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NOU 2012: 6 Arbeidsrettede tiltak – 

Høring 
 

Skolenes landsforbund viser til høringsbrevbrev av 11.04.12 

 

Forbundet registrerer med tilfredshet at utvalget ønsker å styrke arbeidsmulighetene for 

personer med redusert arbeidsevne og øke innsatsen overfor disse målgruppene. Dette er etter 

vår oppfatning helt nødvendig, dersom en skal lykkes med å få flere ut i arbeidslivet.  Ikke 

minst blir dette viktig når vi ser hvor mange elever som kommer ut av videregående opplæring 

uten arbeidstrening og kompetanse som er nødvendig for å komme inn i det ordinære 

arbeidslivet – i det minste på kort sikt.  

 

Vekst- og attføringsbedriftene spiller en helt vesentlig rolle for å klare å inkludere personer 

med begrensede yrkesvalgmuligheter i velferdssamfunnet. Uten særlig trening og 

tilrettelegging er sjansen for å komme inn på arbeidsmarkedet liten for mange, og god 

organisering og målretting av innsatsen er av avgjørende betydning. 

 

Vi registrerer at utvalget ikke har greid å enes om en innstilling, ved at det skisseres 3 ulike 

modeller for hvordan attføringsarbeidet og tilrettelagt arbeid/arbeidstrening bør organiseres i 

framtida. 

Skolenes landsforbund vil støtte Modell 1. 

Denne modellen tar utgangspunkt i dagens organisering, og vil etter vår klare oppfatning være 

den eneste av de skisserte modeller som vil evne å ta vare på den store kompetansen som er 

bygget opp i sektoren på en god måte. Modellen er også avgjørende for å kunne videreføre 

seriøsiteten i tiltaksarbeidet. Vekst- og attføringsbedriftene vil, som viktigste aktører i feltet,  

gjennom sin eierstruktur og regelverk kunne ivareta samfunnsperspektivet på beste måte. 

Offentlig eierskap og regler om at eventuelt driftsoverskudd ikke trekkes ut av virksomheten 

borger for dette. 

 

De andre modellene har privatisering/konkurranseutsetting av tjenestene som mer eller mindre 

sentralt element. Dette kan være privatøkonomisk fordelaktig, men dessverre samfunnsmessig 

helt ulønnsomt. Dessuten er Skolenes landsforbund bekymret for at et anbudssystem med 

private tilbydere vil kunne dreie fokuset for sterkt over mot «employability». Dette på en måte 

som vil komme til å nedprioritere de som står lengst unna det ordinære arbeidslivet. 
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