arbeid
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og inntekt ikke skal fa en forskyvning av oppgaver i retning av a handtere sosiale problemer.

Radmannens kommentar
Radmannen setter sporsmalstegn ved at innstillingen legger vekt pa at en "ny etat" ikke skal
handtere sosiale problemer. Erfaringer viser at nevnte problemer ofte kan vere eller bli en
medvirkende grunn tit arbeidsloshet. Pr. definisjon er nesten alle som oppsoker sosialtjenesten
i behov av inntektssikring ved arbeid eller trygdeytelse pga sykdom.

Utvalgets forslag
Utvalget:
- anbefaler at det arbeides videre med a utforme en stonadsordning som i storst mulig grad

kan fange opp dagens sosialhjelpsmottakere som kan to arbeid, dvs arbeidssokere uten
dagpengerettigheter og personer med behov for arbeidsrettede tiltak.

- mener at etatens forstelinje  sa langt som mulig  ma samlokaliseres med sosialtjenesten i
kommunen, og at etaten  bor  kunne ha tilstedeverelse i de fleste kommuner.

Radmannens kommentar
En slik stonad er i og for seg positivt. Likevel viser erfaringer at denne gruppen kommer tit a
ha behov for supplerende sosialhjelp, samt utredning/kartlegging i forhold tit arbeidsevne,
mulige tiltak og andre sosiale behov. Lange stonadsforlop og sen innsats av aktive tiltak,
innlasing pa passive stonader, har vist seg a vaere faktorer som vanskeliggjor tilbakeforing tit
arbeid for den enkelte bruker.

Radmannen stiller seg tvilende tit samordning med Aetat og om det vil gi de onskede
resultater i forhold tit brukerne eller forvaltningsorganene.
Samlokalisering  sa langt som mulig  blir for vagt i forhold tit dagens behov.
Vi ser i dag at samarbeidet med Aetat i altfor stor grad er styrt av personlige relasjoner og
enkeltmenneskers interesse for samarbeid og kvalifisering. En videreforing av et slikt system
vil ikke kunne gi de onskede resultater verken i forhold tit brukeme eller
forvaltningsorganene.

Oppegard kommune har etablert et servicekontor som ivaretar sosialtjenestens ekspedisjon og
har faste representanter fra trygdekontoret. Dette har vist seg a v ere en god losning, som har
bidratt tit et naert og konstruktivt samarbeid mellom sosialtjenesten og trygdekontoret.
Radmannen vurderer det dithen at dersom kommunen ogsa forvalter arbeidsmarkedstiltak,
veiledning og formidling av arbeid, vil brukerne fa et helhetlig og kompetent tilbud ut fra
behov.

OPPsummering
Pa bakgrunn av dette mener Radmannen at det er interessant med en bredere vurdering av
kommunemodellen. Radmannen anser at det vil vaere bade en kostnadseffekt og et
effektiviseringspotensiale ved a ha en organisasjonsform som "Jobbsenter" i hver kommune.
Personellressurser i Aetat, sosialtjenesten og personell tilknyttet kommunal
norskopplaering/voksenopplaering, samt eksisterende kommunale sysselsettingstiltak vil i en
slik modell ses i sammenheng. Utgiftene tit "passiv" inntektssikring vil kunne reduseres.
Langtidsledige og arbeidsledige sosialhjelpsmottakere far raskere tilbud om
arbeidsmarkedstiltak.
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Dersom statlig arbeidslinje (modell 1) gjennomfores, er det Radmannens vurdering at den nye
etaten for arbeid og inntekt ma vaere representert i alle kommuner og aktivt jobbe sammen
med kommunen i forhold til enkeltbrukere, samordning av arbeidsmarkedstiltak, finansiering
og voksenopplaering.

Harald Tort
radmann

Trond Therkelsen
kommunalsjef

Rett utskrift:


