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23.06.2014    

 Svar på høring: Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov 

Det vises til forslag til endringer i forskrift om arbeidsrettede tiltak, sendt ut fra Arbeids- 

og Sosialdepartementet 13. mai i år, med høringsfrist 4. august.  

 

Norges Bondelag organiserer mange av bøndene som leverer velferdstjenester omfatta av 

merkeordningen Inn på tunet. Organiseringa av tiltakssystemet vil påvirke disse bøndenes 

muligheter til levere tjenester innenfor arbeidsretta tiltak, vi ønsker derfor å gi våre 

kommentarer til det framlagte forslaget fra departementet 

 

I høringsnotatet foreslås det å forenkle og slå sammen ordninger innenfor avklarings- og 

oppfølgingsområdet. Fire tiltak blir til to. Samtidig foreslås det å anskaffe disse tjenestene 

gjennom en ordinær anbudskonkurranse. 

 

Inn på tunet-næringa opplever det som utfordrende å komme i direkte dialog med NAV.  

Målet med denne dialogen har fra landbrukets side vært et ønske om å tegne kontrakter 

mellom Inn på tunet-leverandør og NAV, uten å være pålagt å gå veien om 

arbeidsmarkedsbedriftene.  

 

I enkelte områder fungerer ordninga med at gården er underleverandør til 

arbeidsmarkedsbedrift rimelig godt, men det er ikke til å komme utenom at gårdene 

opplever arbeidsmarkedsbedriftene som den sterke part i dette samarbeidet. Avstanden til 

NAV og brukernes saksbehandlere kan også oppleves lang med denne modellen, dette gjør 

at gårdbruker iblant føler mangel på informasjon angående brukerne som er på gården.  

 

Fordelen med dagens modell er at arbeidsmarkedsbedriftene har et utvikla 

rapporteringsverktøy for å gi tilbakemeldinger til NAV. Dette må IPT-gårdene stå for sjøl 

hvis de inngår direkte avtaler med NAV. 
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Gjennom den foreslåtte endringa i forskrift om arbeidsrettede tiltak vil Inn på tunet- 

leverandører, aleine eller i produksjonssamarbeid, kunne delta i konkurransen om å levere 

avklarings- og oppfølgingstjenester.  

 

Det totale antallet personer som får innvilget slike tjenester i dag er ca 12 000 på 

landsbasis. Gruppa omfatter sjukmeldte arbeidstakere, arbeidssøkere og personer med 

nedsatt arbeidsevne. Vi mener at gårdsbruk med IPT kan gi gode tilbud til en del av denne 

gruppa.  

 

Departementet sier i dokumentene at de ønsker økt mangfold av leverandører og mulighet 

til å gi brukere større valgfrihet i tjenestetilbudet. Videre skal individuelle tjenester 

tilpasset brukernes behov etterstrebes. Inn på tunet er etter vår mening et godt svar på disse 

målsettingene.  

 

Vi registrerer at bruk av anbud som metode for tjenestekjøp fra det offentliges side utvides, 

både i omfang og til nye tjenesteområder, noe det framlagte forslaget er et eksempel på. 

Bruk av anbud som anskaffingsmodell for tjenester bringer med seg nye utfordringer både 

for selger og kjøper.  

 

Innen landbruket og IPT-næringa er vi forberedt på at deltakelse i eventuelle 

anbudskonkurranser og direkte leveranse til NAV trolig innebærer at vi møter andre og 

flere kompetansekrav enn i dag. Departementet forventer at utlysning av anbudet stiller 

krav til tiltakstilbyders kompetanse og kunnskaper om metoder for inkludering i 

arbeidslivet. For å fylle disse kravene er samarbeid mellom tilbydere et godt verktøy. 

Innleie av kompetanse gjennom samarbeid med andre aktører kan også være aktuelt. 

 

Vi erkjenner at som offensive leverandør må en videreutvikle seg slik at en fyller kravene 

NAV vil stille i sine anbudsutlysninger. Norges Bondelag vil bidra til at IPT-leverandørene 

settes i stand til å være med i disse anbudsrundene, både med tanke på kompetanse og 

organisering av tjenestetilbudet. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

      Arild Bustnes  Amund Johnsrud 

 

 

 

 

          

 


