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Byrådssak1308/12

Hastesaki henhold til kommunelovens§ 13.HøringsuttalelseNOU 2012:6Arbeidsrettede tiltak

INKV SARK-03-201124987-38

Hva sakengjelder:

ArbeidsdepartementetharsendtpåhøringNOU 2012:6Arbeidsrettede til tak. Utvalgetbakutredningen
bleopprettetvedkongelig resolusjon29. januar2010og la fremsitt arbeid9. februar2012.
Utvalgetsharhatti oppgaveå gågjennomogvurderehvilkenplassskjermetevirksomheterskalha
innenfordensamletevirkemiddelbrukenoverforpersonermed nedsattarbeidsevne, samtforeslå
begrunneteendringermedsiktepåå forbedretilbudettil brukerehvormåleterovergangtil detordinære
arbeidslivet. Utvalgetskulleogsåvurderefordelingenavdeltakerepåtiltak i henholdsvis skjermedeog
ordinærevirksomheterog foreslåbegrunneteendringermedsiktepåå forbedretilbudettil brukeresom
harbehovfor envarig tilrettelagtarbeidsplass.Utvalgetharværtledetav Knut Brofoss.

Deteretstortogviktig felt sombehandlesgjennomNOU 2012:6. Utvalgetgir i utredningenenbred
gjennomgangavarbeidsinkluderingspolitikkeni Norge,og gir ogsået innblikk i arbeidsrettetbistandi
andreland.At felteter stortogkomplekstkanillustreresgjennomatutvalgeter tredelti synet påhvilken
modellsombestvil ivaretamålenefor bistandentil personermednedsattarbeidsevne.

Uenigheteni utvalgetgårlangstre dimensjoner:
� Bruk av ordinærtarbeidsliv: I hvilken graddeter ønskeligogmulig åbrukeordinære

virksomhetersomarenaoghvordanforholdetbørværemellomtradisjonellkvalifiseringutenfor
arbeidslivetog brukavordinærevirksomhetersomarena.

� NAVs rolle: I hvilken gradArbeids- og velferdsetatenselvskalproduseretjenesterfor den
aktuellebrukergruppenog i hvilken gradtjenesteneskalkjøpeseksternt.

� Hvemsomskalkunneværetiltaksarrangør: I hvilken graddetskalåpnesfor andreaktørerenn
tiltaksbedriftenesomoppfyller denåværendekravenei forskrift omarbeidsrettedetiltak.

Utvalgetskisserertrealternativemodellerfor detfremtidigearbeidetmedpersonermednedsatt
arbeidsevne:

Modell 1. Individrettingog forhåndsgodkjenning
Modellenkansessomenvidereutviklingavdagenssystemmedforhåndsgodkjentetiltaksleverandører.
Detansessommestformålstjenligå byggeviderepåkompetanseni dissevirksomhetene.Forslaget
støttesavseksav utvalgsmedlemmene.

Modell 2. Arbeidsinkluderingsmodellen
Modelleninnebærerengradvis,menomfattendeog langsiktigsatsingi retningav enmerdirekte
arbeidsinkluderendetilnærming.Det leggesvekt påatarbeidsforberedelser,treningog inkluderingi størst
mulig gradbørforegåinnei detordinærearbeidslivet.Skjermetsektorvil fortsattspille enviktig rolle på
attføringsarenaen, mendetåpnesfor flereaktørerpåleverandørsiden.Forslagetstøttesav femav
utvalgsmedlemmene,herunderutvalgetsleder.
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Modell 3. Modell for konkurranseutprøving
Modellenleggeropptil entiltakssammenslåingav flereeksisterendetiltak til etnytt tiltak «Opplæringog
praksis», samtopprettingav etnytt tiltak «Arbeidspraksismedstøtte». Førstnevnteutføresav
forhåndsgodkjentetiltaksbedrifterog sistnevnteskalgjennomføresi ordinærtarbeidslivogvære
anbudsutsatt.Det skalværekonkurransemellomdissetiltakene,samt desentralisertmyndighetog lokal
tilpasning.Forslagetstøttesav tre avutvalgsmedlemmene.

Det redegjøresnærmerefor dealternativemodellenei saksutredningennedenfor.

I sitt høringsbrevdatert13.04.2012berdepartementetblantannetomhøringsinstansenessynpåutvalgets
forslagom å brukedetordinærearbeidslivetsomarenafor denarbeidsrettetebistanden.Høringsfristen
settestil 13. juli 2012.Av hensyntil sakensviderefremdrift opplyserdepartementetat detikke vil bli gitt
utsettelsepå dennehøringsfristen.

Deternormaltbystyreti Bergensomgir høringsuttalelserpåvegneav Bergenkommunei sakersomer
avprinsipiell ogpolitisk karakter,jf byrådetsfullmakterdel 1 § 7. Dethar innendepartementets korte
høringsfristdennegangenikke latt seggjøreå leggefrem ensakmedforslagtil høringsuttalelsefor
behandlingi bystyret,basertpåforsvarligutredning. Byrådeti Bergenbeklageratdepartementeti enslik
viktig sak,somerav politisk ogprinsipiell karakter, ikke setterhøringsfristersomgjørdetmulig for det
lokaleforvaltningsnivåetå underleggesakenengrundigsaksutredningogdemokratiskbehandling, innen
defrister for saksflytog møteavviklingsomersatti kommunen.MedbakgrunnatNOU 2012:6berører
viktige interesserfor kommunen, serByrådetdetlikevel somviktig at detfremmesenuttalelsepåvegne
avkommunen.Saksfeltetsombehandlesi utredningenberøreri høyestegradkommunensansvars- og
oppgaveområder,bådesomstatenspartneri Arbeids- ogvelferdsforvaltningen(NAV) , somstor
arbeidsgiveri detordinærearbeidslivog ikke minstsomeierog tiltaksarrangøri skjermetsektor.Byrådet
gir derforhøringsuttalelseslik detgårfrem av saksutredningenspkt 5. Uttalelsenleggesfrem for berørte
komiteerogbystyreti etterkant.

Hovedsynspunkteri høringsuttalelsener:
Bergenkommuneserdetsomviktig å i størstmulig gradrettearbeidsrettedetiltak inn mot detordinære
arbeidslivetnårdetteermulig. Deter i dennesammenhengviktig atbådeNAV ogtilt aksarrangørerhar
godkompetanseomdetlokalearbeidslivet.Samtidigerdetviktig at detutviklesinkluderingskompetanse
i detordinærearbeidslivet,ogathensiktsmessigevirkemidlerrettesinn motarbeidsplassenesomarena
for å gjørenødvendigoppfølging og tilretteleggingmulig. Ordningersomtasi bruk måi nødvendiggrad
tilpassesdenkontekstogdebehovfor kompetanseog tilretteleggingsomgjelderi arbeidslivet.

Detvil væreviktig åunngåventetidforut for og underveisi tiltakskjeder.Uavhengig av fremtidigmodell
mådetsatsesmerpåfleksible,individretteteogsømløsetiltak, medutgangspunkti bådeindividets/
brukergruppens behovog kravog behovi arbeidslivet.

Av deskissertemodellenei NOU 2012:6vil Bergenkommunefremhevemodell1 «Individrettingog
forhåndsgodkjenning»somdensikreste,mestrealistiskeogrobusteveienågåfor å sikrefremtidig
ivaretakelseav personermedsammensattebehovfor tilretteleggingog oppfølging.Dennebyggervidere
pådenkompetansesomfinnesi dagensarbeidsmarkedsbedrifter,og foreslårforbedringermed
utgangspunkti dette. Bergenkommunemenerat for degruppenesomi utgangspunktetstårlengstfra det
ordinærearbeidslivet, vil deforhåndsgodkjentebedriftenei skjermetsektorhaenavgjørende betydning.

Kontinuitetenogstabilitetensomdagenssystemmedforhåndsgodkjentetiltaksbedrifterinnebærer,bør
opprettholdes.Gitt bedriftenessærligesamfunnsmessigekarakter,børenmodellmedkommunalt
eventueltideelteierskap,dereventueltoverskuddkommertiltaksdeltakeretil gode,videreføres.
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UtvalgetbakNOU 2012:6menerdeter indikasjonerpåetudekketbehovfor tiltaket Varig tilrettelagt
arbeid(VTA). Detteer ogsåBergenkommuneserfaring.Deter i dagfor mangebrukerei dagsentersom
hellerburdeværtgitt tilbud i arbeidsmarkedsbedriftenei tiltaketVTA.

Vedtakskompetanse:

Byrådetsfullmakter§ 7, vedtattavbystyret28.november2011i sak260/11:
Høringsuttalelseri prinsipiellesakersomsamtidiginnebærerpolitiskeavveininger,skalavgisavbystyret.
Sakenanseesåværeprinsipiellog inneholderpolitiskeavveininger.

Høringsfrister 13.juli 2012.Departementetharopplystat detikke vil bli gitt utsatthøringsfrist.
Derforanvendesbyrådetsfullmakter§ 8 Hastesaker:
Byrådetselvharmyndighettil å treffevedtaki sakersomskulleværtavgjorti annetorgan,nårdeter
nødvendigatvedtaktreffessårasktatdetikke er tid til å innkalletil dette.Meldingav vedtaktruffet av
byrådeti medholdav denne§ foreleggesvedkommendeorgani nestemøte.(jf kommuneloven§ 13)

Byråden for finans, eiendomogeierskapinnstiller til byrådet å fatte følgendevedtak:

1. Byrådeti Bergengir uttalelsetil NOU 2012:6slik detgårfremav saksutredningenspkt 5.

2. UttalelsensendesBystyretskontortil orientering,og leggesfrem for berørtekomiteerogbystyreti
etterkant.

Dato:26. juni 2012

Liv Røssland
byrådfor finans,eiendomogeierskap

Vedlegg:
Høringsbrevfra Arbeidsdepartementet datert13.04.2012«Høringav NOU 2012:6 Arbeidsrettedetiltak»

Lenketil «NOU2012:6Arbeidsrettedetiltak»:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/nouer/2012/nou-2012-6.html?id=672029
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Saksutredning:

1. Om utvalget. Mandat ogsammensetning.

Utvalg for arbeidsrettedetiltak ble oppnevntvedkongeligresolusjonav29. januar2010,medmandattil å
gågjennomogvurderehvilken plassskjermetevirksomheterskalhainnenfordensamlete
virkemiddelbrukenoverforpersonermednedsattarbeidsevne,samtforeslåbegrunneteendringermed
siktepåå forbedretilbudettil brukerehvormåleterovergangtil detordinærearbeidslivet.Utvalgetskulle
ogsåvurderefordelingenavdeltakerepåtiltak i henholdsvisskjermedeog ordinærevirksomheterog
foreslåbegrunneteendringermedsiktepåå forbedretilbudettil brukeresomharbehovfor envarig
tilrettelagtarbeidsplass.

