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Høringsbrev, 13.05.2014

Alminnelighøring Et enkleretiltakssystemtilpassetbrukemesbehov

Arbeids-ogsosialdepartementetsendermeddettepå alminnelighøring
forslagtilenkelteendringeri de arbeidsrettedetiltakene.

Forå bidratilet enkleretiltakssystem,øktmangfoldav leverandørerogå gi
brukerneet mervarierttjenestetilbud,foreslåsdeti høringsbrevetå slå
sammenover1appendeordningerinnenforavklarings-ogoppfølgingsområdet.
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Forslagetinnebærerat avklaringi ordinærvirksomhetogavklaringi skjennet
virksomhetslåssammentilett filtak,ogat oppfølgingogarbeidmedbistand
ståssammentilettoppfølgingstiltak.På dennemåtenreduseresfiretittaktil
to.Dissetiltakeneanskaffesgjennomen orrfinæranbudskonkurranse.Viviser
til vedlagtehøringsbrevforen nærmerepresentasjonav forslagene.

Forslagenemedførerendringeri forskriftomarbeidsrettedetiltak.Utkasttil
forslaifthvorendringeneer syntiggjortgjennommarketingi kursivfølgerogså
vedlagt.

Høringsbrevetmed vediegger ogsåtfigjengefigpå Arbeids-og
sosialdepartementetsnettsiderwww.regieringen.nolasd.

Arbeids-ogsosialdepartementetberom athøringsinstanseneavgirsine
høringsuttalelserinnenmandag4. august2014.

Høringsuttalelsenesendeselektronisktildepartementetspostmottak:
postmottak@asd.dep.no.Av hensyntilvidetearbeidmedsaken,vildet ikke
bligittutsalthøringsfrist.

En listeoverhøringsinstansenefølgervediagt.Viberomat høringsinstansene
vedbehovsørgerforforeleggelseavhøringsbrevetforeventuelle
underfiggendeenheter,etater,medlemsorganisasjonermv.ogat eventuelle
høringsuttalelserfradisseblirvedlagt.

EventuellespørsmålomhøringenkanrettestilseniorrådgiverNinaBeateRasch-
Olsen,tlf.22 24 47 42, epost:nro©asd.dep.noellerAne Osmunddaten,tlf.22 24 47
35, epost:aao@asd.dep.no.

Det foreslås slikeendringer i forskriften:

Kapittel 2. A

§ 2-1. Innhold

Avklaring omfatt
eventuelle ytterligere
skal vaare individuelt
muligheter på arbei
kartleggingen når d

Avklaring kan til
avklaringsbistand en

(Dagens tredle iedd

kartlegging og vurdering av den enkeltes arbeidsevne og
behov for bistand for å komme i eller beholde arbeid. Avidaringen

passet og kan inneholde veiledning knyttet tit den enkeltes
markedet Utpreving av arbeidsevne kan også inegå i

anses nødvendig og hensiktsmessig.

ys personer som har behov for en mer omfattende
den Arbeids- og velferdsetaten kan tilby.
heves)

2-2. Varighet

Basert på en beh eller arbeidsevnevurdering skal varigheten av avklaringen
hipasses deltakerens individuelle behov ut fra mulighetene på arbeidsmarkedet.

Avklaring kan vare i inntil fire uker med mulighet for forlengelse i inntil dtte uker.
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2-3. Krav tit tiltaka ,vangeY

Tlltakaarrangøreltl av avklarIngstiltak skal, senest når avklaringen er avsluttet, gi en
skriftlig rapport over jgjennomføriflgefl av tiltaket og gjøre rede for eventuelt

bistandsbehov for å eller beholde arbeld.

Wagens andre ledd pheves.>

1112-41. Anskaffelse

Avklaring ansk
asssk46531ser.

etter rwelverk fastsatt i eller i medkold av lov om offentlig

Kapittel 5. Oppfølging

ø 5-1. Innhold

Oppfelging ornfatterbistand til den enkelte deltaker med sikte på å komme i eller
beholde arbeid. Oppfølging kan inneholde motivering, kartlegging, velledning og råd til
både tiltaksdeltaker, arbeldsgiver og andre tiltaksarrangører, oppffrjging pd
arbeidsplassen, oppkering i arbeidarelaterte og sosiale ferdigheter, bistand til å sake
arbeid, samt bistand tg tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon.
Oppfølgingstiltaket kan også gjennomføres somiobbsoking.

Oppfølging kan videre gis som bistand knyttet til praktiske oppgaver. Bistand av
spesialpedagogisk karakter og annen faglig bistand kan også inngå som en del av
oppfølgingen dersom brukeren har behov for det

09Pfølging kan tilbys personer som har behov for en mer omfattende formidlings-
og oppfølgingsbistand enn den Arbeida- og velferdsetaten kan tilby. OPPfølgingstiltaket
kan ogsd brukesforbindelse med overgang fra skolegang eller soning i institusjon til
arbeid eller IIIandre arbez~tede tiltak.

7iltaket kan kombineres med andre asbeidsrettede tiltak ndr dette er hensiktsmessig.

Oppfølgingen kan fortsette etter ansettelse dersom dette er nødvendig og
hensildsmessig for å beholde arbeidet.

§ 5 - 2. Varigket

Basert pei en behovs- eller arbeidsevnevurdering skal varigheten av oppfølgingen
tilpasses deltakerens individuelle behov utfra nuchkketene på arbeidsmarkedet.

Oppfølging kan ha en vazighet på inntil seks måneder. Tikaket kan forlenges med
ytterligere seks måneder, og ved sterlige behov i inntil tre år. On$ tiltaket brukes ved
overgang fra skole eller soning i institusim kan varigketen forlenges sned yttertigere seks
andneder utover den maksimale varigketen på tre dr.

Knzv til tiltaksarranger
TIltalcsarrangøren skal fortløpende, etter Arbeids- og velferdsetatens bestemmelse, gi

en skriftlig vurdering av gjennomføringen sv tiltaket TIltaksarrangøren skal, senest når
oppfølgingen er avsluttet, gi en skriftlig rapport om den endelige gjennomfaringen av
tiltaket og gjøre rede for deltakerens status på arbeidsmarkedet

5-4. Anskatfrlse

Oppfølging anskaffes etter regelverk fastsatt i eller i medhold av lov om offentlig
anskaffelser.

Arbeidsgiverforeningenfor vekst- og attføringsbedrifter(ASVL) skriverslik i e-post til
Lenvikkommunev/ordføreren:
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Dinkommuneeler nskjeen vekst-ogattføringsbedrift,ellerkanskjenyterdere
godtav tjenestene il en slikbedrifti nabokommumn?

Vekst-og attfødn bedriftenehjelperfolksomsliteri ytterkantenav arbeldslivetmed
å finnejobb.Bed ene tinoyrogsåtikettelagtarbeidtilde somønskerogtrengerdet.
Utendissebedrift , vilmangemenneskerfå behovfordyre,kmnmunaletjenester.

Nå vilregjeringen e jobbenmed å hjelpefolk medfinnearbeidut på anbud.

Anbuder ickenoe . Det passerforeksempelgodtnår kcxnmunenskalkjørminn
renholdgenester asfalt.

Mendetpasserik forattføringsqenester.

Vi trenger din hje

Somarbeidsgiver- interesseorganisasjonfor225 slikebedrifteri hele landet,ber
vi nå omdinhjelp. i trengerhjelptil å overbeviseregjeringenom at det ikkeer lurtå
settede svakestej bsøkemeutpå anbud.

Forå stkreat frem ns arbeidsmarkedspolitikkikkeblirresultatetav slett
hastverksarbeid, detviktigat de folkevalgtefår sagtsinmning nårstore
endringerer på ga g.Anbudsutsettingav attføringstjenesterer en slikendring.

Regjeringenhar let at det kommeren stortingsmeklingom
arbeidsmarked likken i høst.For osser detuforståeligat spørsmåletom hvem
som skalutførea øringsarbeidet,ikkeskalvtereen del av dennemeldingen.I
stedetkommerr *ngenmeddetteforslageti en høringsrundemedkortfrist,
forkantav storting eldingen.

Regjedngenargu nterermed at andreaktørermå få slippetil. Men regjeringenhar
ikkevurdedom a re Ikke-kommersielleaktører,somKirkensbymisjoneller
Frelsesarmeen,ka slippetil gjennomen justeringav eksisterenderegelverk,eller
gjennomen forsøk ordnIng.En slikløsningkanåpneforflereaktører,samtidigmed
at vekst-ogattføri gsbedriftenesforutsigbarhetivaretas.

Dersombedrifteni in kommuneikke drivermed attføring,men kuntilbyrtilrettelagt
arbeideller sl4e t arbeldspraksis,ber vi likevelom at du svarer.Vi kan ikke
utelukkeat regjeri en vilanbudsutsetteogsådissetittakenedersomde lykkesmed
å anbudsutsette øring.

Hva står på spill?
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Hvisat4føring ut på anbud, er vekst- og attføringsbedriftene,og deres
tjenester,truet betyrigjenat:

Kommunenanbliståendeutenet tilbudtiide svakestejobbsøkerne.

Kommuner tyntbefolkningsgrunnlagrisikererat få elier ingentilbyderevil
finnedet k mersieltinteressantå driveattføringi området.

Kommunenøvrige#enestelfibudvilmåtterustesoppfor å håndteregrupper
somellers le fått et tilbudi vekst- og atlføringsbedriften.

