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Det vises til departementets brev med vedlegg av 16. juli 2008. Bransjeforeningen
Attføringsbedriftene i NHO Service har forståelse for at departementet Ønsker
tiltaksforenkling og gjerne også å gjøre noen radikale grep for å gi enda flere målrettet
attføringsbistand. Det foreslåtte tiltaket i denne høringsrunden - Arbeidsrettet Rehabilite
er et slikt forslag som får vår støtte på samme måte som vi har støttet opp om og står fa:
andre forslag fra regjeringen som for eksempel Kvalifiseringsprogrammet, NAV-reforn
m.m. Det tør også være kjent at bransjen etter hvert holder et høyt attfØringsfaglig nivå
sågar går i spissen for nyutvikling av tiltak som for eksempel tilbudet Arbeidsrettet
Rehabilitering.

Vi kan imidlertid ikke legge skjul på at departementets prinsipale forslag om storstilt
konkurranseutsetting skuffer oss enormt. Konkurranseutsetting kan være et egnet virker
på noen områder, men bør ikke opphøyes til en ideologi og naturnødvendighet for utsatt
grupper og er heller ikke nødvendig i henhold til EØS-regelverket for attføringstjeneste:
personer med store bistandsbehov for å få og beholde arbeid kommer dette til å skape st
vansker, men også NAV, samfunnet og leverandørene vil tvinges inn i et system som gi
dårligere kvalitet og dermed et mindre effektivt attføringsapparat. Bransjeforeningen
Attføringsbedriftene lanserer derfor et alternativ som vi mener gir mer individretting, tr
for mer faglighet, større forutsigbarhet og som i lengden er mer lønnsomt for individ og
samfunnet. Forslaget er en videreutvikling av dagens system (se andre avsnitt side 2 nec
og videre drøftinger)

Bransjeforeningen Attføringsbedriftene i NHO Service viser til statsminister Jens Stolte
sin kronikk i Dagens Næringsliv sommeren 2007 om eldreomsorg som lett lar seg
sammenlikne med attføring, og slår fast at dette feltet allerede i dag og før endringene s
foreslått, er langt mindre konkurranseutsatt enn attføringsfeltet:

... "Jeg har stor tro på marked når det gjelder salg av sko, dresser eller  aluminium. 119
går et skille i det politiske landskapet i spørsmålet om hvor markedet har sin plass og
markedets logikk ikke virker. Forutsetningen for at markedet skal virke, er at det fakt
finnes et marked. Det må være Økonomiske drivere som gjØr det lønnsomt å konkurrE
Det markedet finnes for  aluminium , men ikkefor eldreomsorg. Dette skyldes  blant ar
det er lett å telle og dermed  sette  pris  på en aluminium , men det er vanskelig å måle o
omsorg, varme og nærhet.  Resultatet  blir lett «stoppeklokkeomsorg» med detaljerte
tidsskjemaer, kontroll og byråkrati... "



1. Konkurranseutseting av attføringstjenester treffer ikke individets behov
-  et umoderne verktøy innenfor attføringsområdet  -  behov for nytenkning.

Bransjeforeningen Attføringsbedriftene mener at departementets hovedgrep i realiteten gir
liten eller ingen valgmulighet for brukerne fordi brukerne i et byråkratisk anbudsregime,
tvinges til å velge den ene eller de få som vinner et anbud. Den såkalte valgfriheten for NAV
i et byråkratisk anbudsregime blir en tvangstrøye for brukeren. I dag kan han eller hun faktisk
velge mellom en rekke leverandører av attføringstjenester som er tilgjengelig og som hele
tiden utvikler tilbudet. Vi er enig i departementets intensjon om individorientering og
mangfold, men vil i dette høringssvaret påvise at departementets forslag vil føre til det
motsatte.

Vi lanserer derfor et forslag som går ut på å videreutvikle dagens sektor med krav til
(i) alle leverandørene om å være kvalitetssikret
(ii) utvidet bruk av benchmarking
(iii) enda mer målrettet oppfølging fra NAV på kvalitet og resultat
(iv) faglige kvalifiserte leverandører fra "den tredje sektor" mv bør også kunne godkjennes

Alt dette er mulig innenfor dagens regelverk!

Hvorfor skal man gjøre attføringsfeltet om til en arena for profitt og kortsiktighet når man har
et system med attføringsbedrifter som leverer og holder et høyt faglig nivå og som er "til
stede" for brukeren hver dag? Hvorfor slik klokketro på konkurranseutsetting og marked for
individer med store bistandsbehov når attføringsbedriftene sammen med NAV utvikler nye
tilbud som for eksempel Arbeidsrettet Rehabilitering som dagtilbud? Hvorfor gjøre dette om
til et marked når man har et system bygget på attførings-, og vekstbedrifter som er eid av
kommuner og frivillige organisasjoner og som pløyer overskuddet tilbake til virksomheten?
Hvorfor gjør man dette når brukeren allerede har gode valgmuligheter? Hvorfor gjør man
dette når det som vi har påvist ved utredninger, heller ikke er nødvendig i henhold til EØS-
avtalen?

Bransjeforeningen Attføringsbedriftene i NHO er selvsagt for forenklinger og for
videreutvikling av en sektor som allerede leverer. Vår modell vil etter vår oppfatning i mye
større grad sikre individets behov for valg mellom gode tilbud. Modellen er også mer i
samsvar med NAV-reformen fordi den bygger på samhandling mellom NAV og
leverandørene knyttet til hva som er best for individet - ikke et ensidig
kunde/leverandørsystem som gir kontraktsfokus, avstand og mindre vekt på fag. Det er vår
oppfatning at man ikke kan administrere se bort fra de faglige utfordringene til denne
sektoren ved å bygge på noen få sentrale retningslinjer og så overlate resten til et "marked".
Dessuten handler det overfor sårbare grupper å bygge tillit over tid istedenfor bruk av
anbudsregimer som i sin natur vil føre til hyppigere skifter.