Utvalgetharværtledetav Knut Brofossog harut overdethattfølgendesammensetning:

RådgiverBerit Brørby,Jevnaker

AdministrerendedirektørToril Gogstad,Sandefjord

AvdelingsdirektørThorgeirHernes,Oslo

Lønns- og personalsjefHeleneHoland,Gol

AvdelingsdirektørTorill Lødemel,Oslo

ProfessorEspenR. Moen,Oslo

ForskerGeirMøller, Skien

StyrelederVictor D. Norman,Bergen

RådgiverStianK. Oen,Oslo

Daglig lederSteinarOlsen,Kristiansand(trakksegfra utvalgeti 2011)

RådgiverAstrid F. Paulsen,Nordfjordeid

Daglig lederAud Ramberg,Steinkjer

AvdelingsnestlederLiv Sannes,Oppegård

ForskerØysteinSpjelkavik,Oslo

Utvalgethadde frist til å sluttføresitt arbeidinnenutgangenav 2011,menfikk i desember2011utsatt
leveringsfristtil 1. februar2012.

2. Nærmereom utredningen

Deteretstortogviktig felt sombehandlesgjennomNOU 2012:6Arbeidsrettedetiltak. Utvalgetgir i sin
utredningenbredgjennomgangav arbeidsinkluderingspolitikkeni Norge,herunderenbeskrivelseav
skjermedevirksomhetershistorieogrolle i dagog av utviklingenpåarbeidsmarkedetogkjennetegnved
arbeidsinkluderingspolitikken. Det gisendetaljert presentasjonavdemangeulike arbeidsrettetetiltakene
someksistereri dagog av hvemsomerbrukereav tiltak. Det redegjøresfor rammebetingelserfor
samarbeidetmellomArbeids- ogvelferdsetaten(NAV) ogdeforhåndsgodkjentetiltaksarrangørene. Det
gisogsåen beskrivelseavarbeidsrettetbistandi enkelteandreland.Det blir vist til evalueringerog
forskningsomkanbelyseeffekter/virkningerav arbeidsrettetetiltak for personermednedsatt
arbeidsevne,utenatdissegir et entydigbilde.Det redegjøresfor skatte- og konkurranserettsligeregler,
utenatnåværendeeller foreslåtteordningertestesoppmotgjeldenderegelverk.Utvalgetdrøfterom
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dagenstiltaksstrukturavspeilerdagenstiltaksbehovogdiskutereralternativmetodikkogbehovfor
tiltaksforenklinger.Det sernærmerepåtidsubestemtearbeidsrettedetiltak til personermedbehovfor
langvarigbistand. Roller ogansvarsdelingmellomArbeids- og velferdsetatenogdeandreaktørenepå
områdetdrøftesogArbeids- ogvelferdsetatenskvalitetsarbeidknyttettil arbeidsrettetetiltak, samt
kvalitetssikringsarbeidettil deforhåndsgodkjentetiltaksbedriftenevurderes.Utvalgetvurdererulike
(supplerende)finansieringsordninger,herunderkostnadsberegnetfinansiering,anbudsbasertfinansiering,
resultatbasertfinansieringog direktetilskuddtil arbeidsgiver.

Utvalgets medlemmererenigeomflere hovedkonklusjoner:

� Enbørgålengerenni dagnårdetgjelderbrukav ordinærtarbeidslivsomarenafor arbeidsrettede
tiltak.

� Det erenviktig utfordringåredusereventetidfør brukerkommeri gangmedtiltak, ogventetid
mellomtiltak nårdensamledearbeidsrettedebistandeninneholderflere tiltak.

� Det erbehovfor å forenkletiltaksstrukturen.
� Arbeids- og velferdsetatenoppfordrestil enintern gjennomgangog analysevedrørende

kvalitetssikring.
� Det erbehovfor enforsterketforskningsinnsatspåarbeidetfor personermednedsattarbeidsevne

og tydeligerekompetansekravpåområdet.Kompetansebøri størregradenni dagdekkesopp
gjennomrelevantegrunnutdanningerogdeter behovfor kompetansesomrusterdensomfølger
oppbrukerentil å biståogsamarbeidemedarbeidsgiver.

� Det erbehovfor å utredeforholdettil anskaffelsesregelverketnærmere.
� Det erønskeligmedenutprøvingi retningav resultatbasertfinansiering.
� Det erbehovfor nærmereutredningav tidsubestemtetiltak, blantanneti lys av ny

uførepensjonsordning.

Utvalgetsinnstilling er likevel tredeltnårdetkommertil synetpåhvilken modellsombestvil ivareta
målenefor bistandentil personermednedsattarbeidsevnefremover.Uenigheteni utvalgetgårlangstre
dimensjoner:

� Bruk av ordinærtarbeidsliv:I hvilken graddeterønskeligogmulig åbrukeordinære
virksomhetersomarenaoghvordanforholdetbørværemellomtradisjonell kvalifiseringutenfor
arbeidslivetog brukavordinærevirksomhetersomarena.

� NAVs rolle: I hvilken gradArbeids- og velferdsetatenselvskalproduseretjenesterfor den
aktuellebrukergruppeneller i hvilkengradtjenesteneskalkjøpeseksternt.

� Hvemsomskalkunneværetiltaksarrangør:I hvilkengraddetskalåpnesfor andreaktørerennde
tiltaksbedriftenesomoppfyller denåværendekravenei tiltaksforskriften.

3. Utvalgetsforeslåtte modeller

Utvalgetskisserertrealternativemodellerfor det fremtidigearbeidetmedpersonermednedsatt
arbeidsevne.