Kommunen isterverdifullkompetanse.Vekst- og attføringsbedriftens
ansatteblir ødt tilå finne segjobb andresteder.

Kommunen år i fareforå misteen viktigleverandørav varerog tjenester

Forde av kommun ns innbyggeresomtrengeret attføringstilbud,vilanbud
innebaare:

Mindrehjelptifdesvakeste.KommerskIletilbyderevil konsentrereseg om de

gruPPenes er enklestog billigstå hjelpe.

Mindreva het, ikkemer.Vekst- og attføringsbadrifteneer
forhåndsgo jente leverandørerav attføringstjenester.I et anbudsregime
bortfallerde nemulighetentil forhåndskontroll,og brukernefår tjenesterfra
tilbyderem dårligerekompetanseenn det somer ønskelig.

Hvakandugjøre

Sendinndittsvar å høringen.Høringsnotatetfinner du på 'eri ens ' er.
Benyttgjerne våre orsla til momenter når du utformerdittsvar.

lkkeeksperimentemedsvakegrupper.Det finnes ingendokumentasjonfra norsk
arbeidslivsomtils" r at bedrifter uten erfaringmed attføring,gjør jobben bedre enn
erfame vekst- og a øringsbedrifter.

Heringsfristen er . august
Tusen takki

Vurdering:
I høringsnotatetfremkommer at dagens tiltaksstrukturer komplisertog uoversiktlig
og det vises bla. til at Riksrevisjonenhar påpekt at en mulig risikoved å ha et
oppsplittetvirkemiddelapparat,er at valg av arbeidsmarkedstiltakskjer utfra andre
kriterierenn hva som er best for den enkelte bruker (Riksrevisjonensrapportom den
årlige revisjonog kontrollfor budsjettåret2012. Dokument 1 (2013-2014)).

Regjeringenforeslår i denne høringen å forenkle og slå sammen overlappende
ordningerinnenforavklarings-og oppfølgingsområdet(Høringsnotatetskap. 2 første
punktum).
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Og med forslaget som nå er på høringblirdet foreslåttå oppretteet tilbudom
avklaringog oppfølgingsom omfatter både sykmeldtearbeidstakere, arbeidssøkere
og personer med nedsatt arbeidsevne (kap. 2 første ledd).

Avklaringav brukere skjer i dag både i regiav NAV-kontoreneog gjennom kjøp av
avklaringstjenesterhos ulike leverandører i markedet. Og det vises til at situasjonen
på oppfølgingsområdeter på mange måter den samme (Høringsnotatetskap 2, 6. og
7. ledd første punktum).

Det pekes på at en enhetliganskaffelsesmåteer en forutsetningfor å kunne slå
sammen dagens avklarings-og oppfølgingstiltak(Høringsnotatetskap 2, siste ledd,
første punktum).

I kapittel3 argumenteres det for at flere leverandørergir økt valgfrihetfor brukerne.

I kapittel4 argumenteres det med hensynettil kvalitetog langsiktighet.

I kapittel 5 drøftes konkurranseregleneved kjøp av arbeidsmarkedstiltakog i den
sammenheng visesdet bl.a. til en juridiskutredningutførtav advokatfirmaetKluge
forbindelsemed NOU 2012:6 Arbeidsrettedetiltak (Brofoss-utvalget),konkluderer
med at kjøp av slike tiltaksplasserer offentligeanskaffelsersom omfattes av det
nasjonale anskaffelsesregelverket,cg at tilskuddetsom gis til tiltaksarrangørmå
anses som offentligstøtte, jf. EØS-avtalens artikkel61.

Til slutt legges det til grunn i kap. 6 at de skisserteforslagenetil forenklingeri
regelverket for arbeidsmarkedstiltakene,ikkevil medføre økonomiskeeller
administrativekonsekvenserav vesentligkarakter.

I skrivet fra ASVL til ordføreren uttrykkesdet bekymringfor at endringen i regelverket
for avklarings-og oppfølgingsområdetvil medføre at de svakeste gruppene i
samfunnet settes ut på anbud. Dette vil også ramme allerede etablerte virksomheter
som ivaretar disse gruppene i dag.

Det uttrykkesogså forundringom hvorfordet haster med å endre dette regelverket
nå, i forkant av stortingsmeldingom arbeidsmarkedspolitikkensom skal fremlegges
til høsten.

Ordføreren har tatt til ordet for at Lenvik kommuneskal gå imotdette forslaget med
begrunnelse ikke å innføre anbudsprinsippetinnen denne tjenesten.

Rådmannen vil peke på at det uansettvillevære fornuftigå awente eventuelle
endringerav ordningeni påvente av den bebudede stortingsmeldingen.

