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Høring – et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov 

 
YS viser til ovennevnte høring fra Arbeids- og sosialdepartementet. 
 
Bakgrunnen er at dagens tiltaksstruktur er komplisert og uoversiktlig, og det 
har gjennom årene blitt opprettet mange parallelle og overlappende 
ordninger.  Det kan være vanskelig for både arbeidsgivere og arbeidstakere 
å få oversikt over hvilken bistand NAV kan gi.  Imidlertid er YS noe 
undrende til at denne hastesaken, med svært kort høringsfrist kommer nå, 
rett i forkant av stortingsmeldingen om tiltaksapparatet som skal legges fram 
til høsten. Burde ikke hele tiltaksstrukturen ses på under ett, og ikke 
stykkevis og delt slik det nå kan se ut til. 
 
Det foreslås følgende: 

 Slå sammen overlappende ordninger innenfor avklarings- og 
oppfølgingsområdet, avklaring i ordinær virksomhet og avklaring i 
skjermet virksomhet slås sammen til ett tiltak 

 Oppfølging og arbeid med bistand slås sammen til ett tiltak 

 Fire tiltak reduseres til to, og som foreslås anskaffet gjennom en ordinær 
anbudskonkurranse 

 
Regjeringen vil drøfte flere endringsforslag i tiltaksapparatet i 
stortingsmeldingen høsten 2014, men ser behov for å komme raskt i gang 
med forenklingsarbeidet og fremmer disse forslagene nå med sikte på 
iverksetting fra 1.1.15. 
 
YS er også av den formening at dagens tiltaksstruktur er altfor komplisert og 
uoversiktlig, og med svært mange tiltak. Som sagt det er vanskelig 
tilgjengelig både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Det er også ganske 
ressurskrevende for NAV å administrere så omfattende tiltaksordninger og i 
så måte er dette en «tidstyv» for NAV. Noe som kan medføre lavere 
måloppnåelse og dårlig brukeropplevelse. 
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Behovet for enklere regelverk og tiltaksstruktur er meldt inn til 
Ekspertutvalget fra YS-representantene i referansegruppen, som et av 
områdene utvalget bør vurdere. 
 
Departementet foreslår å slå sammen overlappende tiltaksordninger, slik at 
fire tiltak reduseres til to. Slik YS ser det synes ikke dette å være særlig 
omfattende, men kan være et første skritt i forenklingsarbeidet.  
 
Imidlertid er YS skeptisk til forslaget om at disse to nye tiltaksordningene 
skal anskaffes gjennom en ordinær anbudskonkurranse, og savner 
nærmere konsekvensvurdering av hvorfor dette skal være en bedre måte å 
organisere tiltakssystemet på. Vi har i dag mange godt fungerende 
tiltaksleverandører, blant annet kommunale, med nærhet til brukerne. Åpen 
konkurranse kan medføre færre og mer sentraliserte leverandører, med 
større avstand til brukerne. 
 
YS mener det er flere forhold som bør ivaretas ved anbudsutsettelse. Det 
må bl.a. sikres at de som får anbudet leverer tjenester av god kvalitet. 
Kvantitet må ikke gå på bekostning av kvalitet. Videre mener YS at det må 
være tilstrekkelig kapasitet hos leverandøren. Kontraktstiden må ha en slik 
varighet at det sikrer en viss kontinuitet.  Videre blir tiltaksleverandørens 
nærhet til brukerne viktig, for å ivareta tilgjengeligheten. 
 
Avslutningsvis mener vi forenklingsforslagene virker litt «løsrevne». YS 
mener departementet burde sett samlet på den totale tiltaksstrukturen. 
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