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Høring av NOU 2012: 6 Arbeidsrettede tiltak 

 

Ofoten regionråd, bestående av deltagerkommunene Ballangen, Evenes, Narvik, 

Tjeldsund og Tysfjord har drøftet NOU 2012: 06 og ønsker med dette og avgi 

følgende uttalelse. 

Det er et sentralt mål for samfunnet å inkludere innbyggere over hele landet i arbeids- 

og samfunnsliv. Tiltaksbedriftene har gjennom flere tiår vært et viktig virkemiddel for 

å inkludere personer med nedsatt arbeidsevne i arbeidslivet. Bedriftene er viktige for å 

gi personer med nedsatt arbeidsevne mulighet for samfunnsdeltakelse og 

selvforsørging i lønnet arbeid. Gjennom ordningen «Varig tilrettelagt arbeid» (VTA) 

har bedriftene også bidratt til å gi noen uføretrygdede meningsfull aktivitet. 

Mange av tiltaksdeltakene har behov for forutsigbare og stabile rammer. Bedriftene 

representerer viktig erfaring og kompetanse som er bygget opp over tid. For å 

opprettholde og bygge videre på denne kompetansen i bedriftene, er forutsigbar 

finansiering og forutsigbart eierskap viktig for bedriftene og for tiltaksdeltakerne. 

Ofoten regionråd støtter utvalgets flertall i at kompetanse er svært sentralt for å 

utvikle og levere gode tjenester. Satsing på kompetanseutvikling forutsetter en 

tilstrekkelig forutsigbarhet i rammebetingelser for tiltaksbedriftene. Ofoten regionråd 

mener bedriftene derfor bør betales etter antall plasser som NAV har bestilt, ikke etter 

antallet plasser NAV har benyttet. Ofoten regionråd mener sistnevnte oppgjørsform er 

uakseptabel og kan redusere forutsigbarheten for bedriftene på en dramatisk måte. 

NAV bør i stedet for egen del tilstrebe mer oversikt og plan slik at de med en 

varslingstid på minst seks måneder heller kan si opp bestilte plasser som de ikke 

planlegger å bruke.   

 

Ofoten regionråd mener modell 1 «Individretting og forhåndsgodkjenning», er den 

modellen som vil gi brukerne det beste tilbud om arbeidsrettede tiltak og som på sikt 

vil tjene samfunnet best ved at flest mulig får et ordinært tilsettingsforhold i en 

ordinær bedrift/virksomhet. Ofoten regionråd mener at det er fornuftig å bygge på 

dagens organisering av arbeidsmarkeds-bedriftene, med økt bruk av ordinært 

arbeidsliv som kvalifiseringsarena fremover. 

 

Ofoten regionråd mener at det er viktig at tiltak fremover i større grad blir 

individrettet, skreddersydd og tar tak i den enkelte persons utfordringer. I dette ligger 

det også at personer får tilbud om hjelp tidlig, og at ventetid før tiltak eller mellom 

tiltak må reduseres. Forutsetningen for å få dette til er at tiltaksbedriftene har et tett 

samarbeid og en god dialog med NAV som bestiller av tjenesten. Ofoten regionråd 

støtter utvalgets syn i at det må utarbeides tydeligere mål for tjenestene og at det må 

stilles tydeligere kvalitetskrav til bedriftene. Leverandører med svake resultater kan 



over tid «siles ut». Ofoten regionråd viser til at benchmarking og benchlearning er 

verktøy som har vist seg nyttige, blant annet i kommunesektoren. 

Ofoten regionråd deler utvalgets påpekning av at det mangler underlag i form av 

effektevalueringer til å vurdere hvordan de arbeidsrettede tiltakene fungerer, eller 

hvordan den enkelte tiltaksbedrift fungerer. 

Ofoten regionråd støtter også utvalgets syn om behov for økt forskningsinnsats - det 

må forskes mer på hva som bidrar til gode resultater. 

Kommunene leverer velferdstjenester til innbyggere gjennom hele livsløp. 

Kommunene og lokalsamfunnet har sterk interesse i at flest mulig innbyggere i 

arbeidsfør alder er i ordinært arbeid, tar aktivt del i lokalsamfunnet og kan forsørge 

seg selv og sin familie. Ofoten regionråd mener kommunens kompetanse på viktige 

velferdstjenester er viktig for arbeids-rettede tiltak. Kommunene sitt engasjement på 

eiersiden er viktig for å utvikle gode tilpassede tiltak fremover. Kommunalt eierskap 

kan bidra til et tilbud i distriktene. 

Ofoten regionråd mener kommunen som aktiv eier representerer helhetsperspektivet, 

langsiktighet, stabilitet, lokal tilhørighet og ansvarlighet ovenfor bedriftene. Den 

faglige kompetansen og tverrfaglige tenkningen hos kommunene styrker bedriftene 

som attføringsaktører. Det er viktig at kommunene er aktive eiere, kfr. KS 

eieranbefalinger. 
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