Det vises til høringsdokumentetog kommentarenesom er gitt foran og det fremmes
slik
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Innstilling:
Lenvikkommunestyretviser til skrivetfra Arbeids- og sosialdepartementetom
høring—et enklere tiltakssystemtilpassetbrukemes behov og vil be om at
ordningenikke iverksettes,men sees i sammenheng med stortingsmeldingenom
arbeidsmarkedstiltaksom fremlegges til høsten.

Lenvikrådhus,4.6.2014

Margrethe Hagerupsen
Rådmann

Torleif Josefsen
spesialrådgiver

Behandlingivedtak i Lenvik kommunestyre den 26.06.2014 sak 78114
Tilstede samtlige31 reprIvararepr.
Vedtaket var enstemmig.

Kommunestyrets vedtak (rådmannens innstilling —enstemmig):

Lenvikkommunestyretviser til skrivetfra Arbeids- og sosialdepartementetom
høring—et enklere tiltakssystemtilpassetbrukemes behov —og vil be om at
ordningenikke iverksettes,men sees i sammenheng med stortingsmeldingenom
arbeidsmarkedstiltaksom fremlegges til høsten.
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Et enkleretiltakssyst m tilpassetbrukernesbehov

Innledning
Dagenstiltaksstruktur r komplisertog uoversiktlig.Det er gjennomårenes løp opprettet
mangeparallelleog ov rlappendeordninger.Dettekan gjøredet vanskeligbåde for
arbeidsgivereog arbe" ssøkereå få oversiktoverhvilkenbistandarbeids-og
velferdsforvaltningen gi. Regjeringenvil forenkletegelverketfor arbeidsmatkedstiltakene
slik at tiltakenekan bli lettereå ta i bruk. Riltsrevisjonenhar ogsåpåpektat en mulig risiko
ved å ha et oppsplittet irkemiddelapparat,er at valgav arbeidsmarkedstiltakskjerut fra
andrekriterierenn hv som er best for den enkeltebruker.Det gjør ogsåstyringenav
tiltaksområdetkreven

Endringenesom fores1 i detteheringsnotatetleggervideretil rette forøkt mangfoldav
leverandørerog for å brukerestørrevalgfribeti tjenestetilbudet.Med flere leverandørerog
konkurranseom å lev arbeidsrettedetjenester,forventerregjeringenøkt kvalitet i det
samledetiltakstilbudettil brukerne.

Regjeringenvil drøfte ere forslagtil endringeri tiltaksapparateti en meldingtil Stortinget
somdet er planlagtå 1 gge framhøsten2014.2Det er behovfor raskt å kommei gangmed
forenklingsarbeideto fortløpendegjøre endringerslik at fleresom i dag står utenfor
arbeidslivet,kan ko e i arbeid.Derfor fremmesdette horingsforslagetnå med sikte på
iverksettingfra 1.1.20 5.

Forenklingav tiltakeneinnenforavklarings- og oppfeIgingsområdet
Regjeringenforeslåri enne høringenå forenldeogslå sammenoverlappendeordningcr
innenforavklarings-o oppfølgingsområdet.Detteer tiltak som1dag leveresbåde gjennom
avtalermed forhåndsg kjentetiltaksleverandørerog gjennomanbudskonkurranser.Forslaget
innebtererat avidarin i ordinærvirksomhetog avklaringi skjermetvirksombetfullt ut
harmoniseresog slås s en til ett tiltak,og at oppfølgingog arbeidmed bistandslås
sammentil ett oppføl gstiltak.På dennemåtenreduseresfiretiltak til to. Dissetiltakene
anskaffesgjennomen interanbudskonkurranse.

Meddet forslagetso nå sendespå høringblir det foreslåttå oppretteet tilbud om avklaring
og oppfelgingsomo fatterbådesyloneldtearbeidstakere,arbeidssøkereog personermed
nedsattarbeidsevne. er ikkehensiktsmessigpå dette tiltaksområdetå opprettholdeulike
tiltaksvarianterfor uli brukergrupper.Det er individuellebehovsom skalavgjørehvilket
tilbudman får, og i hvilkengruppeman tilhører.Varighetenav et avklaringstiltakeller et
oppfølgingstiltakvil tilpassetindividuellebehovinnenfordevarighetsbestemmelsersom i
dag gjelder.

De avklarings-og op lgingstjenestersom i dag kjøpesdirektefra forhåndsgodkjente
tiltaksarrangører,er ormet somde tilsvarendetiltakenesomanskaffesvia anbud.Fagligog

Riksrevisjonmsrapport m denkiigc revisjonog kontrollforbudsjettåret2012.Dokument1(2013-2014).
2 Meld.St. 9 (2013-2014) ilbaketrekningav Meld.St.46 (2012-2013)Flerei arbeid.
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innholdsmessig sett er dette derfortiltak velegnet å slå sammen. Det som er felles for de
aktuelle tjenestene, er at det er leverandøreneskompetanse som er avgjørendefor kvaliteten
på tjenestene. Brukeresom mottaravklarings-eller oppfølgingstjenesterhar ikke behov for et
spesielt tilrettelagtarbeidsmiljø. Tjenestenekan tilbys der den rettekompetansefinnes.

