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Innledning

Forum for Arbeid med Bistand (FAB) er et faglig treffsted og utviklingsarena for fagfolk som
arbeider med å inkludere yrkeshemmede i ordinært arbeidsliv. Flesteparten av våre
medlemmer arbeider som tilretteleggere/konsulenter i Arbeid med bistand tiltaket. Av den
grunn har vi hovedsakelig best kunnskap om nevnte tiltak, som gjenspeiles i vår
høringsuttalelse.

FAB stiller seg positiv til forslagene om å forenkle og slå sammen likeartede tiltak,  slik at det
blir lettere å tilpasse bistanden brukernes individuelle behov. Vi er imidlertid bekymret for at
brukergruppene med mer omfattende bistandsbehov kan bli fortrengt fra de ulike tiltakene.
Etter målgruppeendringen i Arbeid med bistand tiltaket fra 2006 har vi sett en tendens til at de
svakeste gruppene ikke blir godt nok ivaretatt  i NAV og  hos tiltaksarrangører.  Dette skyldes
blant annet krav til 50%  formidling til ordinær jobb.

Departementet foreslår å oppheve skillet mellom yrkeshemmede og ordinære arbeidssøkere.
Vår erfaring er at dagens regelverk praktiseres slik at det ikke kun forebeholdes personer på
yrkesrettet attføring,  men også langtidsledige og personer som har falt utenfor arbeidslivet
blant annet på grunn av rusproblematikk eller kriminalitet.  Dette  tyder  på at skillet mellom
ordinære og yrkeshemmede arbeidssøkere ikke er så bastant som beskrevet i regelverket, og at
dagens tildeling av arbeidsmarkedstiltak bygger på en behovsvurdering med skreddersydde
tjenester.  Selv om brukeren kan være i Arbeid med bistand i inntil tre år, er
gjennomsnittstiden langt lavere,  nettopp fordi tjenesten er tilpasset den enkeltes
bistandsbehov .  Et slikt prinsipp er utgangspunktet for utformingen av alle tjenester og tiltak
attføringsbedriftene tilbyr.  Etter vår oppfatning ligger problemet  hos NAV,  som ikke har vist
tilstrekkelig kompetanse til å individtilpasse bistandsbehov ,  og ikke benytter seg av
eksisterende tiltaksportefølje eller sågar bruker tiltakene feil.
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Reglene om offentlige anskaffelser

FAB slutter seg til departementets syn om at hovedmålet er å sikre faglige gode tjenester av
høy kvalitet. Vi er imidlertid uenige i departementets argumentasjon om at
anskaffelsesregelverket vil sikre gode faglige og kvalitative tjenester. Departementet hevder at
anskaffelsesregelverket legger til rette for at Arbeids- og velferdsetaten kan følge opp og
kontrollere kvaliteten på tjenestene og eventuelt skifte ut leverandører dersom kvaliteten ikke
er tilfredsstillende. Adgang til kvalitetskontroll er dekket gjennom dagens regelverk for
tiltaksarrangører, hvor det er mulig å si opp avtaler med leverandører som ikke fyller
kvalitetskravene.

Departementet peker også på at det er et mål å få fram et stort leverandørmangfold og at dette
medfører lettere adgang  for NAV til  å velge løsninger som er individuelt tilpasset den enkelte
bruker og skreddersy tjenestene til brukerens behov. Det ca 330 tiltaksarrangører i Norge og
FAB mener dette sikrer et godt kvalitativt leverandørmangfold .  FAB er dessuten bekymret for
at anskaffelsesregelverket medfører ustabile rammevilkår for leverandørene og bryter opp
solide og stabile fagligmiljøer .  En helt avgjørende faktor for å lykkes i vårt formidlingsarbeid
er at tilbudet vårt er stabilt over tid. Mange av våre brukere trenger bistand i lange modnings-
og utviklingsprosesser ,  og da kan ikke ansatte og brukere leve i uvisshet hver gang
anbudsrunden går.

FAB er av den oppfatning at attføringstjenester ikke kan legges ut på anbud. Vi er redd dette
vil medføre at NAV kjøper tjenester til rimeligste pris, og ikke på grunnlag av kvalitet, slik
departementet hevder. FAB mener at attføringsbedriftenes evne til å levere individtilpassede
og kvalitativt gode tjenester må styrkes. Dette sikres blant annet gjennom forutsigbare
rammebetingelser og kvalitetssikring av tjenestene, både internt hos tiltaksarrangør og
gjennom myndighetenes kontrolltiltak.
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Sammenslåing av oppfølgingstiltak

Som tidligere nevnt er FAB positivt innstilt til at likeartede tiltak slås sammen, men er
bekymret for at gruppen av brukere med omfattende bistandsbehov fortrenges fra tiltak. Vi er
derfor svært fornøyd med departementets syn på at en eventuell sammenslåing av
oppfølgingstiltakene skal tilpasses brukernes behov og at det vil være nødvendig å beholde en
variant med varighet på inntil tre år for brukere med nedsatt arbeidsevne og behov for tett og
langvarig bistand. Imidlertid er det av vesentlig betydning at ikke sammenslåingen medfører
at målgruppen for tiltaket blir så vid at man overser gruppen med omfattende bistandsbehov.

Som nevnt over er FAB uenig i at reglene om offentlige anskaffelser legges til grunn for å
sikre faglige gode tjenester og leverandørmangfold av oppfølgingstjenester. Vår påstand er at
dette er godt nok ivaretatt hos eksisterende tiltaksarrangører, som gjennom flere år har
opparbeidet spisskompetanse innen attføringsfeltet. Vi er ikke imot konkurranse, og er
positivt innstilt til at andre leverandører med annen spisskompetanse, for eksempel
interesseorganisasjoner, slipper til.

Avslutningsvis vil vi peke på at fadderordningen har fungert som et godt supplement til
Arbeid med bistand, og er av den grunn skeptisk til at fadderordningen faller bort. Etter at
Arbeid med bistand er avsluttet, kan det ofte være påkrevet med en person på arbeidsplassen
som kan gi arbeidstaker råd, tips og oppmuntring. Fadderordningen er med på å sikre en slik
langsiktig oppfølging, og vil kunne bidra til å hindre at arbeidstaker utstøtes fra arbeidslivet.

Med vennlig hilsen
Forum for Arbeid med Bistand
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