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UTTALELSE: ATTFØRING PÅ ANBUD

Troms fylkesting vedtok i møte 19. juni 2014 følgende uttalelse:

«Attføring på anbud

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har sendt ut til høring et forslag om å innføre
bruk av anbud for sentrale deler av tilbudet som i dag gis til personer med nedsatt
arbeidsevne. Høringsforslaget har fått navnet: "Et enklere tiltakssystem tilpasset
brukernes behov".

Tiltak for brukere med moderate bistandsbehov er allerede anbudsutsatt, mens tiltakene
for personer med nedsatt arbeidsevne og store bistandsbehov anskaffes av
forhåndsgodkjente tiltaksarrangører som er eid av kommuner eller ideelle organisasjoner.
I forslaget settes nå alt dette ut på anbud gjennom en forskriftsendring.
Forskriftsendringen gjøres i forkant for oppstart og behandling av ny Stortingsmelding.
Ny Stortingsmelding er bebudet høsten 2014, men da er allerede mange premisser tatt
gjennom nevnte forskriftsendring - og dette uten at en har fått belyst konsekvensene. For
å få en bred og helhetlig vurdering og debatt, må dette forslaget derfor tas med i den
varslede stortingsmeldingen.

Både i de politiske- og de faglige miljøene har det vært enighet om at dette feltet trenger
fornyelse og forenkling for å få flere i jobb. Forsøk med tiltaksforenkling kan vise til
gode resultater. Men innenfor de ulike miljøer er det uenighet om disse tiltakene egner
seg for anbudsutsetting.
Nou 2012-6 viser at anbud fordyrer leveransen, og at det ikke er standardiserte, men
individuelle løsninger som gir gode løsningsresultater. Dette støttes og av erfaringer fra
flere europeiske land.

Dagens tiltaksleverandører har bygget opp stor kompetanse på å hjelpe personer i
ytterkant av arbeidslivet til jobb, i nært samarbeid med både NAV og ordinære
arbeidsgivere. I likhet med brukerne har også tiltaksleverandørene behov for stabilitet,
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forutsigbarhet og langsiktighet- og dette må derfor også drøftes. Usikkerhet om fremtidig
finansiering gir ingen intensiver til å investere i kompetanse og gode prosesser som kan
gi brukerne et bedre tilbud. Det kan bli vanskelig å bygge opp og beholde kompetanse-
miljøer.

Fylkestinget i Troms fraråder at man nå innfører endringer i form av en forskriftsendring.
Forslaget har vidtrekkende konsekvenser som nødvendiggjør Stortingsmelding og
konsekvensutredning.
Uavhengig av hva man måtte mene om bruk av anbud, er det ikke tilrådelig at dette
gjennomføres som en enkel forskriftsendring. I likhet med både LO og NHO reagerer vi
på forsøket på å gjennomføre dette uavhengig av den bebudede stortingsmeldingen og
anbefaler statsråden en helhetlig stortingsbehandling.»

Med vennlig hilsen

Knut Werner Hansen
Fylkesordfører
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