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FORSØK MED TIDSUBESTEMT LØNNSTILSKUDD  -  HØRING
AV FORSKRIFT

Vi viser til  departementets  høringsbrev 15.12.06 og takker for at vi ble bedt om  en uttalelse. Forum
for Arbeid  med Bistand er en faglig møteplass og utviklingsarena for personer som er ansatt i AB.
Blant annet arrangerer vi hvert år landets største  konferanse om AB.

Målgruppen for forsøket er sagt å være personer i og utenfor arbeidslivet med varig og vesentlig
nedsatt arbeidsevne og hvor alternativet kan være innvilgelse av uførepensjon, eller personer som
allerede er innvilget gradert eller full uførepensjon. Som hovedregel skal tiltaksdeltakeren være
fast ansatt som arbeidstaker i hel- eller deltidsstilling og skal ha vanlig lønn fra arbeidsgiver.
Arbeids- og velferdsetaten skal sørge for nødvendig oppfølging av tiltaksdeltakeren.

Generelle synspunkter
Vår erfaring fra praktisk attføringsarbeid tilsier at det er stort behov for en slik tilskuddsordning.
Lønnstilskuddet kan være avgjørende for å hindre utstøting fra arbeidslivet. Arbeidsgiveren vil se
en konkret kompensasjon for merarbeidet sitt og/eller lav produktivitet hos arbeidstakeren. Når
effektiviteten eller feilprosenten hos en arbeidstakeren er merkbart dårligere enn for
gjennomsnittet, vil arbeidsgiver uvilkårlig sette opp et regnestykke om han har råd til å beholde
vedkommende.

Arbeidstakeren på sin side vil føle mindre dragning mot trygd, hvis han vet at gapet mellom
arbeidsgivers krav og egen yteevne blir fylt opp. Og arbeidskameratene vil ikke så fort fryse ut den
som oppfattes som en "sinke" i bedriften (£ eks ved akkordarbeid).
Tilsvarende vil kunne gjelde for arbeidssøkere.

Evalueringer av Arbeid med bistand har satt spørsmålstegn ved hvordan arbeidsforholdet utvikler
seg når arbeidstakeren blir skrevet ut av AB. Vi vil sterkt understreke at den nye
tilskuddsordningen - og ikke minst den oppfølgingen som er inkludert - er av stor betydning for at
våre tiltaksdeltakere skal kunne beholde jobben sin også når vi må trekke oss ut (etter maksimum
tre år.) Dermed kan den nye ordningen sikre suksessen for de som forlater AB.



Et annet forhold som kan bli berørt av det nye tilskuddet, er arbeidsavtaler som (£ eks. i regi av
AB) er inngått mellom en arbeidsgiver og en person på 100 % pensjon. Mange av disse mottar i
dag opptil 1 G i bonuslønn. Den nye tilskuddsordningen kan være en god drahjelp for å få til en
(gradvis?) overgang til ordinær lønn. For eksempel kan en tenke seg at bonuslønna blir avløst av
full, ordinær lønn for vedkommendes arbeidstid, og at arbeidsgiver får lønnstilskudd.

Vi er enig i Stortingsmelding nr 9 (2006-2007) når det heter at det tidsubestemte lønnstilskudd som
i dag ytes gjennom arbeidsmarkedsbedriftene heller bør kanaliseres til ordinære arbeidsplasser, bl.
a. for at den enkelte skal kunne beholde sin tilknytning til arbeidsstedet også når arbeidsevnen blir
redusert.(Avsnitt 11.4.1.) På den annen side bør arbeidsmarkedsbedriftene fortsatt kunne ha et
tilbud om tilrettelagt arbeid for de som ikke har annen tilknytning til arbeidslivet.

Vi kan  også håpe at presset på tiltaksplassene i Varig tilrettelagt arbeid vil avta, hvis personer som
ellers ville blitt henvist til uførepensjon,  nå kan få/beholde jobb i ordinært arbeidsliv.  Det er store
summer å spare for det offentlige hvis  noen VTA-plasser (til rundt 160.000 kr per år) erstattes av et
lønnstilskudd (på f. eks kr  100.000 per år.) Dessuten vil jo  det siste beløpet gi grunnlag for
inntektsbeskatning på en helt annen måte enn det driftstilskuddet  til VTA gir.
Vi er enig med departementet i at det neppe er stor fare for at personer på tilskudd skal fortrenge
ordinære arbeidssøkere, når landet har utsikter til stor mangel på arbeidskraft. (St.m. 9, avsnitt
11.4.4).  Men de kontrollmekanismer som forslaget til forskrift legger opp til, kan likevel være
hensiktsmessige.

