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Høringsuttalelse til forslag om et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov 

 

Viser til høringsbrev av 13. mai 2014 med frist for høringsuttalelse til 4. august. 

Regjeringen har sendt ut et høringsforslag om å konkurranseutsette 

arbeidsmarkedstiltakene innen avklarings- og oppfølgingsområdet. Argumentasjonen bak 

forslaget er å forenkle regelverket for arbeidsmarkedstiltakene, øke mangfoldet av 

leverandører, gi brukerne større valgfrihet og økt kvalitet i tjenestene. 

Ordfører- og Rådmannskollegiet på Nordmøre (ORDKidè) er et formalisert samarbeid 

mellom kommunene på Nordmøre, og omfatter kommunene Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, 

Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. ORKidè har følgende 

kommentarer: 

Vi støtter ikke forslaget fra Arbeids- og Sosialdepartementet om et enklere tiltakssystem 

tilpasset brukernes behov slik høringsforslaget foreligger. 

Vi er glad for at regjeringen ønsker et enklere tiltakssystem, og at de gir signaler om at 

brukernes behov skal settes i sentrum. Selv om vi har gode erfaringer med anbud på andre 

tjenesteområder, mener vi at forslaget har en rekke svakheter. 

1. Forslaget har vidtrekkende konsekvenser som nødvendiggjør Stortingsmelding og 

konsekvensutredning. 

Vi synes det er svært uheldig at regjeringen legger opp til et vesentlig linjeskifte i 

arbeidsmarkedspolitikken uten at Stortinget har fått behandle saken. Regjeringen har varslet 

at det kommer en stortingsmelding om arbeidsmarkedspolitikken i høst, men de har unnlatt 

å ta med spørsmålet om anbud i meldingen. I stedet kommer regjeringen med dette 

forslaget i en høringsrunde der fristen er knapp, i forkant av stortingsmeldingen. 

Anbudsutsetting av de attføringstjenestene som i dag leveres av kommunalt eide vekst- og 

attføringsbedrifter, vil få store konsekvenser for brukere, bedrifter og lokalsamfunn. De 

folkevalgte må derfor få muligheten til å si sin mening om saken. 

2. Vi frykter at et anbudssystem vil redusere tilbudet til brukerne og da særlig for de 

brukerne som står lengst unna arbeidslivet, og de som har størst bistandsbehov. 

Med forslaget vil brukerne som står lengst unna arbeidslivet, og som har størst 

bistandsbehov, konkurrere om det samme tilbudet som sykemeldte og ordinært 

arbeidsledige med større tilknytning til arbeidslivet. Vi frykter at sårbare grupper, som på 

grunn av for eksempel psykiske lidelser, rusmiddelbruk og ulike helseplager har problemer 

med å få innpass på arbeidsmarkedet, vil tape i ressurskampen om det begrensede tilbudet  
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disse brukerne får. I et anbudsregime vil kommersielle tilbydere konsentrere seg om de 

gruppene som er enklest og billigst å hjelpe. 

Vi frykter også at kommersielle aktører ikke vil finne det interessant nok å tilby 

attføringstjenester i tynt befolkede områder. Dersom attføringsarbeidet gjøres av en 

kommunalt eid bedrift, sikrer man et geografisk likeverdig tilbud til brukerne i distriktene. 

Det kommunale eierskapet er etter vår mening en styrke for attføringsarbeidet. Det sikrer 

langsiktighet, stabilitet og ansvarlighet overfor vekst- og attføringsbedriftene. 

Attføring er en velferdstjeneste og dermed en del av kommunenes samfunnsansvar. Det er 

derfor ikke egnet for konkurranseutsetting. I et anbudssystem vil kommunenes øvrige 

tjenestetilbud måtte rustes opp for å håndtere grupper som ellers ville fått et tilbud i vekst- 

og attføringsbedriftene. 

3. Forslaget har ikke vurdert andre muligheter for å slippe til flere aktører enn gjennom 

en anbudsutsetting. 

Vi kan ikke se at regjeringen har belyst muligheten for å slippe til andre aktører på en annen 

måte enn gjennom en anbudsutsetting. Regjeringen har ikke vurdert om andre ikke-

kommersielle aktører, som for eksempel Kirken Bymisjon, Pøbelprosjektet og sosiale 

entreprenører, kan slippes til gjennom enten små justeringer i regelverket, eller gjennom en 

forsøksordning. 

4. Vi mener at attføringsfeltet har behov for forenkling og fornyelse. 

Vi ser likevel at tiltakssystemet har behov for effektivisering. Det er i dagens system store 

utfordringer knyttet til ventetider før og mellom ulike tiltak, og som medfører redusert 

sannsynlighet for å oppnå ordinært arbeid. Vi mener at en forenkling av tiltakssystemet, slik 

at personer med nedsatt arbeidsevne kan følges opp uten avbrudd mellom ulike tiltak, er 

avgjørende. Anbud bør derfor vurderes opp mot mulighet for å jobbe sømløst. Dette må 

drøftes helhetlig og ikke fragmentert slik høringsforslaget legger opp til. 

Ordfører- og Rådmannskollegiet på Nordmøre kan derfor ikke støtte høringsforslaget. 
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Vennlig hilsen 

Ordfører og rådmannskollegiet på Nordmøre- ORKidé 
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