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NY TILTAKSFORSKRIFT -  HØRINGSSVAR  FRA ASVL

Vi viser til AIDs  høringsbrev datert 16.  juli d.å.

ASVL er  arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for 230 Vekstbedrifter. Organisasjonen ble stiftet i
1991 av ASV (Arbeidssamvirker), ASVO (Arbeidssamvirker i offentlig regi) og PV (Produksjonsrettede
verksteder).  Dette var nye bedrifter som kom som følge av HVPU-  reformen,  de verkstedene som
fylkeskommunen drev,  ble organisert som egne aksjeselskap og de fikk benevnelsen PV.

I tilknytning til HVPU-  reformen ble de nevnte bedriftene en del av arbeidsmarkedspolitikken og
forholdt seg til arbeidsmarkedsetaten. I tilknytning til forenkling av arbeidsmarkedstiltakene,  ble de tre
nevnte bedriftstypene ASV, PV og  ASVO slått sammen til et nytt arbeidsmarkedstiltak; VTA, varig
tilrettelagt arbeid.  Våre medlemsbedrifter er private aksjeselskaper som i all hovedsak er eid av
landets kommuner.  Etter egne regler er bedriftene fritatt for skatteplikt og det er forbud mot å ta ut
utbytte.

Bedriftene har siden starten utviklet seg med økt kompetanse og kvalitet slik at de i dag også er
betydelige leverandører av arbeidsmarkedstiltakene APS (ca 130 bedrifter), AB (ca 80 bedrifter) og
Avklaring (ca 35 bedrifter). Det rapporteres om særlig suksess når de ulike arbeidsmarkedstiltakene
ses i sammenheng og kjedes sammen.

Det er faktisk feil når departementet i høringsnotatet hevder "  at det i denne omgang ikke fremmes
forslag til endringer i tiltak som gjennomføres i skjermet sektor"  Både Avklaringstiltaket for
yrkeshemmede og Arbeid med Bistand hører til i skjermet sektor. Slik feilinformasjon kan føre til at
høringsinstanser som ikke arbeider med feltet til daglig, lar seg villede og det er ytterst beklagelig.

ASVL uttalte allerede ved departementets høring om  "Endring av forskriften om arbeidsmarkedstiltak" i
2007:  "Etter vårt syn vil det være mer hensiktsmessig å gjøre dagens tiltak mer fleksible og bidra til at
kompetansen utvikles hos etablerte arrangører enn å øke antall tiltak'.  Slik sett er de nye forslag et
skritt i riktig retning.

Imidlertid er departementets primære forslag om å konkurranseutsette de foreslåtte sammenslåtte
tiltak, og tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering totalt uakseptabelt.

Attføringstjenester er etter vårt syn særdeles lite egnet for konkurranseutsetting ettersom det er
enkeltindividet med alle sine omfattende bistandsbehov og fremtid dette handler om. Det er ikke bare
umulig å måle og prisfastsette yrkeshemmede og andre med bistandsbehov på denne måten, men det
er også direkte skadelig. Både i anbudsfasen og i iverksettelsesfasen vil man støte på vansker, noe
en også har erfart gjennom de tiltakene som allerede er konkurranseutsatt.
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Mange vil falle utenfor anbudsbeskrivelsen selv om "bestilleme"  i NAV skulle ha et meget høyt
kontraktsfaglig og attføringsfaglig nivå.

Dagens modell med en dynamisk skjermet sektor som hele tiden løser og ser nye oppgaver og
utfordringer for den enkelte -  sammen med NAV-  er den aller beste.  Selv om tiltaksbedriften kan
"tape"  penger på noen krevende personer,  har sektoren en faglig integritet og som innebærer at
bransjen gjør jobben sin sett fra et brukerperspektiv,  uavhengig av gevinst eller tap.

Ved et offentlig anbud vil leverandørene måtte forholde seg utelukkende til kontraktsbeskrivelsen og
profittmaksimere oppdraget.  Awikene vil en kreve ekstra betalt for,  eller bortvise.  Vi mener det er
viktig å vise hjerterom for målgruppen istedenfor å mekanisere og byråkratisere attføringsbransjen. Vi
er ikke imot konkurranse for AMO - kurs eller mot at brukeren hele tiden må gjøre sine egne valg ut fra
hvilket attføringsløp som er mest hensiktsmessig.  Vi er enig med statsminister Jens Stoltenberg som
hevder at konkurranse og marked er svarene på områder som aluminiumsindustrien,  men ikke på
mennesker med store omsorgs-  og bistandsbehov.