Denne høringen handler etter vår oppfatning også om fremtiden til skjermet sektor. Vi har
vansker med å oppfatte departementets forslag annerledes enn at sektoren bør bygges ned og i
stadig større grad erstattes med anbudsutsetting og markedsorientering for brukere med
omfattende bistandsbehov for å få og beholde arbeid.

Vårt utgangspunkt er motsatt: Individorientering og faglighet på attføringsområdet for
personer som skal ta den lange veien tilbake til arbeidslivet er krevende prosesser både for
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vedkommende og kompetente tiltaksleverandører. Motivasjonsarbeid, lese- og
skriveopplæring, hjelp til å takle rusvansker, kosthold, helse, veiledning i personlig økonomi
m.m. må gå hånd i hand med arbeidstrening og kvalifisering. Dette oppnås best ved å
videreutvikle dagens sektor - gjerne også med noen flere forhåndsgodkjente leverandører og
hvor man har et felles faglig og resultatfokus mellom NAV og leverandørene i motsetning til
kontraktsfokus og avstand.

NAV sin oppfølging av dagens attføringsapparat vil nok noen si er arbeidskrevende, men
departementets påstand om at anbudsutsetting vil være mer ressursbesparende har vi ingen tro
på. Snarere mener vi dette vil bli mer ressurskrevende fordi anskaffelsesprosessene er så
krevende og detaljerte; også langt utover det attføringsfaglige. Selv om man skulle være for
anbudsutsetting og markedsorientering for personer med store bistandsbehov for å få og
beholde arbeid, viser all erfaring at dette vil være mer ressurskrevende for NAV.

Viktigere i et attføringsfaglig og individrettet perspektiv er imidlertid at byråkratisk
anbudsutsetting verken kan måle eller prissette faglighet og individfokus for brukere med
sammensatte behov. Vi savner derfor kvalifiserte argumenter for å erstatte dagens modell med
utvidet konkurranseutsetting. "Mangfold" får man allerede innenfor sektoren og kan utvikles
ytterligere og bedre slik vår modell beskriver. "Individorientering" blir redusert ved at alle
brukere med sammensatte og individuelle behov skal innpasses i den eller de foretrukne
tilbydere. Man vil riktignok kunne få lavere priser etter en logikk som er mye brukt ved
innkjøp av det nye oppfølgings- og avklaringstiltaket. Her sies det for eksempel at "samtlige
tilbydere holder høy kvalitet, men når forskjellen mellom laveste bud og høyeste bud er 324.9
%, velger man det billigste." Burde det ikke ringe en klokke over slike prisforskjeller som i

dette tilfelle reflekterer at den ene tilbyderen opererer med en bemanningsnorm på 1 til 5
mens den andre har 1 til 20? Det prinsipielt interessante her er at pris vinner fram mens det
faglig essensielle om hvilket attføringsopplegg og bemanningsnorm man skal bruke ikke
synes å være vurdert i det hele tatt fordi dette ansees å være like godt!!!

Dette har vi mange erfaringer på. Men vi antar at det ikke er dette som er intensjonen fra
departementet når man foreslår konkurranseutsetting; i alle fall argumenteres det ikke slik.

Vi ser også farer ved at kompetansen som er bygget opp i skjermet sektor vil smuldre bort, og
langsiktig planlegging og attføringsfaglighet vanskeliggjøres.

Bransjeforeningen Attføringsbedriftene har i likhet med departementet grunnleggende tro på
faglighet, og individorientering, og vi vil gjerne bidra til at brukerne ytterligere kan gjøre seg
nytte av enda flere verktøy. I all beskjedenhet tør vi påstå at nettopp Attføringsbedriftene har
vært ledende i å utvikle slike verktøy og slik samhandling for eksempel gjennom utvikling av
de nye tiltaket Arbeidsrettet Rehabilitering, lese- og skriveopplæring som en del av
attføringsprosessen og moderne karriereveiledningsverktøy. Vi har også drevet fram
kvalitetssikringssystemet Equass med eksterne revisorer nettopp for å gi brukeren og NAV
enda større trygghet på at leverandørene holder mål. Listen kunne vært gjort lenger, men vårt
poeng er at det i dag er en voldsom innovasjonskraft i bransjen som man gjennom lettvint
konkurranseutsetting kan ødelegge. Et konkurranseutsatt system med anbud og
kravspesifikasjoner vil ikke kunne treffe denne dynamikken for brukergrupper med
sammensatte behov. Konkurransen er allerede i bransjen gjennom at brukerne hele tiden
velger fritt mellom godkjente attføringsleverandører, og vi åpner som nevnt, gjerne opp for
flere forhåndsgodkjente leverandører fra den tredje sektor. Dernest er vi selvsagt også åpen
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for bruk av anbud på tjenester som egner seg for det, som for eksempel kortvarige AMO-kurs
og liknende hvor tjenestene i større grad er standardiserte.

2. Skjermet  sektor er  " satt i  spill " -  behov  for omfattende
konsekvensutredninger .  Forslag at man iverksetter et bredt  NOU-arbeid.

I høringsnotatet på side 2 hevdes det:  "Det betyr at det i denne om an ikke fremmes forslag
til endringer i tiltak som gjennomføres i skjermet sektor" (vår understrekning).  Dette stemmer
definitivt ikke idet departementets prinsipale forslag betyr konkurranseutsetting av så vel
Avklaringstiltaket for yrkeshemmede som Arbeid med Bistand. Vi har også merket oss
presiseringen -  i denne omgang -  som ytterligere gir bud om endringer; for eksempel i retning
ytterligere konkurranseutsetting.