I en evaluering av avklarings- og oppfølgingstiltakene som ble gjennomført i 2012 beskrives
situasjonen på områdetsom preget av tilfeldigheter og usikkerhetmht. hvem som havnerpå
hvilke tiltak. Resultatet er at brukernesbehov 1liten grad settes i sentrum.3

Om lag 2 000 deltakeredeltar i dag på avklaringi skjermetvirksomhet,mens i gjennomsnitt
600 tiltaksplasseranskaffes etteranbud. I oppfølgingstiltaketarbeidmed bistandi regi av
skjermedevirksomheterdeltar om lag 7 000, mens i overkantav 2 000 tiltaksplasserer
anskaffet gjennom anbudskonkurranse.Også flere andrearbeidsmarkedstiltakkjøpes elier
anbudeller gjennomføres i ordimerevirksomheter.Om lag 2 000 deltakeremed nedsatt
arbeidsevne er i arbeidsmarksopplæringanskaffetved anbud.Om lag 8 000 er i arbeidspraksis
1ordimervirksomhet, og i underkantav 4 000 på ulike lønnstilskuddsordninger.Tiltak for
personermed nedsatt arbeidsevne anskaffes allerede ved anbudeller gjennomføresi ordinært
arbeidsliv.

Avklaring av brukereskjer i dag både i regi av NAV-kontorene og gjennom kjøp av
avklaringstjenesterhos ulike leverandøreri markedet.Gjennomavklaringskjeren kartlegging
og utpnavingav den enkeltes arbeidsevne for å få klarlagtbehov for arbeidsrettetbistand. Det
fumesidagto helt parallelle og overlappendeavklaringsordninger.Det ene tiltaketkjøper
Arbeids- og velferdsetaten fra forhåndsgodkjentetiltaksleverandører,og det andreanskaffes i
en åpen anbudskonkurranseetter anskaffelsesreglene. Regjeringen foreslårå slå sammen
dagens to avklaringstiltakog anskaffe tjenesten etteranskaffelsesreglene. Dette foreslås gjort
ved at de særlige bestemmelsene om målgruppe,krav111arrangørog hvordantilskuddetgis
for avklaring i skjermetvirksomhet i kapittel2 i forskrift 11. desember2008 nr. 1320 om
arbeidsrettedetiltak oppheves. Samtidig foreslås det også enkelte språkligeendringcri enkelte
av bestemmelsene som ikkc harinnholdsmessig betydning.

Situasjonen på oppfølgingsområdet er på mange måterden samme. Arbeids- og velferdsetaten
kjøperoppfølgingsQenesterbåde fraforhåndsgodkjentetiltaksleverandører(arbeidmed
bistand), og gjennom åpne anbudskonkurranser.Oppfølging skal gi arbeidssøkere
formidlingsrettetbistandtil å komme i arbeid,bistandi staTtenav arbeidsforholdet,samt gjøre
det lettere for arbeidstakereå beholde arbeidet.Regjeringenforeslårå slå sammen dagens to
ordninger,og anskaffe oppfølgingstjenester etteranskaffelsesreglene. Dette foreslås gjortved
at kapittel6 i forskrift 11. desember 2008 nr. 1320 om arbeidsrettedetiltakoppheves. I
kapittel 5, foreslås detenkelteendringeri bestemmelsen om målgruppefor å sikre at det nye
oppfølgingstiltaket inkludererbåde de som er i målgruppenfor dagens arbeidmed bistandog
dagens oppfølgingstihak. I tillegg foreslås det en endring i varighetsbestemmelsenfor å

3 KnutFossestøl,PålBffing og IngebjørgSkarpaas:"Nødvendigdifferensieringelleroverlappendetiltak?
Evalueringav avklarings-og oppfølgingstiltaki regiavNAV".AFI-rapportnr. 13/2012.
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ivaretamuligheten for kunne forlenge varigbetennår tiltaketbrukes i forbindelse med
overgang fraskole elle soning i institusjon som man i dag hari tiltaket arbeidmed bistand.
Også Ikapittel5 fores1 det enkelte språldige endringersom ikke har innholdsmessig
betydning.

En enhetlig anskaffel måte er en forutsetningfor å kunne slå sammen-dagens
avklaringstiltakog opp Igingstiltak.Kjøp av avklarings- og oppfølgingstjenester må skje i
trådmed de reglersom 'elder for offentlige anskaffelser. Det er videre viktig å sikre at
tilskuddetsom gis til ti arrangøreneikke er støtte som kanvære ulovlig etterVI6S-
avtalens artikkel61. D ligger til grunnfor de endringene i anskaffelsesmåten som foreslås
i avklarings-og oppføl 'ngstiltakene, se punkt5.

