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Høringsuttalelse: Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov
Saken ble behandlet i kommunestyret 16/6 og følgende ble vedtatt:

1. Horten kommune viser til at det kommer en stortingsmelding om
arbeidsmarkedstiltakene til høsten. Det er uheldig at det rett i forkant av denne legges
fram et forslag om kommersialisering av enkeltstående tiltak i form av endring i
forskriften. Det vil være en fordel å vurdere hele området under ett i forbindelse med
behandling av stortingsmeldingen, da flere av tiltakene er dels alternative og dels
supplerende. Alle tiltakene må sees i en sammenheng.
2. Avklaring i skjermet virksomhet og arbeid med bistand bør ikke kommersialiseres på
linje med avklaring i ordinær virksomhet og oppfølging, dvs gjennom at tjenestene
anskaffes gjennom ordinær anbudskonkurranse. Avklaring i skjermet virksomhet og
arbeid med bistand bør leveres gjennom langsiktige avtaler med forhåndsgodkjente
tiltaksleverandører. Brukere av avklaringstjenester i skjermet virksomhet og arbeid med
bistand har behov for spesielt tilrettelagt arbeidsmiljø.
3. Når det gjelder forslagene til endringer innenfor § 2 Avklaring og § 5 Oppfølging så er

det viktig at personer med utviklingshemming gis mulighet til å få arbeidsevnevurdering
og at det legges til rette for at utviklingshemmede får forbedret tilbud om Arbeid med
bistand. Arbeid med bistand ble opprinnelig innført med tanke på mennesker med
utviklingshemming. Arbeidsevnevurdering og arbeid med bistand må inngå som
aktuelle arbeidsmarkedstiltak overfor mennesker med utviklingshemming. Mange av
tiltaksdeltakerne er svært sårbare. I mange tilfeller er tiltaksbedriftene også svake
(kommunale aksjeselskaper med anstrengt økonomi). Før det gjøres større endringer
innenfor § 2 og § 5, må konsekvenser av dette være vurderes.
Med hilsen
Dag Lauritzen
Stabsleder
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