Vi må ta til etterretning at Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjennom forslagene sine
synes å ha behov for å bygge ned skjermet sektor eller i alle fall å omforme den i vesentlig
grad. Det er stor uenighet om disse grepene. Det skapes også en usikkerhet om
rammevilkårene for og hvilke oppgaver attførings-, og vekstbedriftene skal ha i fremtiden.

Dersom departementets posisjon er slik at man vil omforme dette systemet, er det ikke oss
imot at man tar en total gjennomgang hvor  alle  forhold drøftes istedenfor at man bit for bit
angriper det som er bygget opp. Dette burde alle ha interesse av.

Vi tillater oss derfor å foreslå et bredt utredningsarbeid i form av en NOU hvor ulike
perspektiver og interesser trekkes inn. En slik utredning må gjennomgå alle sider hvor
faglighet, individfokus, forhold til statsstøtteregleverket, EØS-regler m.m. trekkes inn. På et
faglig og objektivt grunnlag får dermed også Stortinget, som både sto fadder for og har bidratt
i utvikling av rammevilkårene for attførings- og vekstbedriftene, anledning til å si sitt før man
eventuelt måtte finne på å erstatte dagens system med noe annet. Endringer vil da være
konsekvensvurdert, gi legitimitet og man kunne da i fellesskap tatt vare på det som er verdt å
bevare og fornye der det eventuelt er hensiktsmessig. Vi er alvorlig redd for at nåværende
prosess med konkurranseutsetting, korte høringsfrister m.m. fungerer hemmende på andre
gode forslag som denne regjeringen har kommet med på arbeids- og attføringsområdet. Det
skal også legges til at skjermet sektor ikke på noen måte ble drøftet i Arbeids-, velferds- og
inkluderingsmeldingen (St.meld nr. 9 - 2006).
Inntil en slik rosess er fullf rt anbefaler vi de artementet å det sterkeste å b e åo
utvikle skjermet sektor slik vi har foreslått ovenfor. Dette vil o så være i best harmoni med
Soria Moria-erklærin en.

3. Behov for drøfting av ulike forslag.

Vi savner mer grundige drøftinger for de ulike forslagene fra departementet. Dette gjelder
ikke bare hvordan man skal kjøpe tjenesten (konkurranseutsetting eller ikke), men også
departementets sekundære forslag som ikke innebærer konkurranseutsetting i samme grad.
Dette avspises bare i høringsbrevet med at dette innebærer et "mindre omfattende forslag til
forenkling av regelverket"

Vi ser for eksempel at departementet legger avgjørende vekt på at sammenslåing av tiltak vil
frigjøre ressurser i Arbeids- og velferdsetaten, noe vi mener ikke er tilfelle. Uansett kan
eventuell frigjøring av interne ressurser i departementet og NAV ikke vektlegges som det

4



viktigste. Det avgjørende spørsmålet som må stilles er: Hvordan kan ulike brukere med
varierte og sammensatte behov for attføringstjenester få et tilbud som er tilpasset deres
behov? Også andre brukere enn yrkeshemmede skal få like gode avklarings- og
oppfølgingstilbud som yrkeshemmede. Men det følger ikke uten videre av dette premisset at
man behøver å slå sammen tiltak. Et argument mot slik sammenslåing er jo at tiltakene etter
hvert vil kunne utvikle seg i retning av å ivareta brukere som man lettere kan få i arbeid mens
tilbudene til mer krevende brukere ikke vil få samme oppmerksomhet. Dette kan være
rasjonelt for den kortsiktige økonomien, men fungere ressursødeleggende på lang sikt fordi
man "styrer" brukere med store bistandsbehov mot uføretrygd selv om de kunne kommet seg i
jobb ved hjelp av lengre og individrettede attføringstiltak. Allerede i dag ser vi slike tendenser
som vil kunne forsterke seg i et anbudsregime.

Det er derfor vår oppfatning at slik sammenslåing har en del fordeler med seg, men også en
del mulige skadevirkninger særlig for brukere med store bistandsbehov om departementet og
NAV aldri så  mye i ord sier at disse skal prioriteres.  Krav til kortsiktig gevinst, raske
løsninger og at målgruppene  ofte vil  ha forskjellige behov tilsier at slike sammenslåinger kan
bli uheldige for brukerne.

3.1 Vedrørende  sammenslåing  av Avklaringstiltaket
Vi synes at departementet har en heller uklar definisjon på når brukeren skal kunne få tilbud
om et 4 versus 12 ukers tilbud.

Det finnes som nevnt, både argumenter for og imot sammenslåing av avklaringstiltaket, men
det må være individuelle behov som styrer hvor lenge deltakerne kan få være i tiltaket. En slik
innstramming som departementet legger opp til, vil begrense den individuelle tilpasningen
som vi erfaringsmessig kjenner til at brukerne trenger. Ordlyden i § 2-2 siste setning bør hete:
"Avklaringstiltaket kan vare i inntil 12 uker". Ved bruk av ordet "inntil" gir man brukeren
selv en innflytelse på hvor lenge oppholdet skal vare.

Avklaringstiltakene for langtidsledige og personer for sykmeldte benytter en metodikk og
faglighet som i meget stor grad er tatt fra dagens Avklaringstiltak for yrkeshemmede som jo
drives primært av Attføringsbedriftene, men også etter hvert fra vekstbedriftene. Det er også
viktig å være klar over at selv om avklaringstiltaket står på egne ben, er det også en
inngangsport for personer med store bistandsbehov til oppfølgende attføringstilbud. Følgelig
er det særdeles viktig at personer i dette tiltaket ikke opplever å bli en kasteball mellom ulike
aktører.

