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Høring av NOU 2012: 6 Arbeidsrettede tiltak

Det vises til høringsbrev av 13.04.2012.

I dag benyttes ulike tiltaksarrangører for at brukerne skal hjelpes tilbake til arbeid. NAV er
avhengige av å få gode samarbeidspartnere i dette arbeidet. Det synes som om effekten av
kurs som tilbys ofte ikke er som forventet i forhold til ressursene som blir brukt. I de tilfeller
man lykkes i å etablere en god dialog og relasjon til en ordinær bedrift, ser man ofte at dette gir
varig arbeidsplass for brukeren.

Den største utfordringen er de brukerne som man ikke lykkes å få inn i ordinære virksomheter,
og som allerede har en varig ytelse (uføre). Mange trenger et aktivitetstilbud, og har også fått
tilbud om VTA (varig tilrettelagt arbeid). Utfordringen er imidlertid at det ofte er lang
ventetid for nye søkere. Det oppleves ofte at det ikke er mulig å gi tilbud før andre slutter eller
faller fra.

Konklusjon:
I stedet for å bruke betydelige midler til kjøp av tiltaksplasser/kurspakker, kan det være mer
kostnadseffektivt både for stat og kommune, og positivt for brukerne, at det i stedet tilføres
NAV lokalt ekstra ressurser. Dette vil kunne gi en tettere oppfølging på lokalt nivå, tilpasset
bruker.og lokalt arbeidsmarked. Våre erfaringer med arbeidsMarkedet lokalt, er at det er
positivt til bruk av praksisplasser/arbeidstreningsplasser. Suksesskriteriet er imidlertid en tett
oppfølging fra NAV. Det at NAV klarer å etablere gode relasjoner ute hos bedriftene og får til
et samarbeid på brukernes premisser, er ofte "nøkkelen" til å få brukerne i arbeid.
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