3.1. Modell 1. Individretting og forhåndsgodkjenning

Modellenbaserersegpåenvidereutviklingavdagenssystemmedforhåndsgodkjentetiltaksleverandører
(skjermetevirksomheter).DenstøttesavutvalgsmedlemmeneBrørby,Norman,Gogstad,Sannes,Paulsen
ogOen,ogtarsiktepåå sikredenlangsiktighetog trygghetsomligger i enordningmed
forhåndsgodkjenteaktører.
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Modellentarutgangspunkti enfiredelingav brukerne:
1. Brukeremedenklebistandsbehovavmidlertidig karakter
2. Brukeremedenklebistandsbehovav varigkarakter
3. Brukeremedsammensattebistandsbehovavmidlertidig karakter
4. Brukeremedsammensattebistandsbehovavvarig karakter

I følgemodell1 børbrukergruppe1, somi dag, mottatjenesteranskaffetetterlov omoffentlige
anskaffelser.Detteer tiltak rettetmot brukeresomersåressurssterkeatdeharnytteav å følgeet
strukturertopplegg.Eksemplerpåtiltak somi dagtilbys dennegruppener AMO og Individuell
oppfølging.Tiltaketer av relativt kort varighet.Behovvil variereovertid ogdetvil væreviktig at volum
påtjenestenehurtig kanskaleresoppog ned.

Brukergruppe2 ivaretasi daggjennomprøveordningmedTidsubegrensetlønnstilskudd(TULT). Dette
dreiersegomøkonomiskbistandtil lønnstilskuddogmulig enkelpraktiskbistandavvarigart i ordinær
bedrift.TULT er et tiltak somligger tett opptil ordinærjobbog i følgemodell1 erdenbesteløsningen
for dettetiltaket atNAV selv haroppgavenmedoppfølgingavdeltakereog bedrifteri dissetiltakene.

Hovedfokusi modell1 erpåbrukeremedsammensattebistandsbehov,ogherleggermodellenopptil en
videreutviklingavdagenssystemmedforhåndsgodkjentetiltaksarrangører.Medsammensatte
bistandsbehovmenesat brukernesutfordringerikke baregjeldersykdom,lyte ellerskadesomhindrer
arbeidsdeltakelse,menat brukerneogsåslitermedå mestreegetliv i bredereforstand.Dettekanvære
knyttettil boforhold,økonomi,avbruttskolegang,manglendebasiskunnskaper,språk,mangelpå
selvtillit, rus,samtsosialogpsykiskeproblemer.

Medlemmenei utvalgetsomstiller segbakmodell1, meneratmani dagikke oppnårgodenok resultater
for brukergruppensomharsammensatte behovav midlertidigkarakter± detvil si brukergruppe3. Det
ansesatmangei dennegruppenvil kunneoppnåenplassi detordinærearbeidslivetmedriktig bistand.
Det leggesopptil enovergangfra aktivitetsrettetetil individrettetetiltak. Fire eksisterendetiltak
(Avklaring,Arbeidspraksisi skjermetvirksomhet,ArbeidmedbistandogKvalifiseringi
arbeidsmarkedsbedrift)erstattesav to nye:Arbeidsinkluderendetiltak ogKvalifiserendetiltak. Modellen
siktermotat ordinærtarbeidslivskalbrukessomarenafor attføringeni langtstørregradenni dag,men
denbyggerpåenpremissomat detteikke alltid er hensiktsmessig,spesieltikke i entidlig faseav
tiltakene.

Detansessommestformålstjenlig åbyggeviderepåkompetanseni deforhåndsgodkjentevirksomhetene,
innovasjonspotensialetanseså liggeprimærthosdisse.Det åpnesi modellenikke oppfor kommersielle
aktører,mendetkanåpnesfor andreaksjeselskapmedideeltformål. I alle tilfeller erdetutbytteforbud.
Kommunen,somer denmestdominerendeeieri dagensvekst- og attføringsbedrifter, ansesåværeengod
eier,dadetermangetiltaksdeltakeresomogsåer tilknyttet kommunaletilbud vedsidenav tiltaket.
Kommunenrepresentererogsået langsiktigeierskapsomgir forutsigbarhetog fokuspå
kjernevirksomhetenhostiltaksarrangør.

Modell 1 leggerikke opptil atNAV selvskalutføreattføringstjenesterfor personermedsammensatt
bistandsbehov.NAV skalståfor arbeidsevnevurdering,og værebestiller,herunderforetaoppfølgingav
arrangør.I tillegg til kontroll underveisi detenkeltetiltaksløpgjennomrapporteringetc,børkontroll
utøvespåresultater,medmålinger,brukerundersøkelserogbenchmark.

Det foreslåsogsåsomdel avmodell1 at detetablereset forsøksprosjektmed«SupportedEmployment»
(SE)i sin reneform. (En forklaringpådettebegrepetfremkommeri saksutredningenspkt. 3.2)

Brukergruppe4, sombeståravpersonersomharsammensattebistandsbehovavvarigkarakter,er i dag
omfattetav tiltakeneVarig tilrettelagtarbeid(VTA), Varig tilrettelagt arbeidi ordinærvirksomhet(VTO)
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ogTilrettelagtarbeidi arbeidsmarkedsbedrift(TIA). Brukerei VTA-tiltaket hartradisjoneltvært
menneskermedutviklingshemming,mennyebrukergruppererkommettil desenesteår.Dettedreierseg
f.eks.om personer medpsykisksykdom,trafikkskadde,voldsofre± brukeresomer innvilget
uførepensjonog harenarbeidsevnesomikke er forenlig medordinærjobb. (NOU 2012:6s 301).
NAV ogbrukersbostedskommunefinansiererVTA-tiltaket.Utvalgsmedlemmenesomstøttermodell1
anserat forbedringspotensialetherligger i å brukesystemetsomer etablerthellerennåutvikle noenytt.
Medlemmeneer for åstyrkedevarigeordningenei bådeinnholdogomfangog menerat detkanvære
hensiktsmessigå skille devarigetiltakenefra deandretiltakenepåstatsbudsjettetfor åsikretransparens.

