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HØringsuttalelse til "Forsalg til forenklinger i regelverket om arbeidsmarkedstiltak med
videre". Høringsfrist 19.09 .08. Fra Forum for arbeidstrening (FFA).

FFA stiller seg positiv til nytenkning og forenkling innenfor regelverk om
arbeidsmarkedstiltak. FFA representerer tiltaksarrangører som i hovedsak tilbyr tiltak for
personer med stort behov for oppfølging og bistand. Tradisjonelt har FFAs medlemsbedrifter
hatt deltakere med omfattende bistandsbehov og en kaotisk livssituasjon og i liten grad
diagnoser som gir rettigheter til ytelser og tiltak etter Lov om Folketrygd. Denne gruppen er
fortsatt sentral i våre tiltak, men i dag tilbyr våre medlemsbedrifter tiltak til de fleste grupper
yrkeshemmede.

FFA ser for seg et regelverk som gikk ennå lenger i å løse opp strukturen mellom skjermede
tiltak og oppfølging i ordinære bedrifter. Jfr. arbeid med Bistand. Fleksibel kjeding mellom
tiltakene er for våre målgrupper et meget viktig virkemiddel og en del av metodikken.

Departementets forslag innebærer ikke, etter vårt syn, omfattende endringer i
tiltaksstrukturen, kun justeringer og et større fokus på konkurranseutsetting. Hvorvidt dette vil
bidra til å nå departementets mål om lettere å tilpasse bistanden til brukernes behov, og
reduksjon i administrasjon, stiller vi oss spørrende til.

Vi er opptatt av at brukere med stort behov for oppfølging og bistand blir ivaretatt av
tiltaksarrangører med kompetanse på dette området, og legger derfor tilgrunn av det vil bli
stilt krav om en form for sertifisering og/eller godkjent kvalitetssikringssystem når leverandør
velges. I departementets forslag ser det ut til å være lagt mer vekt på konkurranse og tilfang
av leverandører enn kvaliteten på tjenestene.

Det er positivt at det åpnes for parallellitet i tiltak for den enkelte ved at skillelinjene mellom
medisinsk rehabilitering og yrkesrettet attføring nedtones.

Erfaring viser at for deltakere som tidligere kom inn under begrepet "sosialt yrkeshemmede"
er relasjonsbygging over tid, kontinuitet og et godt fagmiljø blant de ansatte viktige
suksessfaktorer.

Flere av våre tiltaksbedrifter har sammen med NAV utviklet tiltak for målgrupper som viser
at dette sammen med tiltakskjeding har vært nødvendig for å sikre kvaliteten på tiltakene.

Eksempler på dette er:

Brygga Integreringstiltak  -Rusavhengige som kommer fra institusjon:
LAR - Legemiddelassistert rehabilitering
Trondheim fengsel  - Arbeidsrettede tiltak som kan igangsettes 6 mnd fØr løslatelse
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Vilje Viser  Vei -Psykiatrisatsing
Medarbeider med brukererfaring (MB)
osv...

Alle tiltakene har egne APS og AB plasser som sikrer tette relasjoner, kontinuitet og
tiltakskjeding hvor det er et tett samarbeid med NAV om rekruttering og oppfølgingsarbeid.
Vi har svært vanskelig for å se at AB i disse tiltakene vil kunne gi samme kvalitet på
oppfølgingsarbeidet om en går inn på en anbudsordning med mange skiftende tilbydere. Her
trengs både kontinuitet og spesifikk fagkompetanse.

Sammenslåing av oppfølgingstiltak
Forslaget til sammenslåing av oppfølgingstiltakene er i seg selv ikke negativt, men det er
viktig å ivareta de grupper av yrkeshemmede som har behov for mer omfattende bistand.
Sammenslåingen, slik vi oppfatter forslaget, innebærer at alle leverandører skal kunne gi
tilbud til alle grupper. Det skal allikevel tas høyde for at tiltakene skal tilpasses brukernes
behov og at det vil bli nødvendig med en variant på inntil tre år for brukere med behov for tett
og langvarig oppfølging. FFA mener at for å sikre kvalitet på denne delen av tjenesten, bør
dette legges til godkjente tiltaksarrangører, og ikke settes ut på åpne anbudsrunder.

