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HØRINGSUTTALELSE - NYTT REGELERK OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Vi viser til forslaget til nytt regelverk om arbeidsmarkedstiltak som ble sendt på høring den
17. juli i år.

Styret i Bergmoprodukter AS hadde saken til behandling i styremøtet 27. august i år.

Hovedtrekkene i forslaget er forenkling av regelverket og sammenslåing av likeartede tiltak
for å gjøre det lettere å tilpasse bistanden til brukernes behov.  Hovedvirkemiddelet i forslaget
er å stimulere til økt mangfold og flere tilbydere gjennom konkurranseutsetting av de fleste
arbeidsmarkedstiltak som i dag forvaltes  av NAV.  I denne uttalelsen er det først og fremst
dette siste punktet vi ønsker  å  fokusere på.

Generelt sett hilser vi velkommen alle forenklinger i regelverket som kan føre til at den
enkelte bruker/deltaker far best mulig individuelt tilpassede tjenester for raskest mulig å
komme ut i arbeid.

I dagens system er vi godt kjent med konkurranse innenfor deler av våre tjenester, blant annet
innen Arbeidsrettet helse- og rehabiliteringstjenester og våre ulike kurstilbud.
Konkurranseutsetting kan egne seg for flere av våre tjenester og dette er vi ikke skeptisk til.
Vi er imidlertid opptatt av at mottakerne av alle arbeidsmarkedstiltak skal få best mulig
kvalitet på tjenestene. I høringsforslaget er det i liten grad fokusert på hvilke krav som stilles
til faglig kvalitet. Uansett omfanget av konkurranseutsetting, må det stilles klare krav til
kvalitet på de faglige tjenestene og dette må etter vår oppfatning gjøres mye tydeligere i det
nye regelverket. Den sertifiseringen, EQASS som mange av attføringsbedriftene nå arbeider
med å implementere, og for eksempel Indikatorprosjektet, er etter vår mening eksempler på at
Attføringsbedriftene arbeider systematisk med å øke og utvikle den faglige kvaliteten.

Vår attføringsbedrift gir hvert år tjenester til rundt 500 arbeidssøkere som har behov for
bistand for å finne- og komme ut i ordinært arbeid. Alle våre tiltak gir omfattende bistand til
våre deltakere. Suksessfaktoren vår er først og fremst våre ansatte med høy fagkunnskap,
integritet og gode holdninger og lang erfaring i det å bygge opp, veilede og bistå mennesker
til å finne nye muligheter i det lokalsamfunnet de bor. Målet vårt er å se hele mennesket. I
tillegg har vi som bedrift et allsidig arbeidstilbud som gir oss gode muligheter til utprøving og
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trening. Vi har også et omfattende kjennskap til- og samarbeid med det ordinære
arbeidsmarkedet i vår region. Ut fra våre erfaringer og vårt kjennskap til deltakernes behov
og arbeidsmarkedets krav til arbeidskraft, er vi skeptisk til konkurranseutsetting av de
tjenestene som i dag tilbys gjennom skjermet sektor. Dette fordi mennesker med omfattende
behov ofte har behov for sammensatte og mangesidige tilbud og dette er vanskelig å fange
opp gjennom anbud.

Attføringsbedriftene som ideelle organisasjoner styres ikke ut fra hensyn til fortjeneste. Alt
• overskudd tilbakeføres til videreutvikling av bedriften og det betales ikke utbytte til eierne.
• Ikke ideelle organisasjoner som også skal skape overskudd og utbytte til eierne, vil med

dagens betalingssatser ha vanskeligheter med å gi tilbud på samme nivå som dagens
Attføringsbedrifter. Vår anbefaling er at fremtidige arbeidsmarkedstiltak bygges videre på
skjermet sektor og at det gjennom godkjenning og sertifisering stilles klare krav til kvalitet og
ytelser. Dette vil også bety at den enkelte tiltaksdeltaker far tilgang til den omfattende
lokalkunnskapen og relasjonen mellom attføringsbedriftene, NAV/kommunale tilbud og
næringslivet som er bygd opp over år.

En annen side av dette er  at NAV  må bygge opp kompetanse og rekruttere ansatte for å kunne
håndtere økt omfang av anbud.  Dette vil ta tid.

For bedre å møte behovene til en økende gruppe deltakere, mener vi at det bør åpnes opp for
fleksibel aldersbegrensning for opplæring. Ungdom som faller ut av ordinær utdanning bør
kunne tas inn i opplæringstiltak før de fyller 19 år. Dette for å demme tidlig opp for en videre
negativ utvikling.
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