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Høringsuttalelse  -  Forslag til endringer i regelverket for arbeidsmarkedstiltakene

Vi viser til  høringsnotat  fra Arbeids - og inkluderingsdepartementet  av 16.07.2008.

Generelt

Arbeidsgiverforeningen Spekter stiller seg generelt positiv til de overordnede forslagene i
høringsnotatet. Vi støtter forslaget om å forenkle og slå sammen likeartede tiltak og tror at
dette vil gjøre det lettere å få oversikt over de ulike tiltakene. Vi tror at dette vil kunne bidra
til at det blir lettere for Arbeids- og velferdsetaten å administrere virkemidlene og frigjøre tid
til nødvendig oppfølging av brukerne og finne fram til egnede tiltak tilpasset den enkelte
brukers behov.

Vi støtter departementets prinsipale forslag om å opprette et felles  avklaringstiltak  for alle
brukere med behov for en bred vurdering av sin arbeidsevne, utvide målgruppen for
arbeidsnettet rehabilitering  og å opprette et nytt felles  oppfØlgingstiltak.

Oppheve skillet mellom ordinære og yrkeshemmede arbeidstakere

I høringsnotatet understreker departementet gjentatte ganger, at et av målene med endringen
er å gi et enda bedre tilbud til de mest utsatte brukergruppene med størst behov. Det
understrekes videre at disse gruppene skal prioriteres foran andre. Det er positivt å fokusere
på den enkelte bruker og deres spesifikke behov. Spekter forutsetter imidlertid at endringene
ikke vil føre til at sykemeldte brukere som kanskje ikke kan ansees å være blant de mest
"trengende" sammenlignet med andre brukere, men som for eksempel har behov for å få et
avklaringstilbud for å kunne komme seg raskt tilbake i jobb, ikke kommer bakerst i køen fordi
de ikke har like store og sammensatte behov som andre grupper. Hvis dette ikke ivaretas, vil
sammenslåing av tiltakene kunne komme i konflikt med målsettingen i Raskere tilbake og
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andre virkemidler som er igangsatt i regi av IA-avtalen. Dette kan i ytterste konsekvens
medføre at sykefraværene blir unødig lange for de som er i målgruppen for Raskere tilbake.

Dersom opphevelse av skillet mellom ordinære og yrkeshemmede arbeidssøkere fører til at
ordinære arbeidssøkere kommer bakerst i køen når det gjelder tilbud om behovstilpassede
tiltak, så er opphevelsen av dette skillet ikke hensiktsmessig. Dersom så vil være tilfelle, vil
Spekter heller støtte departementets alternative modell der skillet mellom ordinære og
yrkeshemmede arbeidssøkere opprettholdes. Ingen av gruppene vil være tjent med å bli stilt
opp mot hverandre.

Målet om å gi individuelt tilpassede tilbud krever mer enn sammenslåing av tiltak og
regelverk. Det krever kompetanseutvikling for saksbehandlere i Arbeids- og velferdsetaten
slik at de evner å henvise ulike brukere til riktige tiltak.

Krav til tiltaksarrangører og muligheten for virksomheter til å kunne bli ansett som
tiltaksarrangører

Vi støtter forslaget om å legge reglene for offentlige anskaffelser til grunn for kjøp av
tjenester fra underleverandører til Arbeids- og velferdsetaten. Det vil bidra til å sikre
kvaliteten på leveransene.

For enkelte av tiltakene, som for eksempel arbeidspraksis, legges det til grunn at virksomheter
kan ta imot enten egne ansatte som har vært sykemeldt over en lengre periode eller andre
arbeidssøkere til arbeidstrening. For andre tiltak kan vi ikke se at den samme tankegangen er
lagt til grunn. Noen store virksomheter har i kraft av å ha egen bedriftshelsetjeneste, eller
annet kvalifisert personell, kompetanse til å kunne tilby avklaringstiltak til egne ansatte. I
slike tilfeller bør disse virksomhetene kunne vurderes som tiltaksarrangører på lik linje med
andre tilbydere.

Departementet sier i sitt høringsnotat at et av målene med dette forslaget er å lage bedre
oversikt over tiltakene. Vi foreslår at departementet også gjør en vurdering om det er mulig å
gjøre noen redaksjonelle endringer i forslaget til ny forskrift. Den virker relativt uoversiktlig
og dermed litt utilgjengelig i sin form. Hovedårsaken til dette er at hvert tiltak behandles hver
for seg. For flere av tiltakene er det mange like paragrafer, som for eksempel; Krav til
tiltaksarrangør, anskaffelser etc. Ville det være mulig å samle disse punktene og heller gjøre
oppmerksom på unntakene under hvert tiltak der det er nødvendig? Når man først gjør såpass
store endringer i forskriften så bør man også kunne gjøre ytterligere redaksjonelle endringer
som vil bidra til at forskriften blir mer tilgjengelig.
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Kommentarer til enkelt unkter

I tillegg til de generelle kommentarene som også dekker våre kommentarer på noen av de
konkrete forslagene, så har vi noen kommentarer til enkeltpunkter i høringsnotatet.

