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Høring - Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov 
 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) viser til departementets høringsbrev av 13. 

mai 2014. Dette høringssvaret er utarbeidet i samarbeid med NHOs landsforeninger. 

Bransjeforeningen Attføringsbedriftene, som er tilknyttet NHO Service, er også 

høringsinstans og har gitt egen uttalelse.  

Regjeringen foreslår i høringen å slå sammen tiltak slik at det blir kun ett 

avklaringstiltak og ett oppfølgingstiltak i forskrift om arbeidsrettede tiltak. Dette 

innebærer at skillet som tidligere har gått på omfanget av brukernes bistandsbehov, 

fjernes. Dette kan etter NHOs mening være uheldig uavhengig av hvordan tjenestene 

kjøpes inn. Samtidig foreslås det å anskaffe disse i sin helhet etter lov om offentlig 

anskaffelser, og dermed gå klar av problematikken rundt statsstøtteregelverket.  

Arbeidsmarkedspolitikken for personer med nedsatt arbeidsevne og rammen for 

skjermede virksomheter har vært grundig utredet av Brofoss-utvalget, NOU 2012:6 

Arbeidsrettede tiltak. Utvalget var delt i synet på veien videre, og presenterte tre 

ulike modeller for hvordan politikken på dette området bør utformes. Regjeringen 

har lovet en stortingsmelding i løpet av høsten 2014 som oppfølging av Brofoss-

utvalget. Tiltakene som nå foreslås endret bør ses i sammenheng med helheten i 

tiltakssystemet og organiseringen av det. NHO mener derfor at disse forslagene ikke 

burde kommet som en enslig forskriftsendring, men vært adressert gjennom den 

stortingsmeldingen som arbeidsministeren har varslet. Også oppgavefordelingen 

mellom Nav og tiltaksarrangørene bør i den forbindelse drøftes.  

NHO og NHO-fellesskapet er generelt positive til å bruke konkurranseutsetting, og 

ønsker at dette brukes i større omfang på flere tjenesteområder enn i dag. Erfaringer 

fra blant annet rusomsorg, barneverntjenester og eldreomsorg er dokumentert gode.  

Når det gjelder attføringsbransjen spesielt har NHO i utredningen om arbeidsrettede 

tiltak, samt i høringen til denne, gått inn for en modell kalt konkurranseutprøving. 

Bakgrunn for dette modellvalget er at på attføringsområdet bør endringer skje på 

bakgrunn av kunnskapsbasert utprøving av tiltak, systemer og organisering. Det er 
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viktig å hindre at systemutformingen gir utilsiktede og uheldige effekter på svake 

grupper. Etter NHOs syn bør dermed også endringene i tiltaksutforming og 

konkurranseutsetting som her foreslås, prøves ut først. Evalueringer fra slik 

utprøving og nær dialog med aktørene i attføringsbransjen bør danne et bedre 

kunnskapsgrunnlag for å iverksette større og landsomfattende systemendringer. Blant 

annet bør det høstes erfaringer med hvordan anbudsutsatte avklaring- og 

oppfølgingstiltak virker inn på tiltakskjeding og ventetider.  

Modellen for konkurranseutprøving, som NHO har støttet, åpner også for eventuelle 

nye aktører på attføringsområdet. Det kan gi et supplement til attføringsfeltet. 

Imidlertid er det viktig at systemene utformes slik at de støtter opp under 

kompetanseoppbygging og metodeutvikling i hele bredden av attføringsfeltet, og at 

kvaliteten i tiltakene sikres.  
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