3. Flereleverand rer gir øktvalgfribet for brukerne
Måleterå gi brukerea avklarings-og oppfølgingstjenesterstørrevalgfrihetog øktmangfold
i tjenestetilbudet.Et ere spekterav tilbydere vil legge til rette for en hest mulig
individuell tilpasning tjenesten. Jo fiere aktører,jo bedrevil man kunne dekke variasjonen
i brukernesavklarin og oppfølgingsbehov. For å få dette til bør flere frivillige og private
tilbydereslippes til, og flere arbeklsgivere innenforordinærtarbeldsliv stille tfitaksplassertil
disposisjon. Det vil s e regjeringensambisjon om å øke brukenav ordinærtarbeidsliv som
tiltaksarena.Arbeid i ituerevirksomheterer målet for alt oppfølgingsarbeld. Det som
skiller dagens oppfølg gstiltak er hvor tfiretteleggerneer ansatt, ikke målet for arbeidet.
Deltakerneskal i begg tiltakene følges opp I ordimertarbeidsliv.

Det er 1dag noe erf ' med anbudskonkurranserpå avklarings-og oppfølgingsområdet. En
evaluering viste at ko nansen mellom ulike tilbydere harøkt og det er observert størrevilje
til endringog utviklin av tjenestene. Det ser også ut til at anbudssystemetharåpnet for mer
konkrete, individuelle g presise bestillinger fraNAV-kontorenes side, og gitt tiltakeneet
innhold og en fleksibil tet som er ønskelig sett ut frabåde NAV-kontorenes og brukernesside.
Evalueringenfmner en statistisk sikre forskjeller i kvalitet eller måloppnåelse mellom
anbudsbasertetjene og tjenesterkjøpt direkte fra forhåndsgodkjentetiltaksleverandører.4I
en annenrapportfram ommer det bred enighet blant informanteneved NAV-kontorene og i
virksomheteneom at budskonkurransergjør at virksomhetene "strekkerseg" for å nå opp
konkurransen.5

Dagens attførings-og ekstbedrifterhargod kompetanse innen avklarings- og
oppfølgingstjenester, g de vil derforvære en sentral leverandørav disse tjenestene også
framover.Det er imid ertid viktig for tjenesteutviklingen på arbeidsmarkedsområdetat fiere
aktørerkan slippe til. t gjelder også hernannings-og rekrutteringsbyråersom kan bidramed
sin markedskompetan til at fiere fir prøvd seg som vikarermv. i ordintertarbeidsliv, og det
gjelder ulike ideelle o isasjonerog sosiale entreprenørersom ønsker å gi arbeldssøkere
med "hull i CV'en" e jobbsjanse.

4 .1f.tidligerereferertAF1.apport.
5 EconPdyry/Proba:"An ffelser av arbeidsmarkedstjenester".Econ-rapportR-2010-089.
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Prisene i anbudsmarkedetfor de aktuelle tjenestene harligget noe over tilskuddsnivåetpå det
skjermedefiltaksmarkedet.Erfaringfradet anbudsbaserteoppfølgingstiltaket viser imidlertid
at prisen harsunket etterhvert som markedetharblitt mer etablert.Når tjenestene anskaffes

av Arbeids-og velferdsetaten i dag, legger etaten forholdsmessig sett mer vekt på kravenetil
kvalitet foranpris ved valg av leverandøri anbudskonkurransene.Slik vit det fortsattvære.

4. Ilensyn til kvalitet og langsiktighet
For å sikre at Arbeids- og velferdsetaten inngåravtatermed de beste leverandørene,og at

rammebetingelsenegir forutsigbarhetog mulighet for kompetanseutvikling,vil det være
relevantå se nærmerepå hvilke kravsom kan stilles i utlysningen av anbudetog hvilke vilkår
som bør inngå i selve kontraktene.Et tiltak for å sikre kvalitetener å stilte kravtil
tiltakstilbyderenskompetanseog kunnskaperom metoder for inkluderingi arbeidstivet.

Det er handlingsromi anskaffelsesregelverket for å inngå langvarige kontrakter.Ved å inngå
flerklige, men tidsavgrensedeavtalermed leverandørene,vil man bidratil forutsigbarhet
både forbrukereog leverandørersamtidig som hensynettii fornyelse og utvikling blir
tilgodesett.

5 Konkurranseregler ved kjøp av arbeidsmarkedstiltak
Lov og forskriftom offentlige anskaffelsergjeldernåroffentlige organ skal inngå gjensidig
bebyrdendekontrakterom kjøp av varerog tjenester.Dersom et arbeidsmarkedstiltaker
innrettetslik at det er en gjensidig bebyrdendekontraktom kjøp av tjenester,kan
tiltaksplassene ikke kjøpes direktefrabestemte tiltaksanungører,men anskaffelsen må følge
de reglersom er fastsatti lov og forskriftom offentlige anskaffelser.