En annen sak er at avklaringstiltaket for personer med store bistandsbehov inneholder stor
grad av arbeidsutprøvning i kombinasjon med motivasjon og arbeid med egen handlingsplan.
Det vil derfor være avgjørende viktig å ha bedrifter/leverandører som også har relevante
arenaer for og kompetanse i jobbutprøving. Vi advarer derfor mot lettvint avklaring basert på
standardiserte kurs hos leverandører uten disse muligheter og denne kompetansen.

3-2 Vedrørende sammenslåing til det nye tiltaket Oppfølging
Ved første Øyekast kan det synes naturlig å  samle  denne form for tilbud til brukerne i ett
tiltak. Denne sammenslåingen er imidlertid faglig sett særlig uheldig fordi den vil forverre
dagens tilbud som brukere med store bistandsbehov får gjennom Arbeid med Bistand.
Departementet foreslår at det skal bli et felles tiltak hvor Arbeid med Bistand inngår i to
øvrige oppfølgingstiltak som til dels har brukere med langt mindre behov for oppfølging.
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Problemet er at departementet foreslår endringer som kan føre til en målgruppeforskyvning.
Det legges heller ingen føringer på metode og kvalitet. Det foreligger heller ingen grep for
hvordan man skal sikre at personer med nedsatt arbeidsevne og behov for tett og langvarig
bistand får et tilbud i det nye tiltaket.

Vi mener derfor at tiltaket Arbeid med Bistand må fortsette som eget tiltak med det allerede
bestående regelverket, men også slik at det utvides til personer med større bistandsbehov som
for eksempel langtidsledige. Her foreslår vi faktisk at dagens AB må utvides til å gjelde andre
grupper enn yrkeshemmede dersom de har store bistandsbehov. Personer med behov for
enklere oppfølging bør i så måte gis et forenklet tilbud; se første avsnitt side 7 nedenfor.

Videre vil vi hevde:
• Vi forstår ikke hvorfor departementet nå vil innføre en betalingsordning (bonus) fra

januar 2009 hvor det allerede foregår et toårig forsøk? Var ikke dette et reelt forsøk?
Dette er et forsøk som er en av de siste ideene til tidligere statsråd Victor Nordmann
og som vil kunne føre til "creaming" (prioritere de med størst formidlingspotensiale).
Det er uforsvarlig ikke å si noe om dette i høringsforslaget.

• Norge har vært et foregangsland i Europa når det gjelder å utvikle Arbeid med
Bistand. I det nye forslaget utviskes både det metodiske og målgruppen for tiltaket.
Mye tyder også på at ved kjøp av tiltaket på anbud, uten sentrale regelverksføringer
for hva innholdet i tiltaket skal være, vil dette bli et tiltak som ikke lenger får en
faglighet som i dag. Med antydningen i regelverksforslaget om at Oppfølging også kan
bestå av Jobbklubb, vil dette kunne få et svært kaotisk innhold. Dette er erfaringer fra
land som England som har anbudssystem på dette området. En delegasjon fra det
skotske parlamentet var for få år siden i Norge for å se på løsninger om hvordan man
kunne unngå anbudssystem på dette fagfeltet i Skottland. De anbefalte innføring av
tilnærmet den norske modellen som departementet nå vil endre dramatisk, i engelsk
konkurranseutsatt retning!

• I den praktiske hverdag har NAV - ansatte et stort press på formidlingsresultater og
stramme budsjettrammer. All erfaring viser at for de tiltakene som har
formidlingsresultat som resultatkrav, vil de personer med størst formidlingsmulighet
bli foretrukket inn på tiltak. I forslaget til forskrift er det ikke definert målgruppe for
Oppfølging, dvs. at en "frisk" teller likt som en med "nedsatt arbeidsevne". Det er i en
slik sammenheng nokså klare "drivere" i retning hvilke brukere som vil bli prioritert.

• Videre reduseres muligheten som AB i dag har for å jobbe med vanskeligstilt ungdom
i overgang skole - arbeid og for innsatte i overgang soning - løslatelse/arbeid. Dette er
svært viktige faser hvor andre departementer enn Arbeids- og
inkluderingsdepartementet har stort fokus. Høringsforslaget tar vekk en
presisering/sterk føring i dagens AB-forskrift, § 6-1, 3. ledd: "Arbeid med bistand kan
også brukes i forbindelse med overgang fra skolegang eller soning i institusjon til
arbeid eller til tiltak som nevnt i foregående ledd" og § 6-3, 2. ledd: " ... Dersom
tiltaket brukes ved overgang fra skole eller soning i institusjon kan varigheten
forlenges med inntil seks måneder". Disse seks månedene benytter tilretteleggerne til å
bli kjent med skoleeleven/den innsatte før det er aktuelt med direkte arbeidstrening.
Særlig for innsatte er det mange forhold som må være på plass før
arbeidspraksis/Hospitering mv. er aktuelt. Hvordan skal man tolke forslaget som tar
vekk særlige ordninger i en forskrift, uten begrunnelse (!), og som kom inn i
regelverket etter omfattende forsøksordninger? Om arbeidsmarkedsmyndighetene
mener at det er viktig å ha fokus på overgang skole-arbeid og soning - løslatelse i det
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framtidige Oppfølgingstiltaket, er det uforståelig at slike formuleringer og
særordninger tas bort.

