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HØRING - ET ENKLERE TILTAKSSYSTEM TILPASSET BRUKERNES BEHOV 

 

Det vises til departementets oversendelsesbrev med forslag til enkelte endringer i de 

arbeidsrettede tiltakene. Forslaget innebærer at avklaring i ordinær – og skjermet virksomhet 

slås sasmmen til et tiltak, og at oppfølging og arbeid med bistand slås sammen til et 

oppfølgingstitak. Tiltakene sskal anskaffes gjennom en ordinær anbudskonkurranse. 

 

Generelt uttrykkes tilfredshet med at dagens tiltaksstruktur skal forenkles. Som det framgår av 

departementets oversendelsesbrev, er dagens tiltaksstruktur og tiltak kompliserte og lite 

oversiktlige og for regelstyrte.  

Det således gis tilslutning til forslaget om å slå sammen de to avklaringstiltakene til ett, samt 

tiltakene oppfølging og arbeid med bistand til ett oppfølgingstiltak. Sett i sammenheng med at 

de to sammenslåtte tiltakene skal kunne brukes av alle NAV-brukere, uavhengig av hvilke 

«gruppe» de tilhører i systemet, vil dette helt klart bidra til en forenkling. Dersom en mener å 

legge til grunn «skreddersøm» og hva som er til beste for den enkelte bruker bør dessuten de 

lokale Nav-kontorene gis myndighet til å bruke tiltaksvirkemidlene basert på fagkunnskap og 

faglige vurderinger, og ikke styrt etter plantall som skal oppnås. 

 

Styringssignalene fra sentrale myndigheter til Nav-kontorene for 2014 er at majoriteten av 

tiltaksplassene skal benyttes av NAV-brukere med nedsatt arbeidsevne.  

Mens avklaring og oppfølgingstiltakene for ordinære arbeidssøkere allerede er anbudsutsatt, 

har avklaring i skjermet virksomhet og arbeid med bistand blitt anskaffet gjennom 

forhåndsgodkjente tiltaksarrangører hvor plassene har vært «reservert» personer med nedsatt 

arbeidsevne. Hvordan vil forenklingsforslaget/anbudstenkningen påvirke tilbudet til denne 

gruppen, sett i lys av at det på dette tiltaksområde skal være individuelle behov som avgjør 

hvilke tilbud man får, og ikke hvilke gruppe man tilhører?   

I høringsnotatet sies det også klart fra om at det er en forutsetning for sammenslåingen av 

dagens avklaring- og oppfølgingstiltak at det innføres en enhetlig anskaffelsesmåte 

(anbudskonkurranser).  Siden det viktigste formålet med tiltakssystemet er å få flere folk i 

jobb, vil det ved å innføre et anbudssystem være behov for å utarbeide en tydelig 

kravspesifikasjon og å kunne måle effekten av tiltakene, gjennom et felles 

resultatmålingssystem.  

Et anbudssystem som omfatter AB-tiltaket kan lett få som resultat at personer med nedsatt 

arbeidsevne blir avvist til tiltaket til fordel for mer «lettomsettelige» arbeidssøkere.   

På dette tiltaksområdet er tiltakskjeding (sømløs sådan) viktig. Det bør helst ikke være 

ventetid mellom avklaring og oppfølgingstiltakene. Ved anbudskonkurranse kan det bli slik at 

en leverandør vinner avklaringstiltaket men taper oppfølgingstiltaket. Å få til en sømløs 



   

kjeding i et slikt tilfelle kan bli en utfordring. Bruker kan risikere å måtte «forholde seg» til to 

tiltaksarrangører. 

 

NAV har satt i gang et landsdekkende pilotprosjekt, «Kjerneoppgaver i NAV». I Hedmark er 

Nav Kongsvinger deltaker i piloten. Her utprøves at Nav selv yter de tjenestene som tidligere 

er kjøpt av eksterne tilbydere. Erfaringer fra dette prosjektet vil danne grunnlag for et veivalg. 

Skal NAV-kontorene kun være bestillere, eller selv utføre avklaring- og 

oppfølgingsoppgaver?  Dette burde vært drøftet og omtalt i høringsforslaget hvor 

anbudsutsettelse er tema. 
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