Enjuridiskutredningutførtav advokatfinnaetKluge i forbindelsemed NO1J2012:6
Arbeidsrettedetiltak (Brofoss-utvalget), konkluderermed at kjøpav slike tiltaksplasserer
offentlige anskaffelser som omfattes av det nasjonaleanskaffelsesregelverket,og at tilskuddet
som gis til tiltaksarrangørmå anses som offentlig støtte,jf. E0S-avtalens artikkel61.

Avklaring 1skjennet virksomhetog arbeidmed bistandanskaffes i dag direkte fta allerede
godkjentetiltaksarrangøreruten noen form for kunngjøringeller konkurranse.Tiltak
forbeholdtskjennede og forhåndsgodkjentebedriftersamt enkelte andretiltak, er basertpå en
ordningmed en fast tilskuddssatspertiltaksdeltakerpermåned. Dette gjør det vanskelig å
vurdereom tilskuddeter riktig fastsatt.Beregningerutførti forbindelse med Brofoss-utvalget,
viser forslQelleri tilskuddsnivå som ikke larseg forklareut fradeltakemes bistandsbehoveller
antattekostnaderved tiltaket.

Om tilskuddet skal notifiseres til og godkjennes av ESA, må det utformes slik at man sikrerat
støtten ikke overkompensererde tjenestersom utføres.Om tiltaksplassene anskaffes i fri
konkurranseetteranskaffelsesregelverket,vil tilskuddet ikke anses som offentlig støtte etter
E0S-avtalens artikkel61, og det vit da ikke være nødvendig å få dette godkjentav ESA.
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For kjøp av tiltakog tj ester innrettetmot ordintertarbeidsliv ønsker regjeringen
anbudskonkurranser r lov og forskriftom offentlige anskaffelser.

Det vil åpne for at ideee organisasjoner,sosiale entreprenørerog privateaktørerkan levere
avklarings-og oppfølg gstjenester.Det forhindrerikke at det i anbudskonkununsenkan
stilles klare kvalitets til tilbyderne.Mens det for enkelte tiltak er bensiktsmessig med en
mest mulig åpen konk for å få et godt tilbudfor brukerne,vil det for andretiltak være
behov for å sette spesi kke kravtil leverandørenei forkantav konkurransen.

6 økonomis og admintstrative konsekvenser
Det legges til grunnat c skisserte forslagene til forenklingeri regelverket for
arbeidsmarkedstiltak ikkevil medføre økonomiske ellcr administrativekonsekvenser
avvesentlig karakter.

Formåletmed begge to avklaringstiltakenesom slås sammen, er å få klarlagtbehov for
tutøidsrettetbistand. endres ildreved samtnenslåingen.Tilsvareade endresikke
formåletfor de to opp Igingstiltakenesom er å gi arbeldssøkereformidlingsrettetbistandtil å
komme i arkeid,samt • det lettere for arbeidstakereå beholde arbeidet. Ingen brukeresom
deltarpå de berørtetil keneskal miste tiltaksplassensin fraArbeids- og velferdsetatensom
følge av omleggingen. Brukeresom er inne i ordningennåromleggingen trer i kraft,skal
kunne fortsettetiltaks t sitt i trådmed det som er avtaltmellom brukerenog Arbeids- og
velferdsetaten. I dette • gsnotatet foreslås ingen endringeri andrearbeidsmarkedstiltak.
Dette innebærerblant et at det ikke gjøres endringeri tiltakene som skal gi tilbud om varig
tilrettelagtearbeidspl ser eller tilbud om et spesielt tilrettelagtog skjennet arbeidsmiljøtil
brukeresom står leng unnaarbeidsmarkedet.

Arbeidsmarkedstiltak vil fortsattbli finansiertinnenforrammebevfigningentil
arbeidsmarkedstil e. Som vist til ovenfor, harprisene i anbudsmarkedetfor de aktuelle
tjenestene ligget noe er tilskuddsnivåetpå det skjermedetiltaksmarkedet.Dette tilsier at
prisene for de aktuell tjenestene på kort sikt kangå noe opp. Erfaringfra det anbudsbaserte
oppfølgingstiltaket • imidlertidat prisen harsunketetterhvert som markedetharblitt mer
etablert,og prisen for ette tiltaket lå i 2013 undertilskuddet for det tilsvarende tiltaketkjøpt
direktefra skjennede irksomheter.På lengre sikt fotventes det at økt brukav anbud,vil
medføre reduserteko er knyttettil de aktuelletjenestene. For Arbeids- og velferdsetaten
vil færretiltaksvarian r og mer robustetiltak gjøre det enklere å finne framtil egnede tiltak
og frigjøretid til nød dig oppfølging av brukerne.