Brukere som er såkalt "ferdig attførte" eller som bare har behov for en viss grad av
oppfølging, bør få et oppfølgingstilbud. Kanskje kan det hete "Jobbklubb med oppfølging"
Dette er personer som trenger kortere oppfølgingsløp og som bransjeforeningen
Attføringsbedriftene har etterlyst tilbud til i flere år. Dette bør være en tjeneste som NAV-
lokalt burde kunne drive selv. I dagens Nav ser vi at de ansatte blir mer og mer
saksbehandlere som fjerner seg fra NAV-Arbeid sin primæroppgave - arbeidsformidling.

3-3 Nærmere om omfattende konkurranseutsetting av arbeidsmarkedstjenestene
Departementet foreslår som nevnt at anskaffelser skal skje etter regelverket for offentlige
innkjøp (konkurranseutsetting) for de foreslåtte sammenslåtte tiltakene, Arbeidsrettet
Rehabilitering m.m.

Mange vil falle utenfor anbudsbeskrivelsen selv om "bestillerne" i NAV skulle hatt et meget
høyt kontraktsfaglig og attføringsfaglig nivå. Det finnes helt sikkert eksempler på at den
såkalte bestiller-kompetansen i NAV er blitt bedre, men det kan neppe være tvil om at her har
NAV en lang vei å gå. 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
både gitt dagens og morgendagens kompetansenivå i NAV som helt sikkert kommer til å bli
bedre om noen år. I en slik samhandling tas problemstillinger opp løpende og man kan
tiltakskjede på en effektiv måte, noe som også påpekes i Econ rapport 2008 -04. Ved et
offentlig anbud vil leverandørene forholde seg utelukkende til kontraktsbeskrivelsen og
profittmaksimere oppdraget. Avvikene vil man så kreve ekstra betalt for eller bortvise. Vi
mener at anbudssystemet i praksis mekaniserer og byråkratiserer attføringsbransjen, noe som
også vil føre til lengre ventetider og mindre fleksibilitet for brukeren.

I dagens system har vi en mengde tilbydere av skjermede tiltak (minst 350) som er
forhåndsgodkjent fra Nav, med strenge kvalitetskrav fra Nav og som i tillegg har krav om et
kvalitetssikringssystem med eksterne revisorer. Brukeren kan velge fritt mellom disse
tjenesteleverandørene i sitt fylke/geografiske nærområde. På denne måten får brukeren langt
sterkere brukerstyring enn ved anbudsinnhenting fra Nav.

Departementet sier at anbudsinnhenting vil gi nye aktører mulighet til å komme inn på dette
markedet, men nærmest alle de som nevnes kan med enkle grep og innenfor rammene av
dagens regelverk, inviteres inn i sektoren i dag. Departementet eksemplifiserer hele tiden med
frivillige organisasjoner. Argumentet får dermed ingen kraft; også fordi til og med
kommersielle aktører i en viss utstrekning kan inviteres inn i dette systemet på
unntaksregelen. Man søker nesten å skjule at man vil kommersialisere dette ved å bruke
begrepsapparatet "å følge reglene om offentlige anskaffelser".

Vår modell er altså et system med forhåndsgodkjente bedrifter, med strenge krav til kvalitet,
og som vil føre til at brukerne får et større mangfold og kvalitet i tjenesten enn ved tids- og
aktørbegrensede anbud. Her er det også viktig å legge til at departementet ikke med ett ord har
nevnt ordet kvalitet i høringsnotatet, ikke ett ord om hvordan sikre innhenting av anbud på en
slik måte at det vil gi en reell skreddersøm og individtilpasset tilbud slik de nevner flere
ganger.
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Bransjeforeningen Attføringsbedriftene i NHO har gjennom dette godtgjort at vi er tilhengere
av konkurranse på kvalitet og leveringsdyktighet overfor brukerne, men at anbudsutsetting
bare fører til at fagligheten settes til side hvor pris blir det avgjørende - i alle fall over tid. Vi
mener det er langt bedre at de forhåndsgodkjente/sertifiserte bedriftene får en fast pris som i
dag og at man som i dag må konkurrere om brukerne på kvalitet, måloppnåelse og innretting
av tjenesten. Hvilken bruker/arbeidssøker vil benytte den bedriften i byen som ikke har gode
tilbud? Dermed får vi et system som arbeider med fagutvikling over tid og som fører til
kontinuerlig forbedring gjennom et benchmarking system som er åpent tilgjengelig. Dette
mener vi er et langt bedre system enn departementets forslag og det er forstemmende at slike
problemstillinger ikke engang nevnes i høringsforslaget. Og det finnes verktøy både for
kvalitetssikring og benchmarking. Dernest er det fullt ut mulig å få NAV på banen i et slikt
system for i langt større grad å etterspørre kvalitet og resultat i motsetning til et anbudsbasert
system hvor kontraktsfokuset vil dominere.

Har man evaluert hva det vil bety at det i betydelig større grad enn i dag åpnes opp for
kommersielle aktører? Et av argumentene for dette fra departementets side er at NAV på
denne måten vil kunne velge ut det kvalitativt beste tilbudet etter en vurdering av flere ulike
aktører, gjennom anbudsprosesser. Hva viser erfaring på området nasjonalt/internasjonalt?

NAV-organisasjonen vil dessuten kunne få en kompetanseforskyvning. Attføringsfaglighet vil
bli erstattet med kontraktsfokus og NAV vil i enda større grad enn i dag bli tappet for
attføringsfaglig kompetanse. Dette vil kunne danne grunnlag for mindre fokus på faglighet og
individorientering. Dette er forhold som ikke drøftes av departementet. Vi ønsker oss snarere
en motsatt utvikling hvor leverandørene og NAV jobber sammen for å utvikle attføringsfaget,
og vi tror i all beskjedenhet at slik fagutvikling ikke bare vil gjøre NAV og leverandørene
bedre hver for seg, men også gi positive synergier i et slikt fellesskap for brukerne.

