Høring om et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes
behov
Det vises til høringsbrev av 13. mai 2014 vedr. overnevnte.
Norges Handikapforbund (NHF) gir med dette innspill til spørsmålene i
høringsbrevet.
Vår dato: 10.07.2014
Vår ref.: A.S.

Regjeringen bør ikke gjennomføre en forskriftsendring når det gjelder
arbeidsrettede tiltak og oppfølging isolert fra den totale gjennomgangen som
er varslet.
Norges Handikapforbund (NHF) viser til høringen som er sendt om endringer i arbeidsrettede
tiltak. Der foreslår Regjeringen en forskriftsendring som skal slå sammen overlappende
ordninger innenfor avklarings- og oppfølgingsområdet, slik at avklaring i ordinær virksomhet
og avklaring i skjermet sektor blir slått sammen til én ordning. Forslaget er tilsvarende for
oppfølging og arbeid med bistand.
Hensikten med endringen er å legge til rette for økt mangfold av leverandører og for å gi
brukerne større valgfrihet.
NHF er opptatt av at tiltak som kan stimulere personer som er utenfor arbeidslivet og som
deltar på tiltak og oppfølging for å komme i arbeid er fleksibelt, tilpasset den enkeltes behov,
sømløse og at de er effektive i forhold til måloppnåelse. Dessverre er det slik at mange i dag
står utenfor arbeidslivet, men gjerne vil inn som ordinære lønnsmottakere.
NHF mener det er behov for en bred gjennomgang av hele arbeidsmarkedspolitikken. Vi
registrerer at Regjeringen har varslet at den vil komme med en melding til Stortinget om
arbeidsmarkeds-politikken i løpet av 2014. Vi er derfor overrasket over at Regjeringen
foreslår endringer som er svært vesentlig for personer som står et godt stykke unna
arbeidslivet og som er avhengig av tiltak og oppfølging, på den måten som de nå gjør. Skal
vi oppnå et likestilt arbeidsmarked med plass for alle er det helt avgjørende at slike endringer
sees i et helhetlig perspektiv. På bakgrunn av dette er vår anbefaling at Regjeringen ikke
gjennomfører en forskriftsendring når det gjelder arbeidsrettede tiltak og oppfølging isolert fa
den totale gjennomgangen som er varslet. Vi registrer også at arbeidslivets parter, LO og
NHO, er skeptiske til en endring på nåværende tidspunkt, i forkant av omtalte
Stortingsmelding.
I høringsnotatet er det presentert noe statistikk over antall deltagere i skjermet virksomhet og
tiltaksplasser som er anskaffet ved anbud, og over antallet som er under oppfølging i
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skjermet virksomhet og plasser anskaffet ved anbud. Det er betydelig antall flere plasser som
er anskaffet gjennom skjermet virksomhet enn gjennom anbud. Vi er derfor usikre på om det
store flertall av personer vil få et bedre tilbud under et generelt anbudsprinsipp enn det som
tilfelle er i dag.
I Utredningen sies det også at brukere som mottar avklarings- og oppfølgingstjenester ikke
har behov for et spesielt tilrettelagt arbeidsmiljø. Dette sies uten noen nærmere beskrivelse
eller forklaring. Vi stiller oss undrende til denne påstanden, og lurer på hva som er
grunnlaget for utsagnet.
Målgruppene for tiltakene som er tenkt slått sammen er svært lite homogene – det er store
individuelle forskjeller og behov. NHF er svært usikre på om konkurranseutsetting av disse
tiltakene for de med de største behovene vil være med å skape trygghet og stabilitet, noe
mange av disse vil være avhengig av for å få til gode attførings- og oppfølgingsløp. For
mange av disse personene vil nettopp løpende kontakt mellom NAV og tiltaksutfører være
vesentlig. NHF mener dette perspektivet er lite belyst i høringsnotatet som er sendt ut, i
tillegg til i hvilken grad relasjonen mellom NAV og tiltaksutfører vil endres som konsekvens
av de endringer som Regjeringen nå foreslår. Hvorvidt resultatet av denne endringen vil bli et
enklere tiltakssystem som er tilpasset brukerens behov, som er intensjonen med endringen,
stiller vi derfor store spørsmål til.
Erfaringen NHF sitter med er at mange har behov for gode avklaringsprosesser gjennomført
av kompetente fagpersoner som er med på å skape prosesser som er sømløse og
målrettede. Tiltakene må være tilpasset den enkelte og dennes behov. Skal målet om å få
flere personer med nedsatt arbeidsevne i arbeid er de avhengige av nettopp et godt
attførings- og oppfølgingsarbeid. Vi kan ikke se at en generell konkurranseutsetting av dette
på det foreliggende materialet godtgjør at slik vil bli tilfelle. Derfor er det viktig at endringer av
dette skjer i lys av den bredere utredningen som regjeringen har varslet at skal komme.

Med vennlig hilsen
Norges Handikapforbund

Arne Lein
Forbundsleder
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