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TII høringsnotatet «Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov»

Innledning

Arbeids-ogsosialdepartementetharoversendtforslagtilendringeri de arbeidsrettede
tiltakenepå alminnelighøring.

Styreti MiljøhusetGnistenAS er gladforat regjeringenønskeret enkleretiltakssystem,og
at de girsignaleromat brukernesbehovskalsettesI sentrum.

Vi er ogsågladeforat regjeringenikkeønskerå innføreendringersompåvirker
arbeidsmarkedstiltakeneVarigtilrettelagtarbeid(VTA)ogArbeidspraksisi skjermet
virksomhet(APS).

Høringsuttalelse

Selvomkommunenhargodeerfaringermedanbudpå andretjenesteområder,menerviat
forslagetharen rekkesvakheter.

Vi synesdeter sværtuheldigat regjeringenleggeropptilet vesentliglinjeskiftei
arbeidsmarkedspolitikkenutenat Stortingetharfåttbehandlesaken.Regjeringenhar
varsletat detkommeren stortingsmeldingomarbeidsmarkedspolitikkeni høst,men
de harunnlattå ta medspørsmåletomanbudi meldingen.I stedetkommer
regjeringenmeddetteforslageti en høringsrundeder fristener knapp,i forkantav
stortingsmeldingen.Anbudsutsettingav de attføringstjenestenesomi dagleveresav
kommunalteidevekst-ogattføringsbedrifter,vilfå storekonsekvenserbådefor
brukere,bedrifteroglokalsamfunn.Deter barerettogrimeligat defolkevalgtefår
sagtsinmeningomsaken.

Detkommunaleeierskapeter ettervårmeningen styrkeforattføringsarbeidet.Det
sikrerlangsiktighet,stabilitetogansvarlighetoverforbedriftenvår.Eierrepresentanter
i bedriftensstyrebidrarmedviktiglokalkunnskap,helsefagligkompetanseog
tverrfagligtenkning,someravgjørendeforå skapegodeløsningerforde avvåre
innbyggeresomtrengerhjelpt1å skaffeellerbeholdejobb.Etanbudsregimevil
gjøredetvanskeligforbedriftenå beholdedenattføringsfagligekompetansesom
kommunenønskerå hastabiltilgangtilpåvegneav innbyggerne.

Når MiljøhusetGnistenAS somkommunensvekst-ogattføringsbedriftgår medet
eventueltoverskudd,kommerdettiltaksdeltakerneogbedriftenetilgode.Dette
prinsippetbørvidereføres.Vi frykterat kvaliteteni arbeidetblirvesentligredusert
dersomdettearbeidetovertasav bedriftersomharbedriftsøkonomiskoverskudd
somfremsteformål.

Vi frykterat et anbudssystemvilreduseretilbudettilbrukerneogda særligforde
brukernesomstårlengstunnaarbeidslivet,ogsomharstørstbistandsbehov.



• Vi kanikkese at departementetgjennomhøringsnotatetkandokumentereat andre
aktørerkangjøredennejobbenbedreennde kommunaletiltaksarrangørene,som
harlangerfaringogmyekompetansepåområdet.

Nittedalden 10.juni2014
Styreti MiljøhusetGnistenAS

ene rer

andiLarsen

Wir41
LivLillegraven

ArneBrovol TorgunThorkildsen

SveinRosseland MariaElizabethPrestø

AasteFøliesdalBråthen



Arkivsak-dok. 14/01312
Arkivkode
Saksbehandler Anne Lindalen

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kommunest ret 16.06.2014 87/14

SAKSPROTOKOLL

Et enklere tiltakssystem - høring

Kommunestyret har behandlet saken i møte 16.06.2014 sak 87/14

Møtebehandlin
Re resentanten Hel e Fossum FrP fremmet føl ende forsla å ve ne av FrP o H :
Nittedal kommune slutter seg til regjeringens forslag.

Ordfører Hilde Thorkildsen A fremmet føl ende forsla :
Høringsuttalelse fra styret i Miljøhuset Gnisten vedlegges denne høringen.

Voterinq 

Det ble votert alternativt mellom rådmannens innstilling og forslaget fra Helge Fossum
(FrP).
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 16 mot 13 stemmer (FrP og H).
Forslaget fra ordføreren ble enstemmig vedtatt hvis gruppelederne godkjenner
uttalesen. Hvis ikke oppfordrer ordføreren Miljøhuset Gnisten til å sende den på eget
initiativ.

Vedtak 

Rådmannen foreslår på bakgrunn av drøftinger i dette notatet følgende uttalelse:

Forskriftsendringen burde vært presentert etter at den varslede NOU-en som ser på
hele tiltaksfeltet var lagt fram. Det er antagelig flere endringer som må til for å øke
måloppnåelsen, og Nittedal kommunestyre mener det hadde vært klokt å få belyst
problemstillingene grundig og i sammenheng før valg av virkemidler.
Skulle forskriftsendringene bli vedtatt må ikke forskriften være en premiss for det videre
utviklingsarbeidet, men kunne vurderes på nytt når dersom NOU-en som legges fram
kommer med andre anbefalinger.