3.2. Modell 2. Arbeidsinkluderingsmodellen

Modell 2 innebærerengradvis,menomfattendeog langsiktigsatsingi retningav enmerdirekte
arbeidsinkluderendetilnærming.Det leggesvekt påat arbeidsforberedelser,treningog inkluderingi størst
mulig gradbørforegåinnei detordinærearbeidslivet.Forslagetstøttesav utvalgsmedlemmeneBrofoss,
Hernes,Holand, RambergogSpjelkavik.

Modellentarutgangspunkti enrelasjonelltilnærming til funksjonsproblemer;derhovedutfordringen
oppfatteså ligge i samspilletmellomindividetogarbeidsplass/arbeidsliv/arbeidsgiver,snarereenn«inne
i» brukerenselv.Hovedgrepeti modellenbeståri å retteetskarperesøkelysmot oppfølgingsfunksjonene
inn mot ulike typertrenings-, opplærings- ogarbeidsforhold i detordinærearbeidslivet,entilnærming
sominternasjonaltomtalessom«SupportedEmployment».

Modellenleggervektpåfleksibilitet ogoppfølgingstilbudsomkanrettesindividuelt ogkombineresmed
virkemidlersomkanbidratil å redusereopplevdarbeidsgiverrisikoog «åpnedørerinnenfra».Blant annet
innebærerdetteat kompetent,eksternoppfølgervil haenviktig oppgavemedå biståbådebrukerenog
arbeidsmiljøetmedtankepåoptimal tilrettelegging,jobbutviklingog virkemiddelbruk.Det tassiktepåå
påvirkearbeidsmarkedetsetterspørselsside,i motsatstil tradisjonelle(norske)tiltak somkansiesårette
søkelysetmot arbeidsmarkedetstilbudsside, detvil si denenkeltedeltakersomskalklargjøresfor
arbeidslivetgjennomtiltak - oftepåenskjermetarena.Midlertidige tiltak slåsi modellensammenblant
annetfor å få mersømløse,arbeidsretteteforløp,samtidigsomNAV - sombestiller± sammenmed
tiltaksarrangørenskalkunnetautgangspunkti ulike konseptersomenkanvelgeblantog kombinere.Det
fokuseresi modellenpåarbeidslivetsinkluderingskompetanse.Det skalkunnegis tidsubestemtbistand
for å sikrejobbfastholdelse.

Detvisesi presentasjonenav modell2 til atNorgegjennomdesistetiårenei grovetrekkharhattden
sammetiltaksstrukturen,til trossfor at deter gjennomførtomfattendeforvaltningsreformerpåarbeids- og
velferdsområdene(jf NAV-reformen).Medlemmenesomstøttermodell2 visertil at arbeidslinjen,som
harligget til grunnfor storpartenav reformene, i sisteinstansmårealiseresi arbeidslivet.Derfor
fokuserermodellenmerumiddelbartpåprimærmålet,ogordinærtarbeidslivblir bådedetviktigstemålet
ogdetviktigstevirkemiddeleti modellen.

I følgemodell2 vil skjermetsektorfortsattspille enviktig rolle påattføringsarenaen.Det åpnesimidlertid
for flereaktørerpåleverandørsiden, for å oppnåbedreresultateri forhold til hovedmåletom flere i arbeid.
Dettekanværebrukerorganisasjonerogandrefrivillige organisasjoner,bedriftshelsetjenestereller
initiativrike enkeltpersonersomkandokumenterenødvendiginkluderingskompetanse.Detnevnesogså
somenmulighetatstørrevirksomheterkangis mulighettil selvåpåtasegoppfølgerrollen,og selv
organisereogansettetilretteleggere.Det sesogsåsommulig for Arbeids- ogvelferdsforvaltningenå i
størregradivaretadisseoppgavene.

Det fremholdesatmodell2 i storgrader i samsvarmedJobbstrategifor personermednedsatt
funksjonsevne, somregjeringenla frem høsten2012(Vedleggtil Prp1 S(2011-2012)± Statsbudsjettet
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2012),hvor regjeringenforeslårulike virkemidler for å styrkemulighetenefor inkluderingavunge
personermednedsattfunksjonsevnei ordinærtarbeidsliv.

3.3. Modell 3. Modell for konkurranseutprøving

Modell 3 støttesav utvalgsmedlemmeneLødemel,Møller ogMoen.

Modellenleggeropptil ensammenslåingdertiltakeneArbeidspraksisi skjermetvirksomhet,
Kvalifiseringog delvisArbeidmedbistandgårinn i etnytt tiltak kalt Opplæringogpraksis(OoP).
Dagenstre tiltak erstattesmedfleksiblekonsepter,ellermetodiskeoppleggrettetmotbestemte
målgrupper.Detsammenslåttetiltaket skalutføresav forhåndsgodkjentetiltaksbedrifter.

Detopprettesi tillegg et nytt tiltak kalt Arbeidspraksismedstøtte(AmS),sombaserersegpåtidlig
utplasseringi ordinærevirksomheter(«SupportedEmployment»). Dettetiltaketskalværeanbudsbasert.
Detgjennomføresbegrensetanbudskonkurransemellomtilbyderesom er prekvalifisert.

Modell3 harvisselikhetermedbådemodell1 ogmodell2. Deter likevel viktige forskjellermellom
modellene.Dermodell2 leggeropptil at tidlig utplasseringi ordinærtarbeidslivskalværehovedregelen,
skaldeti modell3 værekonkurransemellom tiltakeneOoPog AmS.Fordelingenmellomdeto skal
avgjøreslokalt. Desentralisertmyndighetog lokal tilpasningerviktige elementeri filosofienbakmodell
3. Konkurransenmellomtiltakeneskalstimuleretil bedrekvalitetog utvikling.

