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Til høringsnotatet —"Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov"

Innledning

Arbeids- og sosialdepartementet har oversendt forslag til endringer i de arbeidsrettede tiltakene på
alminnelig høring.

Bardu kommune er glad for at regjeringen ønsker et enklere tiltakssystem, og at de gir signaler om
at brukernes behov skal settes i sentrum.

Vi'er også glade for at regjeringen ikke ønsker å innføre endringer som påvirker
arbeidsmarkedstiltakene Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
(APS).

Høringsuttalelse

Selv om kommunen har gode erfaringer med anbud på andre tjenesteområder, mener vi at forslaget
har en rekke svakheter.

Vi synes det er svært uheldig at regjeringen legger opp til et vesentlig linjeskifte i
arbeidsmarkedspolitikken uten at Stortinget har fått behandle saken.
Regjeringen har varslet at det kommer en stortingsmelding om arbeidsmarkedspolitikken i
høst, men de har unnlatt å ta med spørsmålet om anbud i meldingen. I stedet kommer
regjeringen med dette forslaget i en høringsrunde der fristen er knapp, i forkant av
stortingsmeldingen. Anbudsutsetting av de attføringstjenestene som i dag leveres av
kommunalt eide vekst- og attføringsbedrifter, vil få store konsekvenser både for brukere,
bedrifter og lokalsamfunn. Det er bare rett og rimelig at de folkevalgte får sagt sin mening
om saken.

Vi kan heller ikke se at regjeringen har belyst muligheten for å slippe til andre aktører på en
annen måte enn gjennom et anbudsregime. Regjeringen har ikke vurdert om andre ikke-
kommersielle aktører, som for eksempel Kirkens bymisjon eller Frelsesarmeen, kan slippes
til gjennom enten små justeringer i regelverket, eller gjennom en forsøksordning.
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Det kommunaleeierskapeter ettervår meningen styrkefor attføringsarbeidet.Detsikrer
langsiktighet,stabilitetog ansvarlighetoverforbedriften(e). Våre eierrepresentanteri
bedriftensstyrebidrarmedviktiglokalkunnskap,helsefagligkompetanseog tverrfaglig
tenkning,somer avgjørendefor å skapegode løsningerfor de av våre innbyggeresom
trengerhjelptilå skaffeeller beholdejobb.

Et anbudssystemvil kunnereduseretilbudettilbrukerne,og da særligfor de brukernesom
står lengstunnaarbeidslivet,og somhar størstbistandsbehov.

Vi ber derforom at detskissertelinjeskiftei arbeidsmarkedspolitikkensomdet leggesopptil
leggesfremfor Stortingetslikat de får behandlesaken.

Alternativtbervi om at forslagetom anbudsutsettingav attføringstjenestertrekkes.
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