
Høring NOU 2012:6 Arbeidsrettet tiltak 

Vi viser til høring om arbeidsrettet tiltak NOU 2012:6. Utvalget skisserer 3 ulike modeller for de 

arbeidsrettede tiltakene.  

Utvalget har blant annet anbefalt mer bruk av tiltaksplasser i det ordinære arbeidslivet, større vekt 

på individuell tilpassing og en forenkling av de arbeidsrettede tiltakene. Vår erfaring tilsier også at 

det er en fordel å bruke det ordinære arbeidslivet i størst mulig grad. Vi ser at tiltaksløpene da kan bli 

kortere ved at avklaring skjer på et tidligere tidspunkt. På grunnlag av dette støtter vi opp under 

tankegangen på at det ordinære arbeidslivet i større grad kan benyttes. Slik det er beskrevet i modell 

2.  

Vi ønsker samtidig å gjøre oppmerksom på at det i enkelte distrikt kan by på utfordringer å ha tilgang 

på et tilstrekkelig antall plasser i ordinært arbeidsliv. Det er store variasjoner på type og antall 

virksomheter og det kan føre til at det blir utfordrende å etablere plasser, spesielt i mindre 

kommuner. Slik vil det være behov for plasser også i skjermede virksomheter. 

Videre er en del av brukerne er svært ressurskrevende og vil ha behov for en massiv oppfølging. Det 

vil måtte påregnes å bruke mye ressurs til oppfølging og å forene det med det ordinære arbeidslivet 

vil være krevende. Det vil være viktig med forutsigbarhet. Vi ser at det fortsatt vil være behov for 

plasser i skjermet virksomhet her.  

Det vil være avgjørende at NAV er tydelig i sin bestilling både til tiltaksarrangører og ovenfor 

virksomhetene. Ved at NAV vil ha en mer aktiv rolle, vil det kreve mer ressurser til denne 

oppfølgingen. For å lykkes med å bruke det ordinære arbeidslivet i større grad ser vi det som en 

suksessfaktor at NAV evner å følge opp arbeidsgiverne på en god måte.  

En forenkling av tiltaksplasser er et positivt grep. En fleksibel og dynamisk bruk av tiltaksplassene er 

nødvendig for å lykkes i tiltaksløpet. Vi ser også at vi med fordel kan samarbeide med flere aktører 

for å tilrettelegge på en best mulig måte for det som skal til for at brukeren inkluderes i arbeidslivet.  

Slik vi ser det er det modell 2 som i størst grad inkluderer det ordinære arbeidslivet og samtidig ser vi 

at det forutsetter at det settes av tilstrekkelig med ressurser og at dette må skje over noe tid. Videre 

vil det fremdeles være behov for tiltaksarrangører med da med det noe endret tjenestetilbud enn 

dagens.  