I denforeslåttemodellenvil NAVs rolle primærtværeå ivaretaforvaltningsoppgaverogoppgavermedå
følgeoppdeltakeremedlite behovfor individuell oppfølging.Eksternetiltaksleverandørervil hasom
oppgaveå yteoppfølgingstjenestertil gruppermedbehovfor spesiell/varigtilpassetinnsats,medstort
oppfølgingsbehov.

Medlemmenebakmodell3 forslåråstyrketiltakeneVarig tilrettelagtarbeidogVarig tilrettelagtarbeidi
ordinærvirksomhetbådei antallog i innhold.Det foreslåsatdisseskillesut somegenpostpå
statsbudsjettet.

4. Bergenkommunesvurderinger

NOU 2012:6 behandleretviktig politikkområde,somberørerkommunenpåfleremåter:

1. Som statenspartneri arbeids- ogvelferdsforvaltningen(NAV) ogansvarligfor dekommunale
sosialtjenestene.

2. Som eieravarbeidsmarkedsbedrifter(vekst- og attføringsbedrifter)i skjermetsektor.
3. Somstorarbeidsgiver(ca 17000ansattefordelt påca13 500årsverk).

Nedenforgjøresnoenvurderingerknyttettil derespektiverollene.

4.1. Kommunensompartner i NAV / leverandør av sosialtjenester.

Deterviktig at innretningenav dearbeidsrettetetiltakenei fremtidenogsåivaretarsosialtjenestens
brukeresbehovfor bistand,tilretteleggingog oppfølging.Brukeremednedsattarbeidsevneer en
sammensattgruppehvor behoveneer sværtulike. Typetiltak, omfangog varighetpåtiltak vil dermed
variere.Tiltakenemåtilpassesbådebrukergruppenogkrav ogbehovi arbeidslivet.
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Sosialtjenestenoppleverat detfor noengrupperkanværevanskelig å finne egnedetiltak. Behovetfor
individuell tilretteleggingerstort.Dettegjelderfor eksempelfor brukeremedutfordringeri forhold til
rus- ogpsykiskhelse.Dissebrukerneerofteustabileogdagens tiltak er ikke fleksiblenok til å møtedisse
brukernesutfordringer.Enannengruppeerdefremmedspråkligemedsvakenorskkunnskapersomikke
erkvalifisert for tiltak slik systemeti dagfungerer.De fremtidigetiltakenemåinnrettesslik atdet finnes
tiltak til alle grupper.

Erfaringerviserat bruk av tiltak i detordinærearbeidslivetgir goderesultaterfor mangegrupper.
Tiltakeneut motdetordinærearbeidslivetbørvidereutviklesslik at brukeremednedsattarbeidsevnei
størregradkannyttiggjøresegdissetiltakene.Dissetiltakenemåstøttesoppmedandrevirkemidlersom
for eksempelopplæring,kurs,tett oppfølgingav bådebrukereogarbeidsgivere.

Ventetidenfor å kommeinn i tiltak ogventetidenmellomulike tiltak eretstorthinderfor
resultatoppnåelse.Tidenfra enbrukerer ferdig arbeidsevnevurderttil oppstarti tiltak måværekort.
Erfaringerviseratmangeblir ståendeåventepåtiltaksplasslenge.Konsekvenseneblir langetiltaksløp
hvormangebrukeremistermotivasjonenmeddetresultatatsakenmåstartespånytt.

Kvalitetogprogresjoni tiltakeneeravgjørendefor resultatet.For resultatoppnåelseer detviktig med
kvalitet i alle ledd(arbeidsevnevurderingen,bestilling/innsøking,plan,gjennomføring,tettoppfølging,
samarbeid,evaluering).For å få goderesultaterer detikke bareinnretningenpåtiltakenesomer
avgjørende.NAV måogsåhatilstrekkeligressursertil ågjøresin delav jobben.

Tiltakenei skjermetvirksomhetmåværeindividuelt tilrettelagt. Det måværeet systemsomsikrerflyt i
tilbudetfra starttil mål.Overgangenemellomdeulike tiltakenemåværeenkleogutenventetid.
Detmågjennomføresoppfølgingog kontroll av tiltaksarrangørerfor åsikreat delevereri forhold til
NAVs krav.

Alle deforeslåttemodelleneleggeropptil endringeri dagenstiltaksstruktur.Fraetsosialfagligståsteder
deti kommunenstøttefor enutprøvingav flere tiltak i detordinærearbeidslivet.Samtidigmådetpåpekes
atbedriftenei skjermetsektorerviktig for ivaretakelseav tilbudenefor personermedvarig nedsatt
arbeidsevne(VTA, VTO ogTIA).

4.2. Kommunen someier av tiltaksbedrifter i skjermet sektor

Bergenbystyrebehandleti møte190911 (sak169-11) Meldingomeierskapi kommunensselskaperog
foretakvåren2011.I kap.6 i eierskapsmeldingenvurderes kommunenstiltaksbedrifter
(arbeidsmarkedsbedriftene) slik:

©« 'LVVHEHGULIWHQHKDUHQPHJHWVDPIXQQVQ\WWLJIXQNVMRQ�, WLOOHJJWLOn JLHQPHQLQJVI\OWKYHUGDJWLOPDQJH
mennesker,betyrbedrifteneogsåsværtmyerentsamfunnsøkonomisk.Deter langtgunstigereå haenperson
sysselsatti bedriftenennmedtilsyn hjemme,alternativtendaghjemsplasspåinstitusjon.