For å få lønnsomhet ved konkurranseutsetting, vil det sannsynligvis utvikle seg noen få leverandører
som overtar markedet.  Dette i motsetning til dagens system hvor den lokale forankringen i bedre grad
ivaretas (mer enn 160 bedrifter over hele landet har i dag AB tiltaket).  Departementets primære forslag
vil derfor medføre forskjellig tilbud til den enkelte,  basert på hvor i landet personen bor.

Vi forstår ikke hvorfor  man skal slippe  til private  leverandører med mål  om profitt,  når man allerede har
et høykompetent apparat av ikke-kommersielle leverandører som leverer gode tjenester.  I motsetting
til mulige nye kommersielle aktører,  er våre bedrifter i gang med å kvalitetssikre seg gjennom
systemer som medfører ekstern revisjon av bedriftenes tjenesteproduksjon.

Tiltaksarrangørene er eid av kommuner og frivillige organisasjoner,  og er jo som kjent organisert slik at
eventuelle overskudd skal forbli i virksomheten og komme de yrkeshemmede til gode gjennom bedre
tilbud og/eller investeringer. Vi forstår derfor ikke hvorfor departementet foreslår å bygge ned det
apparat som i samspill med NAV garantert vil gi den beste tilpasningen for hvert enkelt individ.

Etter vårt syn åpner departementets forslag for kortsiktighet og mindre forutsigbarhet.  Vi bygger her på
erfaringer fra flere sektorer som for eksempel rusomsorg og barnevern,  som totalt mangler
forutsigbarhet og langsiktighet for tilsvarende sårbare grupper som yrkeshemmede (herunder
psykiatri,  utviklingshemmede og andre) som vil komme inn under de foreslåtte tiltak. Vi bygger også
på allerede iverksatt konkurranseutsetting innenfor attføringsfeltet.

Fremfor alt legger vi til grunn at bransjen vår leverer kvalitet, og får ros for sin faglighet både fra NAV,
stortingsrepresentanter og ministere.  Langsiktighet gir bedre vekstvilkår for fagutvikling, som igjen gir
utviklingsmulighet for stadig nye tilbud til brukere med stadig mer sammensatte behov.

Ved konkurranseutsetting frykter vi også  at NAV-organisasjonen vil kunne få en kompetanse-
forskyvning.  Attføringsfaglighet vil bli erstattet med kontraktsfokus,  og NAV vil kunne bli tappet for
ytterligere og viktig kompetanse .  Dette vil kunne danne grunnlag for mindre fokus på faglighet og
individorientering.

Mange vellykkede attføringsløp er et resultat av såkalt kjeding av tiltak ved at personen er innom flere
tiltak.  Dersom de foreslåtte sammenslåtte tiltak og tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering
konkurranseutsettes,  blir mulighetene til dette sterkt redusert.  Vi viser her til høringsnotatets
henvisning til  "dagens regler for anskaffelse av avklaring av sykemeldte og avklaring av kort
varighet..".  Ved disse anskaffelsene er resultatet at leveransene i praksis ofte er gitt en  regional
monopolleverandør.
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Høringsbrevet hevder at konkurranseutsetting ikke er nødvendig ut fra EØS-regelverket.  Dette er i
samsvar med juridiske betenkninger som vi har innhentet og innebærer at departementet kan gi de
foreslått sammenslåtte tiltakene og tiltaket arbeidsrettet rehabilitering til skjermet sektor.

Denne modellen er ikke bare hensiktsmessig ut fra individets behov,  men også ut fra myndighetenes
behov,  fordi man får større forutsigbarhet.  NAV kan stille faglige krav og gjeme også la være å kjøpe
dersom det faglige tilbudet ikke er godt nok.

Denne modellen harmonerer også med NAV-  reformen som skal se ting i sammenheng - ikke
fragmentere systemene gjennom anbudsutsetting og tilfeldig markedsorientering.  Vi vil derfor på det
sterkeste advare mot at departementet velger å konkurranseutsette de foreslåtte tiltak.

Med vennlig hilsen
for ASVL

Dag Sandvik
Direktør
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