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Forslag til forenkling i regelverket om arbeidsmarkedstiltak med videre -
Høringsuttalelse.

Som en generell kommentar til Arbeids- og inkluderingsdepartementets forslag til forenkling i
regelverket om arbeidsmarkedstiltak, mener vi at sammenslåing av tiltak kan gjøres
uavhengig av anbudsinnhenting.

1. Vi er positive til forslaget om sammenslåing av tiltakene under dagens "Avklaring" og
"Oppfølging". Vi mener at dette vil gi større fleksibilitet i og med at grensene mellom
tiltakene forsvinner.

2. Vi har noen synspunkter knyttet til den omfattende bruk av anbud det legges opp til
ved denne sammenslåingen.

Kommentar  vedr. Avklarin :

Avklaring med en varighet på inntil 4 uker mener vi er lite hensiktsmessig. Hvis man skal
forenkle vil det ikke være nødvendig å ha en todeling med inntil 4 eller inntil 12 uker.
Avklaring kan være et tiltak inntil 12 uker. Det er ofte vanskelig i si i forkant hva slags behov
den enkelte bruker har. Det vil uansett være en vurdering i det enkelte tilfelle om hvor lenge
brukeren er i tiltaket.

Kommentar vedr .  o føl 'n stiltak:

Vi er  positive til at 3 års regelen opprettholdes som max-grense for brukere med nedsatt
arbeidsevne.

Kommentar  vedr. APS:

Intensjonen om å forenkle regelverket til brukerens beste støttes.
Når det gjelder punkt 6, Arbeidspraksis, støtter vi departementets forslag om å øke fra 10
mnd. til et år i skjermet virksomhet med mulighet til forlengelse i et år til, og at tiltaket er
forbeholdt personer med nedsatt arbeidsevne.

Anbud:

I høringsnotatet hevdes det at "Styrkingen av den individuelle utformingen av tiltakene kan
best oppnås gjennom å legge til grunn reglene om offentlige anskaffelser". Her mener vi at
individtilpasning av tiltak er helt uavhengig av anbudsbruk. Vår bedrift legger
individtilpasning til grunn i hvert enkelt tilfelle uavhengig av tiltak og støtteordninger.
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Videre hevdes det at man ved innføring av anbud far mulighet til å skifte ut dem som leverer
dårlige tjenester. Man sier også at man vil vektlegge kvalitet mer enn pris. Dersom tiltak
legges ut på anbud foreslår vi at det utvikles klare kvalitetskriterier hvor man som leverandør
av tjenesten måles etter disse kriteriene med gitte mellomrom i anbudsperioden. Dette vil
sikre at alle leverandører kan forholde seg til samme kvalitetsnorm. En slik kvalitetsnorm kan
også bakes inn i anbudet ved at man far forlenget anbudet dersom normen oppfylles.

Vi støtter departementets igangsetting (s. 11) av evaluering og utredning av dagens
godkjenningsordning for tiltaksbedriftene, samt en evaluering av de mest sentrale
arbeidsmarkedstiltakene innenfor skjermet sektor. Dette mener vi er en viktig måte å
kvalitetssikre tiltakene.

I høringsnotatet kommer det ikke frem hva departementet mener om lengden på
anbudsperiodene. Hvis tiltak legges ut på anbud er vi opptatt av at et anbud 'elder for flere år
av gangen. Det vil være rasjonell ressursbruk i forhold til arbeidet rundt
anbudsadministrasjon. Vi er også opptatt av mest mulig forutsigbarhet i inntekter som igjen
sikrer god drift til beste for brukerne. Et anbud som gjelder for 3 år eller kortere vil være lite
hensiktsmessig for bedriften og for kontinuiteten for deltakerne i de forskjellige tiltakene.

DI gruppen as har ellers ingen kommentarer til departementets øvrige forslag.
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