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Høring- arbeidsrettedetiltak

Det vises til høringsbrev av 13.04.2012. Unio har følgende kommentarer til utredningen.

Unios vurdering av utredningen tar utgangspunkt i NAVs funksjon som er å sikre:
- mulighet for arbeid for flest mulig
- mulighet for meningsfull aktivitet for mennesker med spesiell behov

mulighet for inntektssikring i henhold til rettigheter etablert i lovgivningen

Måloppnåelse fordrer høy lokal velferdskompetansen i kommunene, for det er ute i kommunene
arbeidsplassene finnes og arbeidet med å kvalifisere brukerne ut i arbeid og aktivitet foregår. NAV
må holde god kvalitet på tjenestene som skal støtte opp under høy yrkesdeltakelse, og bidra til
kvalifisert arbeidskraft. NAV må både støtte den enkelte bruker i å skaffe seg - og beholde arbeid
og det må bygges gode relasjoner med arbeidsgiverne slik at de får har tillit til NAV. Blant annet
ved at NAV sender avklarte og kvalifiserte personer ut i relevant arbeid og tiltak.

Øktbrukav ordinærtarbeidslivsomarenai attføringsarbeidet
Unio mener at ordinært arbeidsliv i størst mulig grad bør satses på i attføringsarbeidet. Men det er
også behov for forhåndsgodkjente bedrifter med arenaer som for
utprøving/prekvalifiserende/avklarende tilbud for brukere med sammensatte behov, f.eks.
manglende sosiale tilpasningsevner, psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet av en slik grad at
det krever gradvis tilpasning til ordinært arbeidsliv.

NAV-kontorenesrolle
For å lykkes med å bruke ordinært arbeidsliv som arena i attføringsarbeidet, må NAV-kontorene
være i stand til å følge tettere opp på arbeidsplassen, noe som er meget ressurskrevende. Dette
krever at NAV organiseres slik at ressursene brukes mer ute på arbeidsplassene. Både
tilstedeværelse og god kjennskap til arbeidsplassene vil være en forutsetning for å lykkes i å bruke
ordinært arbeidsliv som attføringsarena. Med de utfordringer NAV fortsatt har, ser vi dette som
utfordrende, både kompetansemessig og ressursmessig.

Arbeidsgiversbehovog forventninger
Arbeidsgivere forventer forutsigbarhet fra NAV - at NAVs tilbud tilpasses bedriftenes behov og
muligheter til å ta et større samfunnsansvar. Arbeidsgiver har også forventninger om økonomisk
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støtte, særlig i en innledende og tidlig fase i tiltaksløpet. Dette er viktig å skape en økonomisk
trygghet for arbeidsgivere som kan bidra til at bedriftene blir åpnet mer opp og bidra r til
inkludering.

Praktiske tiltak som bedriftsbesøk, kartlegging av bedriftens arbeidskraftbehov i årene som
kommer, tilbyr rekrutteringsbistand, tilbyr fast kontaktperson til bedriften, informasjonsarbeid er
gode virkemidler.

Arbeids-og velferdsetatens rolle i avklarings- og oppfølgingsarbeidet
NAVs innsats i attføringsarbeidet bør tilpasses brukerens behov. Det vil være brukere som må gis
tilbud via eksterne aktører. Men brukere som trenger standard oppfølging for å komme ut i arbeid
og aktivitet, bør slik som i dag, håndteres av NAV. Det å kartlegge brukernes behov og yte tiltak
som harmonerer med dette behovet, er kjemen i etatens tilbud om brukertilpasset avklarings- og
oppfølgingsarbeid.

Andre aktører
Unio mener det bør fortsatt benyttes forhåndsgodkjente tiltaksarrangører for brukere som står
lengst unna arbeidslivet. Dette vil bidra til nødvendig forutsigbarhet og kontinuitet i
attføringsarbeidet. Men samarbeid mellom NAV og tiltaksarrangør må forbedres. Felles
kompetanseheving med tiltaksarrangører som f eks. attføringsbedriftene og med FOU-miljøene.
NAV må videre styrke sin bestillerrolle og utfordre de forhåndsgodkjente leverandørene og andre
aktører til å opprette tilbud som gjenspeiler ordinært arbeidsliv mer enn i dag.

Basert på det ovenstående går Unio inn for modell 1: Individretting og
forhåndsgodkjenning, i kombinasjon med modell 2: "Arbeidsinkluderingsmodellen".
Det er hensiktsmessig å kombinere modellene, bevare de gode ordningene man har og
supplere med nye grep.
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