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«Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov»

Vi visertildepartementetshøringsbrevav 12.mai2014, deres ref: 14/1820

ASVL er gladefor at regjeringenønskeret enkleretiltakssystem,og at de girsignaler
om at brukernesbehovskalsettesi sentrum.Vi er ogsågladefor at regjeringenikke
ønskerå innføreendringersompåvirkerarbeidsmarkedstiltakeneVarigtilrettelagt
arbeid(VTA) ogArbeidspraksisi skjermetvirksomhet(APS).

Vi synesimidlertiddet er sværtuheldigat regjeringenleggeropptilet vesentlig
linjeskiftei arbeidsmarkedspolitikkenutenat Stortingethar fått behandletsaken.
Regjeringenharvarsletat det kommeren stortingsmeldingom arbeidsmarkeds-
politikkentil høsten,men de vil unnlateå ta med spørsmåletom anbudi meldingen.
I stedetkommerregjeringenmedforslagtilforskriftsendringi en høringsrundeder
svarfristener knapp.Anbudsutsettingav de attføringstjenestenesom i dag leveresav
kommunalteide vekst-og attføringsbedrifter,vil få storekonsekvenserbådefor
brukere,bedrifterog lokalsamfunn.Regjeringenfremmerforslagetsittutenat disse
forholder vurdertellertilstrekkeligbelyst.

Ettervårtsyner det hellerikkevurdertmulighetenfor å slippetilandreaktørerpå en
annenmåte enn gjennomet anbudsregime.Regjeringenhar ikkevurdertom andre
ikke-kommersielleaktører,somfor eksempelKirkensbymisjoneller Frelsesarmeen,
kan slippestilgjennomenten småjusteringeri regelverket,ellergjennomen
forsøksordning.Det er hellerikkevurdert,dersomen ønskerå forsøkeseg med
kommersielleaktører,om dettetryggestkangjøresgjennomen forsøksordning.

Det kommunaleeierskapeter ettervår meningen styrkefor attføringsarbeidet.Det
sikrerlangsiktighet,stabilitetog ansvarlighetoverforbedriften(e).Eierrepresentanteri
bedriftensstyrebidrarmed viktiglokalkunnskap,helsefagligkompetanseogtverrfaglig
tenkning,somer avgjørendefor å skapegode løsningerfor de av kommunenes
innbyggeresomtrengerhjelptil å skaffeellerbeholdejobb. Et anbudsregimevilgjøre
det vanskeligfor bedriftenå beholdesinattføringsfagligekompetansefordi
anbudssystemetmedførerusikrejobberforde ansatte.
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Dagenssysteminnebærerat dersomen vekst-og attføringsbedriftgår med overskudd
så vildette kommetiltaksdeltakerneog bedriften(e)tilgode. Dette prinsippetbør
videreføres.Vi frykterat kvaliteteni arbeidetblirvesentligredusertdersomdette
arbeidetovertasav bedriftersom har bedriftsøkonomiskoverskuddsomfremste
formål.

Vi frykterat et anbudssystemsomomfatterAB- tiltaketvil måttemedførestreng
avvisningav tiltaksdeltakerei de tilfellerdet er tvilom personensarbeidsevne.Dette
innebærerat de brukernesomstår lengstunnaarbeidslivet,og som har størst
bistandsbehovvil blistående utentilbud.

Det er ogsågrunntilå tro at kommersielleaktørerikkevilfinnedet interessantnokå
tilbyattføringstjenesteri tyntbefolkedeområder.

Vi er kritisketil at NAVfår en utvidetrollei attføringsarbeidet.Ettervårtsynhar NAV
nokmed å klareå leverede tjenesteneetatenalleredeer pålagt.

Mens NAV setterkravom fordyrendekvalitetssikringssystemmedeksternrevisjontil
landetsVekst- og attføringsbedrifter,stillesdet ikkeslikekrav i forholdtil andre
anbudsaktører.

NAVs håndteringav de attføringstiltaksomalt er anbudsutsattdokumenterat NAV ikke
harde kvalifikasjonerog holdningersomer nødvendigfor innhentingav seriøseanbud.

Å vinneet NAV- anbudinnebæreren plikt,men ingenretttil å levere.Helt uavhengig
av situasjonenpå arbeidsmarkedetviserNAVspraksisat innkjøpeneetteranbud
variererfra nulltil maks.Dette er en anbudspraksissommedførerat anbudsvinneren
aldrikjennerkontraktsomfangetfra månedtil måned. I forslagettilforskriftsendring
finnervi helleringenforslagsomtar siktepå å endredette.
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