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Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

- -
Arbeidsdepartementet har oversendt overnevnte utredning til uttalelse. Steigen kommune er
glad for at Brofossutvalget ønsker å styrke mulighetene for å komme ut av en passiv tilværelse
for å gi en økt livskvalitet gjennom arbeid for mange. Vi er også meget tilfreds med at
utvalget understreker behov for økt innsats på dette området.
Vi registrerer imidlertid at utvalget er delt i sin anbefaling, og således fremsetter 3 ulike
modeller.

Høringsuttalelse:
Som eier av Steigen Vekst as har Steigen kommune i løpet av 16 år bygget opp et godt
virkemiddelapparat for målgrupper innenfor arbeidsrettede tiltak.

Det kommunale eierskapet er etter vår mening en stor styrke for attføringsarbeidet; det sikrer
langsiktighet, stabilitet og ansvarlighet for bedriften. De styrerepresentantene vi velger, bidrar
med lokalkunnskap på mange ulike områder, noe som er avgjørende for å skape gode
løsninger for våre innbyggere med redusert arbeidsevne. Denne kunnskapen ivaretas best
gjennom modell 1, som bygger på en videreutvikling av dagens system, med et tett samarbeid
mellom Nav, kommunen, tiltaksbedriften og det ordinære arbeidslivet.
Man bør ikke bygge ned den kompetansen og kapasiteten som møysommelig er bygget opp
gjennom mange år, og som fungerer i dag.
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Samtidig mener vi dagens system har et forbedringspotensial og må være endringsvillig for å
imøtekomme de kravene som stilles i fremtiden. Det vises til de kravene i modell 1 om
oppdatert metodikk og kompetanse hos tiltaksbedriftene og krav til endringsprosesser hos
bruker. Vi støtter også et krav til ordinært arbeidsliv om å styrke sin inkluderingskompetanse.
Samlet sett vil dette styrke tilbudet til målgruppene.

Vi er svært usikre på om næringslivet er klar til å overta det arbeidet som er foreslått i modell
2 og etter vårt syn vil den modellen kunne medføre at dagens vekst- og attføringsbedrifter blir
borte.

Dagens system forutsetter at et eventuelt overskudd ikke skal tas ut som utbytte, men komme
deltakeme til gode ved å forbli i bedriften. Dette prinsippet bør videreføres.
Attføringsarbeidet er lite egnet for anbudsutsetting, fordi det kan redusere tilbudet til
brukerne, og da særlig for de med størst tilretteleggings- og bistandsbehov.
Kommunalt eierstruktur sikrer at man gir et geografisk likeverdig tilbud.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboka er ført i samsvar med det som ble bestemt i
møtet:

Robert Dearsley (sign) Kjersti Olsen (sign)

Rett utskrift,
Leinesfjord, 14.06.2012

,

ma Sennesvik
Servicekonsulent

Utskrift:
Steigen Vekst A 8 83 Leinesf ord