Med fiere leverand og konkurranseom å levere arbeidsrettedetjenester,vil det kunne
være attførings-og v riftersom risikererå miste avtalermed Arbeids- og
velferdsetatenom til plasser. Det vil stille kravbåde til bedrifteneog eiernes
omsfillingsdykfighet. partementetvil i samatbeidmed Arbeids- og velferdsdirektoratetog
involverte aktører,v cm hensiktsmessige overgangsordningerfor innfasingen av
endringeneslik at att rings- og vekstbedriftenegis tid til omstilling.
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Kapittel2. A •

§ 2-1. Innhold

Avklaiingomfatte kartleggingogvurderingavdenenkeltesarbeidsevneog
eventuelleytterligerebehovforbistandforåkommei elierbehoklearbeid.Avklaringen
skalværeindividueltbasset og kaninneholdeveiledningknyttetti/denenkeltes
muligheterpåarbeidmarkedetUtprøvingavarbeidsevnekanogså inngeli
kartleggingennårde e ansesnødvendigog hensksmessig.

Avklaringkanfil ys personersomharbehovforenmeromfattende
avklaringsbistanden denArbeids-ogvelferdsetatenkantilby.
(Dagenstredjeleddo heves)

§ 2-2. Varighet

Basertpåenbeh ellerarbeidsevnevurderingskalvarighetenavavklatingen
tilpassesdeltakerens.ndividuellebehovutframulighetenepåarbeidsmarkedet.
AvklaringkanvareI ntilfireukermedmulighetforforlengelsei inntilåtteuker.

§ 2-3. Kravtil til rranger

Tiltaksarrangøravavklaringsfiltakskal,senestnåravklaringener avsluttet,gi en
skriftligrapportovergjennomføringenavtiltaketoggjøreredeforeventuelt
bistandsbehovforå ellerbeholdearbeld.

(Dagensandre ledd pheves)

§ 2-4. Anskaffelse

Avklaringa esetterregelverkfastsatti elleri medholdav lovomoffentlig
anskoiffilser.



KaPittel 5- OPPfølging

§ 5-1. Innhold

Oppfølgingow4fatterbistandtil den enkelte deltakermed siltte påå kommei eller
beholde arbeid.Oppfølgingkan inneholdemotivering,kartlegging,veiledningog rådtil
bådetiltaksdeltaker,arbeidsgiverog andretiltaksarrangører,oppfølgingpå
arbeidsPlassen,opplæringi arbeidsrelaterteog sosiale ferdigheter,bistandtil å søke
arbeid,samt bistandtil tilpasningog tilretteleggingavarbeidog arbeidssituasjon.
Oppfølgingstiltaketkanogså gjennomføressomjobbsøking.

Oppfølgingkanvidexegis som bistandknyttettilpraktiskeoppgaver.Bistandav
spesialpedagogiskkarakterog annenfagligbistandkan også inngåsom en del av
oppfølgingendersom brukerenhrt behovfor det.

Oppfølgingkan tilbyspersoner som harbehovforen mer omfattendeformidlings-
og oppfølgingsbistandenn den Arbeids-og velferdsetatenkantilby.Oppfs4gingstittaket
kanogsdbrukesforbindelsemedovergangfra skolegangellersoningi institusjontil
arbeidettertil andrearbeidsrettedetiltak

Tiltaketkankombineresmedandrearbeidsrettedetiltaknårdetteerkensikismessig.
Oppfølgingenkanfortsetteetteransettelse dersomdette er nødvendigog

hensiktsmessig for å beholde arbeidet.

§ 5-2. Varigket

Basertpåen behovs-eller arbeidsevnevurderingskal varighetenav oppfølgingen
tilpasses deltakerensindividuellebehovutfra mulighetenepåarbeidsmarkedet

Oppfølgingkan ha en varighetpåinntilseks måneder.Tiltaketkan forlenges med
ytterligereseks måneder,og ved særligebehov i inntiltre år.Omtiltaketbrukesved
overgangfra skoleellersoningi institu*n kanvanghetenforlengesmedytterligereseks
månederutoverdenmaksimatevarighetenpåtreår,

§ 5-3. grav til tiltaksarrangor
Tiltaksarrangørenskalfortløpende,etterArbeids-ogvelferdsetatensbestemmelse,gi

en sktiftligvurderingav gjennomføringenavtiltaket.Tiltaksarrangørenskal, senest når
oppfølgingener avsluttet,gi en skriftligrapportom den endellge gjennomføringenav
tiltaketog gjøre rede fordeltakerensstatuspåarbeidsmarkedet.

§ 5-4. Anskafelse

Oppfølginganskaffesetter regelverkfastsatti eller i medholdav lov om offentlig
anskaffelser.