Samtidig mangler vi en drøfting om hva som vil være virkningen av at dagens skjermede
sektor - som har spesialisert seg på å levere arbeidsmarkedstjenester til Nav - vil måtte
innrette sin virksomhet på en annen måte enn i dag ved at det åpnes for konkurranseutsetting.
Virksomheten vil i økt grad måtte rettes inn mot å vinne konkurranser om anbud med andre
aktører hvor pris og leveringsdyktighet til Nav sin bestilling avgjør fremfor tilbudets art til
den enkelte. Vi ser allerede tendenser til dette. Er det spesielt brukervennlig å skifte
tilrettelegger i Arbeid med Bistand/Oppfølging årlig fordi andre tiltaksarrangører leverer inn
billigere anbud? Vi mener at for arbeidsmarkedstiltak som går over så lang tid, hvor nærhet,
tett kjennskap og tillit mellom tilrettelegger og bruker er så vesentlig for å lykkes med å få og
ikke minst beholde jobben, er kortvarige anbud ikke en god løsning. Her er dagens system
langt å foretrekke fordi den også gir forutsigbarhet.

4. Øvrige kommentarer til høringsforslaget
Vi vil her komme med ulike kommentarer som vi er positive til og punkter vi ser særlig
alvorlig på, både faglig og av andre ulike hensyn.

4-1 Arbeidsrettet Rehabilitering
Vi støtter fullt ut etablering av Arbeidsrettet Rehabilitering som et dagbasert
arbeidsmarkedstiltak. Gjennom et felles prosjekt med Attføringssenteret i Rauland og
Arbeids- og veldferdsdirektoratet/Nav Telemark har bransjeforeningen gjennom to år arbeidet
med denne problemstillingen og særlig to av våre medlemsbedrifter, Durapart og Teli har
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utviklet et tilbud - Personer i arbeid (PIA) - som har fått stor faglig og politisk
oppmerksomhet.

Her skal departementet ha ros for å ha reagert raskt, både i forbindelse med revidert
statsbudsjett i år, hvor det ble bevilget midler til å teste ut metoden i dette arbeidet, men særlig
for å iverksette Arbeidsrettet rehabilitering som ordinært tiltak fra 2009.

Vi som bransje finner dette svært positivt fordi vi erfarer at det er mange brukere som
befinner seg i et tomrom rent behandlings-/tilbudsmessig mellom medisinsk rehabilitering og
yrkesrettet attføring. Et dagbasert tilbud som det PIA har testet ut noen år viser seg å være det
svært mange brukere trenger. Da gis brukeren et fullverdig tilbud der vedkommende bor, og
følges opp over tid og kan få kjedede tilbud når det trengs. Også Nav i Aust Agder og
Telemark er svært positive.

Vi savner imidlertid i § 3-1, 2. ledd begreper som ernæring og fysisk trening, og i § 3-3første
ledd må det hete; "Tiltaksarrangør skal i samråd med  deltakeren  ha kontakt med  eventuell
arbeidsgiver...." Det må hete deltaker fordi det ikke i tiltaket er krav om at vedkommende
skal ha et arbeidstakerforhold, da må det også stå eventuell arbeidsgiver.

Vi er også usikre på om tiltaket er faglig presist nok beskrevet i forskriften til å sikre
tilfredsstillende kvalitet som vil være det avgjørende punkt for om tiltaket skal bli vellykket.

Det viktigste endringsforslaget er imidlertid at vi mener at departementet må legge dette
tiltaket til skjermet sektor, definere bedre faglige kvalitetsstandarder, krever kvalitetssikring
og fastsette en pris som bedriftene kan levere til. Brukerne kan så fritt velge mellom tilbydere.

4-2 Uforsvarlig kort høringsprosess
Denne saken sendes ut midt på sommeren (17.juli) med høringsfrist 19.september som betyr
at høringsinstansene i realiteten får mindre enn 6 uker på seg når man korrigerer for ferien.
Selv om departementene kan sette høringsfrister på 6 uker i opplagte saker, bryter denne
fristen og måten (sendt ut midt på sommeren) alle regler som departementene selv har
retningslinjer på. Saken er ikke opplagt som kunne vært et argument for kort høringsfrist. Den
normale høringsfrist skal da ifølge departementenes egne regler være på minst 3 måneder.
Den uforsvarlig korte høringsfristen er også en trussel mot alle de høringsinstansene som ikke
arbeider med fagfeltet daglig, og som også skal sette seg inn i dette basert på korrekt
informasjon fra departementet.

Sammen med  ASVL  har vi som kjent påklaget dette,  men vi har ikke fått medhold. Vi har
likevel valgt å la være forfølge denne disputten videre slik at vi heller bruker vår kraft på
selve saken.

4-3 Misbruk av Riksrevisjonen
Man hevder at kravene til godkjente leverandører innenfor skjermet sektor er  "er uklare og
vanskelig å håndheve".  ( side 21 nest siste avsnitt) og dermed er konkurranseutsetting det
beste. Merk at det er departementet (ikke Riksrevisjonen) som hevder at disse er vanskelig å
håndheve. Riksrevisjonen som har skrevet en kritisk rapport om Aetat sin oppfølging av
skjermet sektor har aldri foreslått konkurranseutsetting, men at NAV må følge opp skjermet
sektor på en bedre måte. Her snus alt på hodet. NAV og våre organisasjoner har utviklet
systemer med kvalitetssikring og samarbeidsavtaler innenfor skjermet sektor som tetter
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Riksrevisjonens avvik. Tror ikke departementet på dette arbeidet som faktisk vil sikre mye
bedre faglighet enn forslaget om konkurranseutsetting hvor det ikke står et ord om faglighet?

