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Høringsuttalelse- et enideretiltakssystemtilpassetbrukernesbehov

Arbeids- og sosialdepartementet har oversendt «Høring - et enklere tiltakssystem tilpasset
brukernes behov» på høring, med frist til 4.august 2014 til å gi uttalelser til
endringsforslaget.

Lederne organiserer i dag over 1000 personer innenfor vekst- og attføringsbransjen.
Dette endringsforslaget som er sendt ut på høring har engasjert Ledernes medlemmer ved at
de er bekymret for rammebetingelsene for hele bransjen og for alle de ansatte som hver dag
gjør en meget solid jobb for de mennesker som står utenfor arbeidslivet og som har behov
for veiledning og hjelp til å komme tilbake til arbeid eller aktivitet.

Lederne har i lengre tid sett med bekymring på utviklingen innen bransjen. Spesielt har dette
vist seg med stadig endrede rammebetingelser hva angår finansiering. Stadig usikkerhet mhp
langsiktig planlegging oppstår da det kommer nye signaler fra departementet og direktoratet
om hvordan fremtidig tiltaksstruktur skal være. Tilsvarende er det også en økt bekymring
når det gjelder bruk av anbud. Økt bruk av anbud med fokus på pris kan føre til dårligere
kvalitet på tjenester som er rettet mot de mennesker med store utfordringer i livet.

Forenkling av tiltakssystemet er vi positive til, men ikke at den eneste løsningen er å
anbudsutsette tiltak som omfatter de mest sårbare gruppene i vårt samfunn.

Vekst- og attføringsbransjen har gjennom årtier opparbeidet seg en kompetanse innen
arbeidsrehabilitering og organisert sine virksomheter med tilrettelagte og varierte
arbeidstreningsarenaer som har til hensikt å bygge opp mestringsfølelsen til våre brukere
som har behov for det. Bransjen har i de senere år gjennomført en massiv
kompetanseutvikling og vært oppmerksom på og viktigheten av å spille på lag med det
ordinære arbeidsliv for å få flest mulig - så raskt som mulig - tilbake til arbeid.
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Lederneser medstor bekymringpå at det i endringsforslagetfokuseresensidigpå at
anbudsutsettinger denstore løsningenpå å fåflerei arbeid.Vekst-ogattføringsbransjen
trengerforutsigbarerammevilkårforå kunneløsesitt samfunnsoppdrag.Dette
endringsforslagetbidrar til det motsatte,størreusikkerhetogfareforat kompetanseog
tilrettelagtearbeidstreningsarenaerforsvinner.Dettevilføretildårligeretilbudtil de aller
svakestebrukernemednedsattarbeidsevneogbehovforspesiellinnsats.

Spesieltgruppenbrukeremedpsykiskelidelserogde medflerediagnoserer avhengigeav
tryggeogstabilerammer.Deter muligå økebrukenavdet ordinærearbeidslivetogendre
tiltaksinnretningenuten storeomleggingeravarbeidsmarkedspolitikken.

Detteendringsforslagettar bare forsegen flikaven størrehelhethvaangårde
arbeidsrettedetiltaki skjermetsektor.Enmerhelhetliggjennomgangogforenklingville
vært langtmer forsvarligogbransjenvillefått en rimeligtid til å omstilleseg.

VelferdssamfunnetNorgetrenger i fremtidenen bransjehvorprofittikkeer et hovedmotivet
forå løseet megetviktigsamfunnsoppdrag- nemligå hjelpedemestutsatte ogmestsårbare
grupperi vårt samfunn.Vihører oftereogoftereframangeavvåremedlemmerfølgende:
«Vimåsøkedissebrukernetil dere da det ikkefinnesandretilbudher i lokalsamfunnet».

Våroppfordringer å gibransjenen forutsigbarøkonomiskplattformogsamtidigstillekrav
til innovasjonogfornyelseogfølgeoppderesultatkravsomstilles.
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