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Høringsuttalelse - Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes 
behov

Bjerkreim kommune er en av eierkommunene til Uninor AS og datterselskapet AKS AS. Vi vil 
med dette gi følgende høringsuttalelse: 

 Det er uheldig at regjeringen legger opp til et så omfattende skifte i 
arbeidsmarkedspolitikken uten at Stortinget har fått behandle saken. Statsråden har 
bebudet stortingsmelding høsten 2014 for gjennomgang av tiltak for å få flere i jobb. 
Forslaget som nå sendes på høring må tas med i denne stortingsmeldingen til bred 
vurdering og debatt.  

 Det har over tid vært bred enighet på tvers av alle politiske partier på Stortinget at 
dette feltet trenger forenkling og fornyelse for å få flere i jobb. Attføringsbransjen gjør 
en formidabel jobb i flere faser av arbeidsinkluderingsprosessen og fikk over 6.000 
av de mest sårbare tilbake til jobb i 2013. Vi jobber i stor grad ut mot ordinært 
arbeidsliv bl.a. gjennom NHO-strategien «Ringer i vannet». Det er i tillegg stor 
innovasjonsevne i bransjen med vekt på å ta i bruk nye metoder i tillegg til en aktiv 
bruk av effektive og gode kvalitetssikringssystemer.

 Knapphet på tiltaksplasser og ventetider før og mellom arbeidsrettede tiltak og 
programmer fører til flere unødvendige uføretrygdede. Avgjørende for å få enda flere 
i jobb er en forenkling av tiltakssystemet slik at personer kan følges opp uten 
avbrudd mellom ulike programmer og tiltak. Dette høringsforslaget kan imidlertid føre 
til at arbeidssøkere nå ikke bare blir kasteballer mellom ulike tiltak, men også mellom 
ulike leverandører.  

 Det kommunale eierskapet er etter vår mening en styrke for attføringsarbeidet. Det 
sikrer langsiktighet, stabilitet og ansvarlighet overfor bedriftene. Når kommunenes 
vekst- og attføringsbedrift går med et eventuelt overskudd, kommer det 
tiltaksdeltakerne og bedriftene til gode. Dette prinsippet bør videreføres. Vi frykter at 
kvaliteten i arbeidet blir vesentlig redusert dersom dette arbeidet overtas av bedrifter 



som har bedriftsøkonomisk overskudd som fremste formål. Vi frykter også at 
kommersielle aktører ikke vil finne det interessant nok å tilby attføringstjenester i tynt 
befolkede områder. Dersom attføringsarbeidet gjøres av en kommunal bedrift, sikrer 
man et geografisk likeverdig tilbud til alle brukere.

 Vi frykter at et anbudssystem vil redusere tilbudet til brukerne og da særlig for de 
brukerne som står lengst unna arbeidslivet og som har størst bistandsbehov. Jo mer 
sammensatte behov og bruk for individtilpassede tjenester brukergruppen har, jo 
mindre egnet er tjenester for anbudsutsetting. 

 Dagens system med forhåndsgodkjente tiltaksleverandører betyr at vi kan være i 
løpende dialog med NAV om endring av behov, mens et anbudssystem krever «en 
armlengdes avstand». Vår erfaring er at der NAV og vi som tiltaksarrangør 
samarbeider godt og nært får vi flere i jobb.   

 Framlagte forslag innebærer at det ikke lenger vil være avklarings- og formidlings 
tiltak som er reservert funksjonshemmede og personer med nedsatt arbeidsevne.  
Disse skal nå konkurrere om det samme tilbudet som sykemeldte og ordinært 
arbeidsledige med større tilknytning til arbeidslivet. Forskning viser at det nettopp er 
de som står lengst fra arbeidsmarkedet som har størst nytte av arbeidsmarkedstiltak.  

Konklusjon
På vegne av Bjerkreim kommune anmoder vi at attføringsfeltet gis en forsvarlig politisk 
behandling. Det mener vi best kan ivaretas gjennom behandling av en stortingsmelding.

Med hilsen
Bjerkreim kommune

Marthon Skårland
ordførar
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