« 'HWHULPLGOHUWLGYLNWLJDWRJVnGLVVHYLUNVRPKHWHQHGULYHVUDVMRQHOWRJHffektivt dadettevil gi størreressursertil å
hjelpetiltaksdeltakerne.Byrådetleggertil grunnat fordelerogsynergierkanoppnåsgjennomet tetteresamarbeid
bedriftenei mellom...

« 'HWYLOY UHYLNWLJLWLGHQIUHPRYHUn Y UHnSHQIRUGHUDPPHYLONnUVRPEOLUODJWIRUEHGULIWHQHIUDGHWRIIHQWOLJHV
VLGH«�

« 6Hlskapenepåsinsidemåværeoppmerksompåstrukturendringeri samfunnetogdreiesinproduksjonmotdet
VRPHWWHUVS¡UUHVLPDUNHGHW�« 2PVWLOOLQJNUHYHUIDQWDVLRJQ\WHQNLQJIUDOHGHUQHDYEHGULIWHQH�ª
Eierskapsmeldingens53.
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Selvomdeti eierskapsmeldingenpekespåat arbeidsmarkedsbedriftenemåværeendrings- og
omstillingsdyktigeog tilpassesegendredestrukturerog rammevilkår,vil byrådenfor finans,eiendomog
eierskapi dennesammenhengenførstog fremstunderstrekebedriftenesviktige rolle som aktøreri
arbeidsinkluderingspolitikken.Særligoverfordepersonersomvurderesåstålengstfra detordinære
arbeidslivet,påvarigeller midlertidigbasis,vurderesdeforhåndsgodkjentebedriftenei skjermetsektorå
haenavgjørendebetydning. Disseharopparbeidetattføringskompetansepådeaktuellebrukergruppene
Fordennegruppenkanbyrådenvanskeligseatdetvil væreformålstjenligmedkonkurranseutsattetiltak.
Denkontinuitetenogstabilitetensomdagenssystemmedforhåndsgodkjentetiltaksbedrifter innebærer,
børopprettholdes.Gitt bedriftenessærligesamfunnsmessigekarakter,børmodellenmedkommunalt
eierskap,dereventueltoverskuddkommertiltaksdeltakeretil gode,videreføres.

SamtidigserBergenkommunesomeierav arbeidsmarkedsbedrifter atdeter behovfor forbedringerav
dagenssystemogpraksis, blantannetvedatventetiderkortesned,ogat tiltak og tiltakskjedergjøresmer
fleksible, sømløseog individrettet.

Vi serogsåat detbådei NAV oghostiltaksbedriftenebørsatses påå utvikle bedre
arbeidslivskompetanse,for bedreåsikreovergangtil ogoppfølgingi ordinærtarbeidslivnårdetteer
mulig.

UtvalgetbakNOU 2012:6menerdeter indikasjonerpåetudekketbehovfor tiltaket Varig tilrettelagt
arbeid(VTA). Detteer ogsåBergenkommuneserfaring.Det er i dagfor mangebrukerei dagsentersom
hellerburdeværtgitt tilbud i arbeidsmarkedsbedriftenei tiltaketVTA. Detteville frigjøreplasserpå
dagsentrenetil personersomdettetilbudeter meregnetfor.

4.3. Kommunen i rollen somarbeidsgiver

Byråden deleroppfatningenav atarbeidi detordinærearbeidslivet,medellerutentilretteleggingog
oppfølging, i størstmulig gradbørværemåletfor dearbeidsrettetetiltakene,nårdetteer realistisk.Forat
detteskalkunnela seggjøre, erdetviktig åsearbeidsinkluderingspolitikkenogsåfra arbeidsgiveres
ståsted.Arbeidsliveter ikke utelukkendeenarenafor sosialinkludering,deter førstog fremstenarena
for produksjonog leveranseravvarerog tjenestermv. I størreogstørregradkreverarbeidslivet
spesialisertkompetanseogrelasjonelleferdigheter.Dette innebæreratdeti tillegg til tiltakdeltakernes
behov,erviktig å leggetil grunnarbeidsgiveresutfordringer,nårenvurdererforbedringav dagens
tiltaksapparat.

Settfra et arbeidsgiverperspektiverdetviktig å få fremat deti arbeidslivetforegåret betydeligarbeid
medtilretteleggingfor og inkluderingav ulike grupperallerede.Økt bruk avdetordinærearbeidslivsom
arenafor arbeidsretteteti ltak for personersomi utgangspunktetståretstykkefra arbeidslivet,vil kreveat
virkemidlerikke baregjørestilgjengeligefor tiltaksarrangører,menatogsåarbeidsplasserfår nødvendig
oppfølgingogbistand.I tillegg til denattføringsmessigeoppfølgingenNAV eller tiltaksarrangørstårfor,
vil deti mangetilfeller værebehovfor enekstraordinærfaglig og ledelsesmessigoppfølgingav
arbeidstakeremednedsattarbeidsevne. Detteerenoppfølgingsommåskjefra bedriftenog ogsåbør
kompenserestil bedriften.

Et kjennetegnvedoffentlig sektorsomarbeidsmarkederat detstillesformellekompetansekravtil svært
mangestillinger.Detteer enutvikling somer i ferd medå forsterkes.For å sikrekvaliteteni tjenestenetil
brukerne, satserBergenkommunefor eksempelpåå redusereandelenufaglærteansatte,vedåheve
kompetansentil ansatteassistenterslik at dissekanta fagbrev.Et annetkjennetegnvedoffentlig sektorer
formaliserterekrutteringsprosesser,hvor tariffavtalensbestemmelseomat denbestkvalifiserteskal
tilsettesgjelder.Tilsettingutenkonkurranseskjerkun unntaksvis.Detteer trekkvedarbeidsmarkedetsom
måtasi betraktningnårenforeslåratdetordinærearbeidsliveti størregradskaltasi bruksomarenafor
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arbeidsrettetetiltak. Ordningersomtasi brukmåi nødvendiggradtilpassesdenkontekstogdebehovfor
kompetanseog tilretteleggingsomgjelderi arbeidslivet.

