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HØRINGSUTTALELSE NOU 2012:6 ARBEIDSRETTEDE TILTAK 

Arbeidsdepartementet har oversendt «NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak» på høring, med frist 
13. juli 2012. Haugesund formannskap gav i sak RS 12/60 rådmannen særskilt fullmakt til å avgi 
høringsuttalelse. 
 
Haugesund kommune er glad for at Brofoss-utvalget ønsker å styrke arbeidsmulighetene for 
personer med redusert arbeidsevne, og er tilfreds med at utvalget understreker behovet for å 
øke innsatsen overfor disse målgruppene. Dette er helt nødvendig, for å lykkes med å få flere ut 
i arbeidslivet.   
 
Kommunen registrerer at utvalget er delt i sin anbefaling av fremtidig innretting av arbeidsrettede 
tiltak, med forslag til tre ulike modeller.  
 
Haugesund kommune støtter utvalget i at en større del av attføringen skal foregå i ordinære 
bedrifter, med oppfølging fra forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter. Samtidig vil det være viktig å 
bygge videre på kunnskapen forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter har opparbeidet, spesielt for 
brukere med sammensatte bistandsbehov basert på problemer knyttet til boforhold, økonomi, 
avbrutt skolegang, manglende basiskunnskaper, språk, rus, mangel på selvtillit og sosiale og 
psykiske problemer. En opprydning og tydeliggjøring av de ulike tiltakene vil tydeliggjøre det 
individuelle preget løpet mot varig arbeid har. Haugesund kommune støtter derfor på dette 
tidspunkt utvalgets modell 1 – individretting og forhåndsgodkjenning.  
 
Som eier av Uni-K AS og majoritetseier av AS Haugaland Industri har Haugesund kommune 
bygget opp et godt virkemiddelapparat for NOU-ens målgrupper.  
 
Det kommunale eierskapet er etter kommunens mening en styrke for attføringsarbeidet, og 
sikrer langsiktighet, stabilitet og ansvarlighet overfor bedriftene. Kommunens eierrepresentanter 
i bedriftenes styre bidrar med viktig kunnskap og eierforankring, som er avgjørende for å skape 
gode løsninger for innbyggere med redusert arbeidsevne. Denne kunnskapsdelingen ivaretas 
best i modell 1, gjennom en videreutvikling av dagens system, basert på et tett samarbeid 
mellom kommunene, NAV som bestiller og tiltaksbedriften som leverandør.  
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Samtidig er det klart at dette systemet har forbedringspotensial. Blant annet er det behov for mer 
helhetlige attføringsløp, uten uhensiktsmessige tidsavbrudd. I dag er ventetiden for å komme inn 
i et tiltak for yrkesrettet attføring for lang. Dette er uheldig da det medfører tap av motivasjon for 
den enkelte bruker. I så måte er endringen beskrevet i modell 1 fra aktivitetsrettede til 
individrettede tiltak et viktig steg i riktig retning, da dette vil gi mer fleksible løsninger tilpasset 
den enkelte bruker.  
 
Haugesund kommune støtter også kravene i modell 1 om oppdatert metodikk og kompetanse 
hos tiltaksbedriftene og krav til endringsprosesser hos bruker. I forbindelse med større bruk av 
ordinært arbeidsliv må myndighetene stimulere til styrking av bedriftenes kompetanse om 
arbeidsrettede tiltak.  
 
Eierkommunene har ikke adgang til å ta ut utbytte fra tiltaksbedriftene. Det vil derfor være viktig 
at kommunene har effektive virkemidler for kostnadsstyring av de arbeidsmarkedstiltakene i 
tiltaksbedriftene med kommunal medfinansiering. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Haugesund kommune 
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