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Høringsuttalelse – Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov

I høringen er det foreslått en forenkling og sammenslåing av overlappende ordninger innenfor 
attføringsområdets avklarings – og oppfølgingstjenester, og at disse tiltakene skal anskaffes 
gjennom ordinær anbudskonkurranse.

Selbu kommune har i dag en vekstbedrift som tilbyr tilrettelagt arbeid og arbeidspraksis i 
skjermet bedrift, og omfattes således ikke av den foreslåtte endringen. Det kan imidlertid ikke 
utelukkes at det på sikt vil komme nye forslag om endringer, slik at disse tiltakene også står i fare 
for å bli anbudsutsatt.

Kommunen er i utgangspunktet kritisk til at det arbeidet som vekst- og attføringsbedriftene gjør i 
dag, skal anbudsutsettes, og mener dette vil ramme de svakeste gruppene i samfunnet som vil få 
mindre hjelp i fremtiden.

Selbu er en kommune med vel 4000 innbyggere, og det er langt til nærmeste by med tilbud om 
lignende tjeneste, i tillegg til at det er et begrenset tilbud om offentlig transport. Det er svært 
viktig for innbyggere som står langt unna arbeidslivet at det opprettholdes et tilbud lokalt i 
kommunen. Spesielt gjelder dette for de aller svakeste brukerne som i tillegg til fysiske og 
psykiske utfordringer, også har utfordringer i forhold til transport.

Skal disse tiltakene anbudsutsettes, står vi i fare for at en vekstbedrift av den størrelsen vi har i 
Selbu, ikke vil ha mulighet for å vinne et anbud i konkurranse med store vekst- og 
attføringsbedrifter lokalisert i de store byene og mer sentrale strøk. Dette vil bety at kommunen 
vil stå i fare for å bli uten et tilbud til de svakeste gruppene, samt at vi mister god og verdifull 
kompetanse opparbeidet gjennom mange år. I tillegg vil kommunen ha utfordringer med å bygge 
opp og utvide et lokalt tjenesteapparat som er i stand til å gi et tilbud til de gruppene som 
tidligere har hatt et tilbud gjennom vekst- og attføringsbedriften.

Anbudsutsetting av attføringsarbeidet kan også føre til at de svakeste gruppene som står lengst 
unna arbeidslivet, vil få et dårligere tilbud og mindre valgfrihet. En kan risikere at tilbyderne ikke 
finner det interessant og lønnsomt å drive attføringsarbeid i mindre sentrale områder.
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Erfaringen med den lokale vekstbedriften, som er forhåndsgodkjent leverandør av sine tjenester, 
er positiv og god. De samarbeider tett og godt med det ordinære lokale næringslivet i kommunen, 
for å tilby brukerne praksis- og tiltaksplasser.

Med hilsen

Inga Johanne Balstad
ordfører
Tlf: 73816711
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