Målgruppe

Lønnstilskudd contra gradert uførepensjon
St. meld. 9 lager et poeng av at gradert uførepensjon er det rette for personer som fyller sin jobb
100 %, men som ikke må ha kortere arbeidstid. (Avsnitt 11.4.2) Denne kombinasjonen av lønn og
trygd stilles opp mot de situasjoner der lønnstilskuddet er på sin plass: Når arbeidstaker "jobber
fullt", men utbyttet ikke er tilsvarende. Med andre ord skal det treffe  personer som ikke er 100 %
effektive. Vi har tolket det slik at Ønnstilskuddsordningen skal dekke tilfeller der:

* Arbeidsgiver får problemer med å planlegge arbeidet (Usikkert frammøte, variabel
yteevne o.l.)

* Produktiviteten er redusert (lavere tempo, hyppigere pauser, lengre pauser, fravær pga
behandling, mindre ansvar, færre oppgavetyper/fyller ikke stillingen)

* Kvaliteten er redusert (Mer etterkontroll, mer svinn og feil)
* Arbeidsgiver bruker mer enn vanlig tid på oppfølging av den ansatte

(veiledning/instruksjon, møter med NAV, fadder osv)

Vi er enig i at lønnstilskudd forbeholdes denne gruppa arbeidssøkere/-takere, ut fra den
begrunnelse som gis i stortingsmeldingen..
Men skillet mellom de to målgruppene er helt fraværende i departementets høringsbrev.  Vi
forutsetter at forskriften uttrykkelig tar stilling til om den ene eller begge grupper skal omfattes av
ordningen.

Hvor mye skal arbeidsevnen være redusert før lønnstilskuddet kan brukes?
Både St.meld 9 og forslaget til forskrift nevner at "de svakeste arbeidssøkergruppene" er
målgruppe, og at bare personer med "varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne" omfattes av forsøket.
Det er ikke sagt med reine ord, men dokumentene kan tolkes dit at bare personer med 50 %
arbeidsevne eller lavere skal dra nytte av den nye ordningen.



FAB er spørrende til om dette treffer blink i forhold til å øke integrering og verdiskaping. Mye
tyder på at behovet er vel så stort i de delene av arbeidsstokken som er 50-80 % produktive. Vi ser
jevnlig eksempler på at personer som trenger flere pauser eller som svinger mellom 0 % og 100 %
frammøte, tvinges ut av arbeidslivet, eventuelt ikke kommer inn. Det handler om mer eller mindre
uttalte forventninger om at vedkommende bør slutte: Det blir for plundrete å forholde seg til
uforutsigbarheten, han/hun holder ikke akkorden, "Vi har ikke tid til å løpe etter deg og
kontrollere" osv.

Etter dagens regelverk kan man ikke få pensjon med en arbeidsevne på over 50 %. Vi har vært
vitne til litt for mange tvilsomme tilpasninger til dette faktum: Personer med 70-80 % yteevne
søker og får innvilget halv pensjon. Så tar de en 50% jobb, og samfunnet går glipp av store verdier:
mindre verdiskaping, høgere utgifter til det offentlige og redusert livskvalitet for den det gjelder.
Andre benytter seg av muligheten til å fryse pensjonen etter et år og øker stillingsandelen igjen til
f. eks 75 %. Dette er etter FAB's syn både samfunnsøkonomisk bakvendt, og det undergraver
respekten for velferdsordningene. (Problemet gjelder begge gruppene som ble beskrevet i avsnittet
Lønnstilskudd contra gradert uførepensjon.)

Siden det tidsubestemte lønnstilskuddet skal "forebygge uførepensjonering ",  har man her en gyllen
anledning til å oppnå nettopp dette: Tilskuddet kan for en god del fylle gapet mellom reell
produktivitet og ønsket produktivitet.  Og dermed blir uførepensjon mindre aktuell for både
arbeidssøker/-taker og arbeidsgiver.  Fremdeles vil NAV  og dens samarbeidsparter få nok å gjøre
med å motivere arbeidsgiver til å påta seg det heft og plunder som følger med.
FAB foreslår i tråd med dette at ordningen primært skal omfatte personer som har fått  avklart en
arbeidsevne på 50-80  %.  Fremdeles vil det være behov for at de med mindre arbeidsevne enn 50 %
får en gradert pensjon og /eller tidsubestemt lønnstilskudd eller VTA-plass i ordinære virksomheter.