Midlertidige  sysselsettingstiltak ,  tidsbegrensede lønnstilskudd  og § 7.5 Utvidet  adgang til
midlertidige ansettelser

I høringsnotatet foreslås det at tiltaket  Midlertidige sysselsettingstiltak  innlemmes i
lønnstilskuddsordningen. Dette begrunnes med at tiltaket har vært forbeholdt offentlige
arbeidsgivere og ideelle organisasjoner. Det dokumenteres videre at tiltaket i liten grad har
vært i bruk. Høringsnotatet sier lite om hvorfor dette tiltaket har vært lite brukt. Kan det
skyldes at det i liten grad har vært markedsført overfor brukere og arbeidsgivere fra NAV sin
side? Og det står ikke noe i notatet om hvor mange brukere det er på tiltaket  Tidsbegrenset
lØnnstilskudd  slik at vi har noe å sammenligne med.

Ordningen med tidsbegrenset lønnstilskudd forutsetter at den arbeidssøkende er fast ansatt i
en virksomhet .  Dersom det er behov for en særlig utprøving av arbeidsevnen i en konkret
stilling og man mener at det er behov for at dette tiltaket varer utover 1 år, kan man ansatte
midlertidig  jfr. § 7.5. Spekter ser positivt på at det foreslås at muligheten til å ansette
midlertidig i slike tilfeller utvides fra 1 til 2 år.

Spekter mener imidlertid at det også burde være anledning til å ansette midlertidig for brukere
der man antar at tiltaket med tidsbegrenset lønnstilskudd vil vare kortere enn i 1 år. Vi tror at
dette ville medføre at flere virksomheter ville stille seg positive til å ta inn flere arbeidssøkere
med redusert funksjonsevne. Når man får litt tid til å vurdere kompetansen, arbeidsevnen og
tilretteleggingsbehovene til den midlertidige ansatte, så tror vi at flere arbeidsgivere vil være
villig til å ansette flere ansatte med redusert funksjonsevne i etterkant. Ved at man må
fastansatte en medarbeider med redusert funksjonsevne før man vet om dette vil fungere godt
i virksomheten, tror vi flere arbeidsgivere vegrer seg mot å ansette presoner med redusert
funksjonsevne.

Vi forstår at begrunnelsen for å begrense adgangen til å ansette midlertidig er at man er redd
for at arbeidsgivere vil unytte muligheten til å få billig arbeidskraft ved å motta offentlig
støtte, og at dette igjen vil kunne bidra til at ansatte med redusert funksjonsevne vil kunne bli
utnyttet på arbeidsmarkedet. Vi tror imidlertid at det vil være få arbeidsgivere som er så
kyniske. Denne risikoen vil oppveies mot at flere arbeidsgivere vil stille seg positive til å ta i
mot flere ansatte med redusert funksjonsevne dersom dette kunne starte med en prøveperiode
som kan strekke seg utover 6 måneder.

Dersom det å slå sammen tiltaket Midlertidige sysselsettingstiltak og  Tidsbegrenset
lønnstilskudd  medfører at det blir vanskeligere å ansette tiltaksbrukere midlertidig, så er vi
skeptiske til dette endringsforslaget.
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Kapittel 6 Opplæring og § 6.2 Alder

Departementet har 2 alternative utkast til § 6.2. Spekter deler departementets bekymring for at
det å senke aldergrensen til 19 år for ordinær utdanning som arbeidsrettet tiltak kan øke
risikoen for at ordinære utdanningsløp i større grad blir finansiert gjennom tiltaksmidler og
ikke gjennom de ordinære studiefinansieringsordningene. Vi støtter derfor alternativ 2 blant
de foreslåtte endringene. Vi mener at det er viktig å opprettholde aldersgrensen for støtte til
ordinær utdanning. Dette understreker, som departementet selv sier, at målet med støtten er
kvalifisering for arbeid og ikke utdanning i seg selv. Men dette må på den andre siden ikke
medføre at yrkeshemmede arbeidssøkere ikke får støtte til relevant utdanning som kvalifiserer
dem for arbeidslivet

Med vennlig hilsen
Arbeidsgiverforeningen Spekter

Anne-Kari Bratten
Viseadministrerende direktør
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