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ARBEIDSRETTEDE TILTAK 

 

Ringerike kommune er positiv til forslaget om at mer av attføringsprosessene bør skje i tilknytning 

til det ordinære arbeidslivet, og at det i større utstrekning er mulig å ta det ordinære arbeidslivet i 

bruk som arena for opptrening Samtidig vil en forenkling av tiltaksstrukturen kunne bidra til større 

kontinuitet og mer skreddersøm i attføringsprosessen. I dag er det en utfordring at det kan være 

lang ventetid mellom tiltak og at en del brukere får tiltak ut fra hvor det er ledig plass, og ikke ut 

fra hva som tjener det individuelle attføringsløpet best. 

Den presisering utvalget har gjort i forhold til behovet for økt innsats i arbeidet med å gi 

jobbmuligheter til personer med redusert arbeidsevne, er riktige og viktige. Det er avgjørende at 

alle som ønsker det skal få ta del i arbeidslivet.  

Det er en forutsetning at bistanden, også i det ordinære arbeidslivet utføres av personer med 

attførings- og inkluderingskompetanse. I dag er det i hovedsak attføringsbedriftene som besitter 

denne kompetansen, fundert på mange års bevisst satsing på fagutvikling og kvalitetssikring. 

Ringerike kommune mener at kommunalt eierskap til attføringsbedriftene er positivt og bør 

fortsatt vektlegges ved forhåndsgodkjenning av leverandører som skal levere attføringstjenester til 

NAV. Dessuten er det verdifullt med attføringsbedrifter drevet av ideelle organisasjoner. 

Kommunalt eierskap representerer en stabilitet og en langsiktighet for attføringsbedriften. 

Stabilitet og langsiktighet er viktig for at bedriftene skal kunne satse på og bygge kompetanse. 

Kommunen leverer velferdstjenester til sine innbyggere gjennom et helt livsløp, og personer med 

nedsatt arbeidsevne har gjerne sammensatte behov der kommunen sine tjenester er avgjørende for 

å få til gode løsninger. 

Helhetstenking ovenfor brukeren er viktig i et attføringsløp. Her representerer kommunen som eier 

en faglig kompetanse i form av at eierrepresentanter har engasjement innenfor helse og omsorg, 

enten på administrativt eller på politisk nivå. Helhetsperspektivet ovenfor brukeren krever også et 

godt samarbeid mellom attføringsbedrift, kommune og NAV. 

Sett i et lokalsamfunnsperspektiv er arbeid og jobbtilknytning svært viktig både for individet og 

familien rundt. Det er derfor viktig at leverandører av attføringstjenester i tillegg til å levere en 

attføringstjeneste også ser brukeren i et lokalsamfunnsperspektiv og kan tenke langsiktighet 

ovenfor brukeren. 

Kommunen som eier representerer i helhetsperspektivet langsiktighet, stabilitet, lokal tilhørighet 

og ansvarlighet overfor bedriftene. Den faglige kompetansen og tverrfaglige tenkningen som 

kommunene kan bidra med som eiere er en styrke i forhold til å bygge bedriftene som 

attføringsaktører. Kommunalt eierskap er også med på å sikre et geografisk likeverdig tilbud til 

brukere i distriktene. 

Ringerike kommune anbefaler derfor at modell 1 i Brofoss-utvalgets innstilling velges. 

 