4-3.1 Feil  at det ikke er endringer i de foreslåtte bestående attføringstiltak i skjermet
sektor

Departementet foreslår ikke bare endringer i skjermet sektor gjennom å konkurranseutsette
avklaringstiltaket og Arbeid med Bistand samtidig som man sier i høringsbrevet at man ikke
foreslår endringer i skjermet sektor i denne omgang. Departementet foreslår faktisk også å
innføre en endring i tiltaket Kvalifisering i AMB uten at det er drøftet i det hele tatt!

I § 8-1 er det nå føyet til en siste setning til 2. ledd:  "Andre arbeidsmarkedstiltak skal være
vurdert og funnet å være uaktuelle".  Dette er en meget sterk ny føring i en forskrift. Vi
forstår ikke hvorfor denne setningen er nødvendig. Dette tiltaket kommer svært godt ut
resultatsmessig og i evalueringer. Arbeids- og velferdsdirektoratet har ikke kommet med
merknader om at formidlingsresultatene ikke er gode nok, tiltaket benyttes ofte i overgang
fengsel - arbeid og passer godt for ungdom som ikke får seg lærlingeplass i ordinære bedrifter
og forhindrer dermed "dropouts-problematikk". Econs rapport 2008 - 004, rapport bestilt av
departementet, skriver at Kvalifisering i AMB benyttes av kun 0.9 % av de yrkeshemmede,
men er det tiltaket som har lavest "ventetid inn på tiltak. Kanskje det heller skulle økes enn
reduseres som synes å være departementets linje?

4-5 Villedende språkbruk
Departementet har pakket inn dette budskapet ved ikke å bruke begrepet -
konkurranseutsetting - i det hele tatt; kanskje fordi begrepet etter hvert har fått tverrpolitisk
dårlig klang som virkemiddel for utsatte grupper. Langt verre er det at man bruker eksempler
på aktører som kan få det til å se ut som man egentlig bare ønsker å komplettere skjermet
sektor med noen andre aktører som kommer fra frivillig sektor og som ikke har rene
kommersielle formål. Man sier for eksempel på side 9  når man  henviser til dagens
konkurranseutsatte tiltak for sykemeldte:  "Det er mobilisert (vår understrekning) både ideelle
og frivillige organisasjoner, aktører med spesialkompetanse på prioriterte områder og

godkjente tiltaksleverandØrer, for eksempel friskgårder, kurbad og rehabiliteringssentre,
kommunale  foretak som Stavne gård, fontenehus, funksjonshemmedes organisasjoner,
studieforbund som AOF, ergoterapeuter og fysioterapeuter, bedriftshelsetjenester,
attfØringsbedrifter vekstbedrifter mv."

Dette er jo aktører som ikke har profitt som formål, og man søker å få det til å se ut som at det
dreier seg om å mobilisere frivillig sektor. Man benytter faktisk ordet "mobilisere" når det er
snakk om anbudsutsettelse. At Stavne gård og Fontenehus i dag faktisk driver skjermede
attføringstiltak som attføringsbedrifter, nevnes ikke. Det som er felles for denne opplistingen
er at nærmest alle enten har skjermede tiltak eller kunne ha fått det. Når departementet i
tillegg trekker frem profesjoner som ergo- og fysioterapeuter, har vi vansker med å forstå
hvorfor fordi disse profesjonene nevnes som allerede er godt representerte hos dagens
leverandører. Men også kommersielle aktører har vel slike profesjoner i sin midte, og det er
vel i denne sammenheng disse er trukket fram uten at dette er spesifikt forklart?

4-6 Fra overslag- til rammestyrte bevilgninger
Forslaget om at viktige arbeidsmarkedspolitiske virkemidler som Skolegang, Stønad til
arbeidstrening og Fadderordning skal flyttes fra Lov om Folketrygd til den nye rammestyrte
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Forskrift om arbeidsrettede tiltak. Dette er etter vår oppfatning en velferdspolitisk reversering
overfor personer med nedsatt arbeidsevne (yrkeshemmede). Man ønsker altså å fjerne
muligheten med å kunne benytte de midler som er nødvendig for å få yrkeshemmede
(personer med nedsatt arbeidsevne) i aktivitetlarbeid. Viktig er her å nevne at de passive
ytelsene skal fortsatt være forankret i folketrygden, mens de aktive virkemidlene skal
rammestyres. Dermed blir også friheten på det enkelte Nav-kontor bundet til strenge
økonomiske rammer og man innskrenker ytterligere muligheten til å individtilpasse tilbudet.

I Econ Poyry sin rapport 2008 - 004 får vi dokumentert hvor viktig det er med å komme raskt
i gang med aktive tiltak for yrkeshemmede og at skolegang er hovedtiltaket (til en hver tid om
lag 23 700 personer i 2007 som deltar på dette tiltaket) og at tiltaksnivået varierer sterkt med
konjunkturene, men ikke for yrkeshemmede.

Vi har tidligere påpekt at vi er forundret over at man vil rokke ved et så viktig velferdspolitisk
virkemiddel som det innebærer å ikke lenger finansiere aktive virkemidler for yrkeshemmede
(personer med nedsatt arbeidsevne) over folketrygden. Med Folketrygdfinansiering vil den
store majoriteten av personer med nedsatt arbeidsevne være sikret rask og enkel finansiering,
uavhengig av politiske vinder.

