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VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

Saksbehandler: Tore Berntsen

Arbeidsdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 OSLO

Høringsuttalelse - Arbeidsrettede tiltak (NOU 2012:6)

Innledning 

Arbeidsdepartementet har oversendt utredningen om Arbeidsrettede tiltak (NOU 2012:6)
på høring. Frist for å gi uttalelse til høringen er 13. juli 2012.
Utvalgets oppgave har vært å analysere skjermede virksomheters rolle og plass i
arbeidsmarkedspolitikken og komme med forslag til hvordan de arbeidsrettede tiltakene for
personer med nedsatt arbeidsevne bør innrettes i fremtiden.
Vest-Agder fylkeskommune ser positivt på at utvalget ønsker å styrke arbeidsmulighetene
for personer med redusert arbeidsevne. En er også tilfreds med at utvalget understreker
behovet for å øke innsatsen overfor disse målgruppene. Dersom en skal lykkes med å få
flere ut i arbeidslivet, er dette helt nødvendig.

Hørin suttalelse
Vest-Agder fylkeskommune registrerer at utvalget er delt i sin anbefaling av fremtidig
innretning av arbeidsrettede tiltak, og at det fremmes tre ulike modeller.
Modell 1, som har tilslutning fra flest utvalgsmedlemmer, mener at kommunalt eierskap er
positivt og fortsatt bør vektlegges ved forhåndsgodkjenning av leverandører som skal
levere attføringstjenester til NAV.
I likhet med flertallet i utvalget mener Vest-Agder fylkeskommune at kommunalt/
fylkeskommunalt eierskap vil virke positivt for attføringsarbeidet. Det vil medvirke til å sikre
langsiktighet og stabilitet, noe som er svært viktig for at bedriftene skal kunne satse på og
bygge kompetanse over tid. Kombinert med lokalkunnskap og tverrfaglig tenkning vil dette
medvirke til å sikre gode løsninger for innbyggere med redusert arbeidsevne.
Kunnskapen som er viktig for å finne gode løsninger for brukerne, vil etter vår mening best
kunne ivaretas gjennom å videreføre modell 1, hvor det er et tett samarbeid mellom
kommunene, NAV som bestiller og tiltaksbedriftene som leverandør. Men en er også
positiv til større bruk av ordinære bedrifter for å få et best mulig tilbud til brukerne.
Vest-Agder fylkeskommune er medeier i tiltaksbedriftene i fylket og mener at disse i løpet
av mange år har bygget opp et meget godt tilbud til de målgruppene NOUen omfatter.
Bedriftene kan i dag vise til meget gode resultater av sine veilednings- og
kvalifiseringstilbud til yrkeshemmede arbeidstakere. Etter disse tilbudene kommer mange
personer ut i arbeid og bedriftenes virksomheter gir på den måten en positiv
samfunnseffekt. Påstanden i modell 2 om at bedriftene driver med "innlåsing av
mennesker", er lite gjenkjennelig. At det også må gis et tilbud til mennesker som over tid
har behov for trygge og forutsigbare rammer, er innlysende.
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Når dissei litengrad kan nyttiggjøreseg tilbudi det ordinærearbeidslivet,må deresbehov
dekkespå annetvis,somf.eks. langvarigtilbudi attføringsbedriftene.
Fallerdettetilbudetbort,kandettegi kommunenestoreutfordringer.En skalhellerikke
glemmeat langtidstilbudi attføringsbedriftenemedvirkertil å gi deltakerneen betydeligøkt
livskvalitetog dagliglivsmestring.

Bedrifteneer sertifiserti henholdtildet europeiskekvalitetssystemetEquass(European
QualityAssuransefor sosialservice).Dette er en sikkerhetfor at bedriftenekontinuerlig
arbeidermedforbedring,innovasjonog kvalitet.Dreiningfra aktivitetsrettedetil
individrettedetiltak,slikmodell1 pekerpå, menervi er riktigog vilsannsynligvisgi mer
fleksibleløsningertilpassetden enkelte.

Modell2 foreslåren arbeidsinkluderingsmodell.Dette innebærerat næringslivetovertarde
funksjonenesomarbeidsmarkedsbedriftenedekkeri dag. Ettervår meninger det grunntil
å stillespørsmålved en slikløsning,somsannsynligvisvil føre til at eksisterende
arbeidsmarkedsbedrifteri førsteomgangfår svekketsitteksistensgrunnlagogtilsisttrolig
forsvinnerhelt.Med dissebedriftenevilviktigekspertise,somer byggetoppoverår,
forsvinne. Det er sværtusikkertom næringslivetkan erstattedenne kompetansenog
dekkeoppgavenefulltut.
Ettervår meninger det viktigå videreføreordningenmed at NAV inneharrollensom
bestiller,kontrollørog oppfølgerav tiltakene,mensbedrifteneutførertiltakene.
Vi finnerdet sværtpositivtat fiertalleti utvalgetanbefalerat arbeidsmarkedstiltaketVarig
tilrettelagtarbeid(VTA) for personermed uførepensjon,bliropprettholdtog videreutviklet.

På grunnav ferie sendesuttalelsenutenpolitiskbehandling.Uttalelsenleggesframfor
fylkesutvalgetpå førstemøteetterferien.

Med hilsen

ede Damman

Fylkesordfører

Tore Berntsen

Assisterendefylkesrådmann


