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NOU 2012:6  - Arbeidsrettede tiltak - Høringsuttalelse 
Sammendrag: 

Arbeidsdepartementet har sendt ut ”NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak” på høring, med frist til 

13.07.2012 til å gi uttalelser til utredningen. 

Brofossutvalget ønsker styrke arbeidsmulighetene for personer med redusert arbeidsevne. 

Utvalget understreker behovet for å øke innsatsen ovenfor disse målgruppene, dersom en skal 

lykkes med å få flere ut i arbeidslivet. 

 

Utvalget er delt i sin anbefaling av framtidig innretting av arbeidsrettede tiltak, og har framsatt 

forslag til 3 ulike modeller. Se vedlagt rapport. 

 

Vurdering: 

Som medeier i HaG vekst sammen med lokalt næringsliv og nabokommunen Hattfjelldal, er det i 

løpet av 8 års drift bygget opp et godt virkemiddelapparat for NOUens målgrupper. 

Det kommunale eierskapet anses å være en styrke for attføringsarbeidet, og sikrer langsiktighet 

og stabilitet ovenfor bedriften. Eierrepresentantene i bedriftens styre bidrar til lokalkunnskap. 

Kompetanse og tverrfaglig tenking, som er viktig for å skape gode løsninger for de av våre 

innbyggere som har redusert arbeidsevne, ivaretas tilsynelatende best gjennom modell 1. Dette 

ved en videreutvikling av dagens system, basert på et tett samarbeid mellom kommunen, NAV 

som bestiller og tiltaksbedriften som leverandør. 

 

Et samlet utvalg ønsker at mer av attføringen skal foregå i ordinært arbeidsliv. Arbeidet bør 

fortsatt utføres av personer med nødvendig attførings- og inkluderingskompetanse. Det er 

usikkert om næringslivet er klar til å overta arbeidet som er foreslått i modell 2, den såkalte 

arbeidsinkluderingsmodellen.  

 

Når det gjelder arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med 

uførepensjon, ønsker utvalget å videreutvikle denne ordningen. Det er positivt. For denne 

målgruppen er det et tydelig udekket behov, som bør møtes med flere tiltaksplasser. 

 

Vedrørende konkurranseutsetting i modell 3 kan en risikere at et anbudssystem vil redusere 

tilbudet til brukerne, og da særlig for de som hat størst bistands- og/eller tilretteleggingsbehov. 



  Side 2 av 2 

Med kommunal eierstruktur sikrer man et geografisk likeverdig tilbud til brukerne i distriktene. 

 

Flertallet av Brofoss-utvalget anbefaler modell 1, Individ-retting og forhåndsgodkjenning. Det 

støttes av Grane kommune. 

 

Rådmannens innstilling: 

Som høringsuttalelse til NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak anbefaler Grane kommune 

Brofoss-utvalgets prefererte modelll, som er modell nr 1: Individ-retting og 

forhåndsgodkjenning. 

 

 

 

19.06.2012 Formannskapet 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

FS-054/12 Vedtak: 

Som høringsuttalelse til NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak anbefaler Grane kommune Brofoss-

utvalgets prefererte modelll, som er modell nr 1: Individ-retting og forhåndsgodkjenning. 
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Inger Lise Fløtnes 
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