
0
%LANDSRADET2oQ 6 Dq Stetarmen 5

Postboks 60, Lofts-Eik
3109 Tønsberg

FOR ARBEID TIL YRKESHEMMEDE Z O
33331370033 13 701

Mobil 90 99 23 12

lR S E -post la"online.no
;Web-sider www.lafv. no

DET KONGELIGE
ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET
Postboks 8004 Dep
0030 Oslo

Deres ref. 20060445 7-/AAO

Org.nr. 975 362 094

Tønsberg, 14. februar 2007

Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede  (LAFY ) viser til høring av forskrift ,  Forsøk
med tidsubestemt lønnstilskudd.

LAFY ser positivt på tiltaket som foreslåes, allikevel er det noen punkter som bør presiseres
og tydeliggjøres hvem som skal utføre ulike oppgaver.
LAFY er opptatt av at det ikke opprettes "kunstige" arbeidsplasser for yrkeshemmede.
Det er vesentlig at arbeidsplassene har et reelt arbeid, slik at de som skal delta i tiltaket
opplever at de gjør en fullverdig jobb på en ordinær arbeidsplass. Videre ser LAFY faren ved
å sette en yrkeshemmet arbeidstaker i en bedrift som er opptatt av effektivitet, og har et fokus
på  høy  kompetanse blant arbeidstakerne. Det kan her være fare for sosial isolering på
arbeidsplassen.

Følgende punkter i forslaget mener LAFY bør endres.
Punkt under Hovedtrekkene i forslaget

• Arbeids- og velferdsetaten må sørge for nødvendig oppfølging av både tiltaksdeltaker
og arbeidsgiver.

Om dette menes at det er opp til det lokale NAV-kontor å avgjøre om de selv skal utføre
oppfølgingen, eller om de vil kjøpe tjenesten av tilretteleggere som i dag arbeider innen
Arbeid med bistand (AB), mener LAFY at dette bør uttales tydeligere i forskriften.
LAFY mener at tiltaksbedriftene er de som besitter den kompetanse som behøves for å utføre
denne oppfølgingen, og er den instans som bør utføre tjenesten på vegne av NAV.

• Det innføres faste stoppunkt hvor tilskuddets størrelse og varighet vurderes.
Om dette menes å være en oppfølgingsrutine for at bedriften ikke skal utnytte
lønnstilskuddordningen, bør dette uttales tydeligere i forskriften.

Det bør og  synliggjøres  hvordan Aid.  vil finansiere tiltaket.

Med vennlig hilsen
Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede

Rolf-IIååkon Padlsen  Ragnhild Bj rnstad-Fjeld
informasjonskonsulent styreleder