Vi mener at antagelsen om at et bredere spekter av tilbydere i større grad vil dekke
variasjonen i brukernes behov kan være korrekt,  men at det også innebærer en fare for
fragmentering av det kompetansemiljøet som er opparbeidet gjennom mange år innenfor de
av NAV  godkjente tiltaksarrangører.  En kvalitet i dette arbeidet er bl.a.  at det bygges opp
fagmiljøer ,  fokus på relasjonsbygging overfor brukerne og at kompetanse utvikles og deles
gjennom etablerte fagmiljøer.

Høringsforslaget fremhever at et hovedmål vil være å sikre gode tjenester av høy kvalitet, og
at kvalitet vektlegges mer enn pris. Dette vil vi understreke er svært positivt, og håper at dette
også vil gjenspeile seg i de kjøp som blir gjennomført.

FFA har i alle år arbeidet for å sikre og bedre kvaliteten på vårt arbeid gjennom seminarer og
utarbeidelse av faglitteratur. Vi mener at våre deltagere har krav på en kvalitetssikret og faglig
hjelp på sin vei mot arbeid. Til nå har vi kunnet bygge opp et høyt faglig nivå og en
medarbeiderstab med stor kunnskap om vår virksomhet. Vi mener departementets forslag en
vil vanskeliggjøre dette.

Konklusjonen på våre kommentarer er at FFA støtter departementets forslag om en alternativ
modell hvor egne avklarings- og oppfølgingstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne
beholdes uendret.

FFA støtter høringsbrevets forslag under punktene 5, 6 og 8.

Innføring av rett til behovs- og arbeidsevnevurdering og individuelle handlingsplaner er
meget positivt. Dette kan bli et nyttig tilskudd til Individuell Plan.
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Pkt 7 Opplæring
Med de nye attføringsreglene får mange brukere ikke innvilget utdanning fordi:

Psykososiale problemer er ikke skade eller lyte «godt nok», det må ligge en diagnose til
grunn. En del får innvilget utdanning i en alder av eks 24 men må vente til fylte 26 pga av
regelverket.

FFA støtter at en senker aldersgrensa til 19 år og at dette er felles aldersgrense for både
arbeidsmarkedsopplæring og ordinær utdanning.

Videre er det mange som trenger mer en tre år på å ta utdanning. Få får dette utvidet igjen,
fordi at man ikke anser psykososiale problemer som grunnlag nok for at man er i en
utdanningssituasjon som avviker vesentlig for den som gjelder for andre.

Pkt 9
økonomiske og administrative konsekvenser
Under punkt 9 i høringsnotatet er det gjentatt at det vil bli stilt tydelige kvalitetskrav til
leverandørene. Det nevnes også at det vil være behov for spesialkompetanse på utvalgte
områder, f.eks. innenfor oppfølging og rehabilitering. Dette sammen med understrekningen av
at det må unngås at det skjer en fortrengning av utsatte brukergrupper mener FFA støtter
argumentasjonen om å beholde egne, godkjente tiltaksarrangører for sistnevnte grupper.

FFA støtter derfor også arbeidet med en evaluering og utredning av dagens
godkjenningsordning av godkjente tiltaksbedrifter.

FFA er positiv til å viske ut skillet mellom Folketrygdloven og Arbeidsmarkedsloven.

FFA etterlyser en utdypning av hvordan kvalifiseringsprogrammet og kvalifiseringsstønaden,
skal innlemmes i regelverket og gjennomføringen av arbeidstiltakene.

Høringsuttalelsen er skrevet av

Liv Hasås  ALF AS,  Bergen
Terje Hillestad Mølla Kompetansesenter, Bærum
Kjetil Røttereng Stavne Gård,  Trondheim
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