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Svar på høring – et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov 

Viser til tilsendt høring vedr ovennevnte med høringsfrist i dag. 

 

Vi slutter oss til tanken om at forenklinger i tiltakssystemet, som bidrar til bedre resultat for 

brukerne, bør etterstrebes.  

Vi har inntrykk av at dette har vært et underliggende ønske for en rekke reformer innen sektoren 

de siste tiårene, og vi er glad for at en ny regjering også har et slikt fokus. 

 

Vi er deleiere i både en Vekstbedrift og en Attføringsbedrift.  

Disse bedriftene har en avgjørende rolle i den lokale arbeidsmarkedspolitikken og er vesentlige 

bidragsytere til å løse tunge utfordringer i lokalmiljøet. Tiltaket VTA er godt organisert, treffer 

målgruppen og har gode resultater.  

Vi slutter oss derfor til at det ikke bør iverksettes endringer som påvirker dette tiltaket.  

Tvert om er det underkapasitet på VTA-plasser i vår region og vi frykter at dette behovet kan 

være underrapportert i Nav-systemet. 

 

De lokale Vekst- og Attføringsbedriftene har gjennom år opparbeidet høy kompetanse på 

attføring og tilrettelagt arbeid.  

Både som eiere og samarbeidspartnere til disse bedriftene, ønsker vi å opprettholde og styrke 

denne kompetansen. Det tar tid og ressurser å bygge opp den ekspertisen og det nettverket som 

trengs for å levere gode tjenester og resultater.  

 

Når våre bedrifter taper anbud, medfører dette igjen at bedriftene vil miste viktige medarbeidere. 

Det samme ser vi når Nav tildeler bedriftene plasser, innen eksempelvis avklaring, og deretter 

ikke fyller disse plassene med deltakere. Som en følge av dette uteblir også betaling og 

bedriftene svekkes kompetansemessig og økonomisk. 

 

 

 



  

 

 

 

Det finnes mange eksempler på at tid er en vesentlig faktor for gode attføringsresultater.  

Vi frykter at et omfattende anbudssystem vil legge et ytterligere press på tidsbruken og således 

svekke tilbudet til dem som har et stort bistandsbehov og er lengst unna arbeidsmarkedet.  

 

Vi finner det ikke hensiktsmessig at Nav selv skal utføre hele eller deler av tiltak, eksempelvis 

avklaring og formidling, som i dag ligger i Vekst- og Attføringsbedriftene. Nav har hendene fulle 

med å levere de tjenestene de allerede er pålagt. Vi er også skeptiske til rolleblandingen. Nav bør 

være bestiller. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Anne-Ragni K. Amundsen  Einar Madsen /s/  Harald Espelund /s/ 
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