Oppfølgingen
I Arbeid med bistand har vi mange gode erfaringer med å kombinere økonomiske stimuli til
arbeidsgiver med oppfølging av arbeidsgiver/arbeidstaker relasjonen. I likhet med Aetats
sluttrapport fra Fleksibel jobb (2005, kap 3.5) mener vi at nettopp oppfølgingen av begge parter er
en avgjørende faktor for at integreringen skal lykkes. Av den grunn ønsker vi oss en enda sterkere
understreking av dette kravet i forskriften § 5, f. eks at det skal holdes kontaktmøter så ofte som
nødvendig og minst 6 ganger per år.

Tiltaket Arbeid med bistand har særlig kompetanse og fokus på oppfølging. Vi ser fram til å bli
benyttet mye av NAV i enkeltsaker der det nye tilskuddet skal brukes. Tiltaket Arbeid med bistand
har hittil stått for jobbsøking og tilrettelegging av arbeidsplassen sammen med arbeidssøkeren, og
noe liknende vil vel være naturlig også for den nye brukergruppa.

Hvorvidt nyordningen vil føre til at hver av tilretteleggerne i AB far flere eller færre arbeidssøkere,
avhenger av hvor mye tid vi vil komme til å bruke på hver av de nye kundene våre. Høringsbrevet
bruker ord som "tett oppfølging av både arbeidssøker og arbeidsgiver", "individuell oppfølging" og
"planlegging og tilrettelegging" kan tyde på at de "nye" kundene våre kan bli minst like
arbeidskrevende for tilrette leggeren som de nåværende.

Varighet
Tilskuddet er kalt tidsubestemt, og begrunnelsen for dette er at begge parter i arbeidsforholdet skal
få den nødvendige trygghet. Men når det foreslås rutiner med regelmessig vurdering av størrelse og
varighet, er vi redd for at man gjeninnfører usikkerheten.



P

En av hovedkonklusjonene i Fleksibel jobb var nettopp at det er behov for et varig tilskudd. Og
Stortingsmelding 9 lanserer det tidsubestemte lønnstilskuddet som et virkemiddel som skal "bidra
til å gi samme form for økonomisk sikkerhet som en varig uførepensjon representerer" (s 195). Da
virker det mot sin hensikt med en stadig prøving av vilkårene. Systemet er jo nettopp at
arbeidsevnen skal være avklart før  tilskuddet ytes.
Vi ber departementet nedtone eller fjerne denne etterprøvingen.

Ressursbruken
Tid
Vi som daglig samarbeider med de NAV-ansatte, konstaterer at de ikke har tid til overs til de nye
oppgavene. De nye oppfølgingsoppgavene skal "ikke gå på bekostning av den formidlingsrettede
og tidsavgrensede innsatsen ved arbeids- og velferdskontorene" (St.m 9, 11.4.5)

Derfor vil vi så sterkt vi kan, understreke at dersom det ikke settes av ekstra ressurser til
oppfølging, vil hele tilskuddsordningen bli et slag i lufta.

Penger
I dag er det store problemer med å finne midler til de eksisterende lønnstilskuddsordningene, jfr alt
bråket i Sør-Trøndelag de siste månedene. Andre fylker har valgt å beholde de eksisterende
plassene hos tiltaksbedriftene, med den følgen at det nesten ikke er midler igjen til lønnstilskudd i
det hele. Dette lover ikke bra for utsiktene for den nye ordningen.. Selv om det skulle bli avsatt
særskilte midler til forsøket i 2007, vil vi på det sterkeste hevde at de gode hensiktene med det nye
lønnstilskuddet blir kvalt uten tilstrekkelige bevilgninger.

Forsøksperioden i praksis
Forsøksperioden som er skissert, er alt for kort til å gi noe inntrykk av hvordan et  varig
lønnstilskudd slår ut. I praksis vil man bare komme så vidt i gang, før året 2007 er omme. Vi mener
at erfaringene fra Fleksibel jobb er så gode og så godt dokumentert at man kan kutte ut hele
forsøksordningen og innføre tidsubestemt lønnstilskudd permanent nå.

Evaluering blir likevel nødvendig, men den kan foregå fortløpende internt. Om £ eks 3 år kan man
så gjøre en større og systematisk undersøkelse.

Vennlig hilsen
Forum for Arbeid med bistand
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styremedlem