5. Høringsuttalelsefra Bergenkommune

NOU 2012:6 behandleretviktig politikkområde,somberørerkommunenpåfleremåter:

� i rollensomstatenspartneri NAV ogansvarligfor dekommunalesosialtjenestene
� i rollensomeieravarbeidsmarkedsbedrifteri skjermetsektor
� somstorarbeidsgiver

Ut fra alledisseståstedenemenerBergenkommuneatdeter viktig å i størstmulig gradrette
arbeidsrettedetiltak inn mot detordinærearbeidslivet, ogå anvendeordinærevirksomhetersomarenafor
tiltakene, nårdetteermulig. Det er i dennesammenhengviktig at bådeNAV ogtiltaksarrangørerhargod
kompetanseom detlokalearbeidslivet.Samtidiger detviktig at det utviklesinkluderingskompetansei det
ordinærearbeidslivet,ogat hensiktsmessigevirkemidlerrettesinn motarbeidsplassenesomarena, for å
gjørenødvendigoppfølgingog tilretteleggingmulig. Dettevil trolig væreviktige suksessfaktorerfor å
understøtteogrealisere«arbeidslinjen»,nårdetgjelderpersonermedredusertarbeidsevne.

Offentlig sektorer enstorogviktig arenafor arbeidsinkludering.Samtidigservi i bådestat- og
kommunesektorenatdet i deflestestillinger stilleskravomformellekvalifikasjoner.Det finnespr i dag
få manuellearbeidsoppgaverigjen i kommuneneutenkravom formell utdanningellerandrespesifikke
kvalifikasjoner.Slikestrukturelletrekkmåleggestil grunnvedutformingavvirkemidlenei
arbeidsinkluderingspolitikken.Ordningersomtasi brukmåi nødvendiggradtilpassesdenkontekstogde
behovfor kompetanseog tilretteleggingsomgjelderi arbeidslivet.

Detvil væreviktig å unngåventetidforut for og underveisi tiltakskjeder.Uavhengigav fremtidigmodell
mådetsatsesmerpåfleksible,individretteteogsømløsetiltak, medutgangspunkti både
individets/brukergruppens behovogkravog behovi arbeidslivet. De måværeet systemsomsikrerflyt i
tilbudetfra starttil mål.Overgangenemellomdeulike tiltakenemåværeenkleogutenventetid.Det må
gjennomføresoppfølgingogkontroll av tiltaksarrangørerfor åsikreat delevereri forhold til NAVs krav.
Bergenkommunestøtterat detmågjennomføresforskning/evalueringersomgjørdetmulig åvurdere
nærmerehvordanulike tiltak fungerer.Detteer forhold somgjelderuavhengigav hvilkenmodellen
velgerfor fremtidig organiseringav dearbeidsrettedetiltakene.

Nårdetgjelderdetre alternativemodellenesomforeslåsi NOU 2012:6,kanvi seat defremstårmed
ulike styrker. Mensmodell3 harintensjoneromendynamikkgjennomtilpasningtil lokaleforhold,og
konkurransemellom deto foreslåttetiltakene,ønskermodell2 blantannetat flereaktører på
leverandørsidenskalgi økt kraft inn i arbeidet.Modell 2 fokusereri størstgradpåarbeidslivetsomarena,
selvom alledeforeslåttemodelleneuttrykkeraten børgålengerenni dagnårdetgjelderbrukav
ordinærtarbeidslivsomarenafor arbeidsrettedetiltak. Bergenkommunevil likevel fremhevemodell1
«Individrettingog forhåndsgodkjenning»somdensikreste,mestrealistiskeogrobusteveienå gåfor å
sikrefremtidig ivaretakelseavpersonermedsammensattebehovfor tilretteleggingogoppfølging.

I modell1 byggerenviderepådenkompetansesomfinnesi dagensarbeidsmarkedsbedrifter,og foreslår
forbedringermedutgangspunkti dette.Tiltaksbedriftenei skjermetsektorhargjennomflere tiår værten
viktig arenafor attførings- og inkluderingsarbeidet,og bedrifteneharbyggetoppenviktig
attføringskompetanse.Brukeremednedsattarbeidsevneerensammensattgruppehvorbehoveneersvært
ulike. Fornoengrupperkandetværevanskeligå finne egnedetiltak. Det erviktig at fremtidigetiltak
innrettesslik atdefinnestiltak til allegrupper.Bergenkommunemenerat for degruppene/individene
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somi utgangspunktetstårlengst fra detordinærearbeidslivet, vil deforhåndsgodkjentebedriftenei
skjermetsektoråhaenavgjørendebetydning.

Denkontinuitetenogstabilitetensomdagenssystemmedforhåndsgodkjentetiltaksbedrifterinnebærer,
børopprettholdes.Gitt bedriftenessærligesamfunnsmessigekarakter,børenmodellmedkommunalt
eventueltideelteierskap, dereventueltoverskuddkommertiltaksdeltakeretil gode,videreføres.

UtvalgetbakNOU 2012:6menerdeter indikasjonerpåetudekketbehovfor tiltaket Varig tilrettelagt
arbeid(VTA). Detteer ogsåBergenkommuneserfaring.Deter i dagfor mangebrukerei dagsentersom
hellerburdeværtgitt tilbud i arbeidsmarkedsbedriftenei tiltaketVTA.