Slike innstramminger har pågått sammenhengende siden Victor Norman var statsråd. Da
begynte for alvor AetatlNav sin begrensning med å gi brukerne individuell
behandling/skreddersøm. Det ble innført en nasjonal bestemmelse om maks 3 års skolegang
som skulle koste maks 100 000 kr. En unntaksbestemmelse ble innført, men den praktiseres så
sterkt at det har måttet komme mediaoppslag for å få unntak fra hovedregelen. På toppen av
det hele vil departementet nå i tillegg innføre en maksimalsats for tiltaket Skolegang!

Forsker Bitten Nordrik viser i rapporten "CV: Ung og ufør" at saksbehandlere i Nav har en
vanskelig dobbeltrolle ved at de skal være brukernes veiledere, men samtidig portvoktere på
vegne av samfunnet. "Når det settes strenge rammer for attføringsløpenes lengde og hvor mye
de skal koste, kan saksbehandleren i større grad bli en portvokter enn en konstruktiv veileder"
(Velferd utg. 3-4 2008). Med departementets nye innstrammingsforslag vil denne situasjonen
forverres ytterligere!

Det har alltid vært viktig for Nav å ha muligheten til å benytte Folketrygdtiltakene for en stor
gruppe yrkeshemmede. Nærmere 30 000 deltakere har det vanligvis vært på de aktuelle
tiltakene

4-7 Arbeidspraksis:
Primært bør Stønad til arbeidstrening forbli under folketrygden slik at man sikrer finansiering
uavhengig av de årlige rammebevilgningene/lokale begrensninger for en stor andel personer
med nedsatt arbeidsevne (de med rettigheter i flit. Folketrygden).

Vi er imidlertid av den oppfatning at det er uheldig med en varighet på 3 år. Det er svært lang
tid å gå på en begrenset stønad og vil lett kunne føre til at man "glemmes" av NAV og får en
uheldig innelukkingseffekt. Husk at dette ikke er et kvalifiseringstiltak, det er kun en
arbeidspraksisperiode uten den samme faglige oppfølgingen som man får i Arbeid med
Bistand (AB)
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Vi foreslår en liknende tidsbegrensningssystem som for Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
som departementet ønsker å øke til 1 år med mulighet til ytterligere inntil 1 års opphold. Altså
maks oppholdstid på 2 år.

4-8 Aldersgrense for Opplæringstiltak
Departementets forslag er positivt; nemlig felles grense for inntak på tiltaket på 19 år. Det er
det eneste fornuftig ut fra individuelle hensyn, Nav sin mulighet til å utøve skjønn ved
vurdering av "nødvendig og hensiktsmessighet" samt det faktum at yrkeshemmede og
personer som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet generelt sett har lavere
utdannelsesnivå. Når vi også vet at yrkesmobilitet tiltar ved høyere utdanning er det viktig at
det ikke er begrensninger for å gi unge mennesker i aktuell målgruppe utdanning dersom de er
motivert for det.

5. Departementets subsidiære forslag
Departementets subsidiære forslag skiller ut Avklaringstiltaket og Arbeid med Bistand for
yrkeshemmede som ikke konkurranseutsettes i motsetning til de sammenslåtte tiltakene for
oppfølging og avklaring for ledige og sykemeldte som konkurranseutsettes.

Forslaget er langt bedre enn den utvidede konkurranseutsettingen, men betydelig dårligere
både for individ og samfunn enn vår modell.

Vårt viktigste argument mot dette forslaget er at man fremdeles anbudsutsetter kompliserte
tjenester for arbeidsledige og sykemeldte, og mange av argumentene mot
konkurranseutsetting slår inn med nesten like stor tyngde her. Dårligere individorientering
m.m. Dernest kan det være vanskelig å finne fram til hvem som skal få hvilke tjenester fordi
yrkeshemmede som begrep faller ut.

Det aller viktigste argumentet som taler for  det subsidiære forslaget, er at man på denne måten
i alle fall sikrer de med de aller tyngste bistandsbehov grundig oppfølging basert på individets
behov og grundig attføringsfaglighet.

6. Oppsummering
Bransjeforeningen Attføringsbedriftene har i denne høringsuttalelsen påpekt at vi har
forståelse for at det er nødvendig med noen nye grep for å få flere mennesker i arbeid og
aktivitet. Forslaget om innføring av tiltaket Arbeidsrettet Rehabilitering er et slikt grep. Vi har
i tillegg lansert et forslag om nyutvikling av dagens sektor med vekt på ekstern sertifisering,
kvalitetssikring, benchmarking og oppfølging på fag og resultat fra NAV som et bærekraftig
forslag. Vi har i uttalelsen argumentert med at dette forslaget gir bedre tilbud til individet,
større faglighet og at det i lengden vil være mer samfunnsmessig lønnsomt. En slik modell vil
også gi større muligheter for NAV å jobbe attføringsfaglig og individrettet.

Bransjeforeningen Attføringsbedriftene advarer på det sterkeste mot departementets forslag
om utvidet konkurranseutsetting fordi dette vil gi et langt dårligere tilbud til individet og
samfunnet enn vårt forslag. Dagens system er også langt å foretrekke framfor den utvidede
konkurranseutsettingen.
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Departementets subsidiære forslag oppfattes som klart bedre enn det prinsipale om utvidet
konkurranseutsetting fordi man i alle fall sikrer de med de aller tyngste bistandsbehov grundig
og god oppfølging.

Bransjeforeningen Attføringsbedriftene anbefaler at det iverksettes et bredt utredningsarbeid i
form av en NOU for å gjennomgå hele skjermet sektor og dermed også rammevilkårene for
attførings, og vekstbedriftene som i dag er satt under press.

Med vennlig hilsen

Bransjeforeningen Attføringsbedriftene i NHO Service

Petter Refsnes (s) JØhan - Martin Leik ', ll

Styreleder
k.u

rektør
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