
DØNNA KOMMUNE

Det kongelige arbeidsdepartement
Postboks 8019 Dep
0030 OSLO

Saksnr. Arkivkode AvdISek/Saksb Deres ref Dato.
12/340-5 X63 &13 ADM/ADM/TOWE 04.07.2012

HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2012 : 6 ARBEIDSRETTEDE
TILTAK.
Jeg viser til Deres brev av 13.04. d.å. vedrørende høring av NOU 2012 : 6.
Dønna formannskap behandlet saken i møte den 3. dm og fattet da slikt vedtak under sak
135/12:
Dønna kommune vil støtte tiltak som bygger på langt sterkere samhandling mellom vekst-/atfføringsbedrifter og
næringslivet.

Erfaringene viser at det ikke er vanskelig åfå avtaler med detprivate næringslivet såfremt det gis direkte
lønnstilskudd, helst i kombinasjon med midler som sikrer god oppfølgingsbistand

Dønna kommune støtter hovedintensjonen i modell 2.

Dette gjør vi avfølgende grunner:

> Modell 2 vil i sterkere grad motvirke «innlåsningseffekten.»
Modell 2 vil i en liten kommune bedre unngå konkurransevridning ogfortrengning
Modell 2 har mere tilfelles med våre naboland som har lykkes bedre

> Modell 2 vil lettere avspeile behovetfor hvilke FOU midler som trengs i kommunen
Modell 2 viii langt sterkere grad gi incitamenterfor å lykkesfor den enkelte.

Dønna kommune vil likevel poengtere at det alltid vil være behovfor varige tilrettelagte arbeidsplasser av ulikt
slag. Disse børfortsatt kjøpes av våre lokale vekst-/attføringsbedrifter som i dag med klare målkravfra
kommune og stat.

Dønna kommune vil til slutt i vår høringsuttalelse understreke at NAV-reformen enda ikkefungerer godt nok til
at vifester lit til at NAV vil klare å overta rollen som vår vekstbedrift har i dag. NAV må derfor basere seg på å
kjøpe mentortjenesterfra vekst-/atfføringsbedriftenefor at arbeid med bistand /bruk av det ordinære arbeidsliv,
kan realiseres ogfremstå som et bedre alternativ og i større skala enn i dag.

Dette vedtak erfattet avformannskapet i medhold av kommunelovens § 13.

Saksframlegget til formannskapets behandling følger vedlagt.

Med vennlig hilsen

/0Yc-
Tore Westin
Rådmann

Kopi til: Dønna ASVO AS v/daglig leder, 8820 Dønna.
Helgeland Regionråd, v/daglig leder, 8800 Sandnessjøen.
Ordfører Anne Sofie Mathisen, her.
Kommunalsjef 1 Pål Bleka, her.
Kommunalsjef 2 Gerd-Solveig Bastesen, her.
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