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HØRING - FORSLAG TIL FORENKLINGER I REGELVERKET OM 
ARBEIDSMARKEDSTILTAK M.V. 
 
Saksfremstilling:  
Regjering har sendt på høring forslag om endringer i regelverket for arbeidsmarkedstiltak. 
Samtlige bydeler, Helse- og velferdsetaten, Rådet for funksjonshemmede og Innvandrerrådet er 
gjort kjent med høringen. Høringsfrist er 19.09.2008. 
 
Vedtakskompetanse: 
 
Bystyret delegerte 30.05.2001, sak 218 myndighet til byrådet til å avgi høringsuttalelse på 
kommunens vegne. I vedtak av 03.07.2001, sak 1360/2001 delegerte byrådet sin myndighet til å 
avgi høringsuttalelser på kommunens vegne til byrådene i saker som ikke er av prinsippiell 
betydning. I hht notat til helse- og sosialkomiteen av september 2008 vil Oslo kommune avgi en 
administrativ høringsuttalelse. 
 
Vedtak:  
 
Kommunaldirektøren for Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester avgir på delegert fullmakt 
slik høringsuttalelse på vegne av Oslo kommune til ” Høring - forslag til forenklinger i regelverket 
om arbeidsmarkedstiltak m.v.”: 
 
Generelt om forslaget. 
 
Oslo kommune gir sin tilslutning til tenkningen om at det skal legges mer vekt på individuell 
utforming av tjenestene basert på den enkeltes behov. Oslo kommune støtter på denne bakgrunn at 
ulike avklarings- og oppfølgingstiltak slås sammen slik at det blir færre tiltaksvarianter.  
 
Når det gjelder etablering av arbeidsrettet rehabilitering som et ordinært arbeidsmarkedstiltak 
ønsker vi å påpeke at dette vil ha negative konsekvenser for brukerne. Omfang av tiltaksmidler 
varierer fra år til år og brukeren vil ved søknad være avhengig av at det fortsatt er midler til 
rådighet til forskjell fra at det i dag er en rettighet. Hvis midlene er brukt opp vil ivaretakelse av 
brukerens behov kunne bli overført til sosialhjelp. Vi ser ikke det som verken hensiktsmessig eller 
riktig.  
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I høringsnotatet er det gjennomgående at departementet legger til grunn at tiltak skal 
konkurranseutsettes. Vi viser til ”..at alle avklaringstjenester skal kjøpes inn etter reglene om 
offentlig anskaffelse” og at ”… anskaffelsesmodellen for oppfølging av sykmeldte og ordinære 
arbeidssøkere (foreslås legges) til grunn”. Ved beskrivelse av aktuelle tiltaksleverandører nevnes 
ikke kommunen i høringsnotatet. Oslo kommune har i brev av 20.08.2009 bedt departementet gå 
igjennom og vurdere de faglige og juridiske forholdene ved å konkurranseutsette de fleste 
tiltakene ved NAV-kontorene. Oslo kommune er opptatt av at NAV-kontorene har en helhetlig 
tilnærming og ivaretakelse av brukerne slik at brukerne kan få best mulig velferdstjenester. NAV-
kontorene må ikke begrenses til å bli en koordinerende instans.  
 
NAV-kontor bør bygge på, videreføre og videreutvikle alle de virkemidler en har positive 
erfaringer med, enten det er fra forsøk eller vanlig drift for øvrig. Oslo kommune har i nærmere 
tjue år hatt egne kvalifiseringstiltak. I samme periode har antall sosialhjelpsmottakere gått drastisk 
ned. Mens Oslo i 1990 hadde 30 884 hovedmottakere av sosialhjelp var det redusert til 18 477 i 
2006. Egne kvalifiseringstiltak var en avgjørende faktor for denne reduksjonen. De er rimelige, det 
er kort/ingen ventetid fra sosialmottakeren får vilkår om tiltak til oppstart, og det kreves liten 
administrasjon.  
 
Gjennom forsøk med oppgavedifferensiering har den kommunale sosialtjenesten hatt ansvaret for 
arbeidsmarkedstiltak i fire bydeler. Evalueringer og resultater fra forsøkene har blant annet vist at 
brukerne og samarbeidspartnere er gjennomgående fornøyd med den oppfølgingen som deltakerne 
får ved kvalifiseringssentrene. Egneproduserte tiltak er vurdert som en avgjørende suksessfaktor i 
forsøket. Rimelige tiltak hatt ført til at Oslo kommune har hatt flere tiltaksplasser i forsøket enn 
hva prosjektmidlene var beregnet å dekke. Ventetiden for brukerne er betydelig lavere der bydelen 
har hånd om kurs enn der sentrale kurs har vært gjennomført etter anbudsrunde. Oslo kommune 
vektlegger derfor geografisk nærhet og samarbeid mellom tiltaksarrangør og NAV kontor.  
 
Der hvor det vurderes at andre enn NAV-kontoret bør levere tiltak skal selvfølgelig reglene om 
offentlig anbud legges til grunn. Både stat og kommune må være med i anbudsprosessen for 
eksempel ved utarbeidelse av kravspesifikasjon.  
 
I forslaget til forskrift heter det videre at deltakere på opplæring skal være 19 år. Oslo kommune 
har erfaring for at tilbud om arbeidsmarkedstiltak i form av jobbsøkerkurs eller andre AMO-kurs 
kan være et godt alternativ til ungdom som har falt ut av skolen og som ikke er i arbeid. I mange 
tilfeller ønsker ikke ungdommen skole eller det finnes ikke tilpasset tilbud. I følge regjeringens 
ungdomsgaranti skal ungdom enten ha tilbud om skole arbeid eller arbeidsmarkedstiltak. Det er 
derfor galt å ekskludere ungdom under 19 år fra dette tilbudet.  
 
Oslo Kommune støtter dagens ordning med at opplæring i form av ordinær utdanning gis til 
ungdom over 26 år med mindre de på grunn av sin nedsatte arbeidsevne er i en 
utdanningssituasjon som avviker vesentlig fra den som gjelder for annen ungdom. 
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