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Forslag til en ringer i rege verket for
arbeidsmarkedstiltakene  -  Høring

FFO

Det ble sendt ut forslag til endringer i regelverket for arbeidsmarkedstiltakene fra Arbeids- og
inkluderingsdepartementet (AID) 16. juli 2008.

Høringsfristen ble satt til 19. september.

FFOs SYNSPUNKTER
FFOs synspunkter på forslag til endringer i regelverket for arbeidsmarkedstiltakene kan kort
oppsummeres i følgende punkter:

• FFO støtter forslagene  om en sammenslåing og harmoniseringen av ulike tiltak.

• FFO mener  tidsubegrenset lønnstilskudd  må forskriftsfestes på linje med  de øvrige
tiltakene.

• FFO går motforslagene  om varighetsbestemmelser.
• FFO går motforslag om  aldersbegrensning  for opplæringstiltak.
• FFO går motforslaget  om maksimumssats  for tilskudd  til ordinær utdanning.
• FFO går mot omfattende  konkurranseutsetting av arbeidsmarkedstjenestene.
• FFO ønsker en Kvalitetsreform av skjermet  sektor.

3. GRUNNGIVELSE

FFO støtter forslagene om en sammenslåing og harmoniseringen av ulike tiltak
En hovedmålsetning med høringsforslaget fra AIDs side er å sammenslå og å harmonisere
ulike arbeidsmarkedstiltak. Dette er et arbeid som er i tråd med den utviklingen av innsatsen
rettet mot yrkeshemmede og funksjonshemmede arbeidssøkere som FFO i lengre tid har gitt
støtte til. Det er tilbudet den enkelte vil ha behov for og nytte av som skal være det sentrale;
ikke tilbudets juridiske utforming og rammene dette innebærer. I så måte er forslagene om å
forenkle og harmonisere arbeidsmarkedstiltakene i tråd med den utviklingen innenfor
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arbeidsmarkedssektoren som FFO ønsker. Dette gjelder både sammenslåingen av
avklaringstiltakene, sammenslåingen av oppfølgingstiltakene samt opphevingen av skillet
mellom ordinære og yrkeshemmede arbeidssøkere.

FFO

Det er samtidig viktig for FFO å understreke at mange av våre organisasjoner består av
grupper som har sammensatte og ofte ulike behov. En sammenslåing og harmonisering av de
ulike tiltakene må derfor gjennomføres pa en måte som sikrer mulighetene for å målrette det
enkelte tiltaket mot den det gjelder; særlig når den enkelte har sammensatte og komplekse
behov.

FFO mener tidsubegrenset lønnstilskudd må forskriftsfestes på linje med de
øvrige tiltakene
Ordningen med tidsubegrenset lønnstilskudd berøres verken i AIDs høringsnotat eller i
forslaget til forskriftstekst. FFO antar dette er fordi ordningen er et forsøk, og derfor ikke
omfattes av forskriften.

FFO mener ordningen med tidsubegrenset lønnstilskudd er et positivt tiltak. For enkelte vil
det være nødvendig med permanente lønnstilskudd, spesielt dersom arbeidslivsdeltakelse ikke
er mulig uten et slikt tilskudd. Alternativet for personer i denne gruppen vil så godt som uten
unntak være uførepensjonering. I slike tilfeller mener FFO det er å foretrekke at de det gjelder
ikke blir mottakere av passiviserende stønader, men isteden får tilbud om lønnstilskudd med
lang eller permanent varighet.

FFO vil samtidig understreke at permanente lønnstilskudd kun bør bli gjort gjeldende for et
begrenset antall funksjonshemmede i arbeidslivet. Svært mange funksjonshemmede og
kronisk syke har ressurser og potensial for arbeidslivsdeltakelse. Årsaken til at dette likevel
ikke lykkes kan langt oftere finnes i manglende vilje blant arbeidsgivere til å ansette, fravær
av tilrettelegging på arbeidsplasser, samt mangel på fleksibilitet og individuelle tilpasninger. I
de tilfeller der dette er de reelle årsakene til manglende arbeidslivsdeltakelse, vil permanente
lønnstilskudd i realiteten motvirke høyere ordinær arbeidslivsdeltakelse istedenfor å fremme
en slik utvikling.

Med disse presiseringene går imidlertid FFO inn for at ordningen med tidsubegrenset
lønnstilskudd gjøres varig, og derfor også må tas inn i den aktuelle forskriftsteksten.

FFO går mot forslagene om varighetsbestemmelser
AID har tidligere foreslått at den nye stønaden "arbeidsavklaringspenger", som vil være
hovedinntektskilden for de fleste brukere av arbeidsmarkedstjenester, ikke skal
varighetsbegrenses på samme måte som eksempelvis rehabiliteringspenger og
attføringspenger er i dag. FFO gav sin tilslutning til dette forslaget i høringssvar av 12. 03.08.

I forbindelse med forslaget om "arbeidsavklaringspenger" ble det varslet at
varighetsbegrensning istedenfor å knyttes til stønaden, knyttes til det enkelte tiltaket. I tråd
med dette legges det nå i AIDS høringsnotat om arbeidsmarkedstjenestene opp til at en hel
rekke ulike varighetsbestemmelser innføres i tilknytning til den enkelte
arbeidsmarkedstjenesten.

SOLIDARITET INNFLYTELSE LIKESTILLING DELTAKELSE 2

Postboks 4568 Nydalen, 0404 Oslo •  Besøksadresse:  Sandakerveien 99,  0483 Oslo • Telefon:22 79 91 00 • Telefax:22 79 91 98
Bankgiro:  8380 08 642199 Organisasjonsnummer 970 954 406



0

Fra FF0s side er det i en årrekke blitt uttrykt tydelig kritikk i ulike sammenhenger mot det
som i mange tilfeller er blitt opplevd som strenge varighetsbestemmelser innenfor
arbeidsmarkedstiltakene. Dette er bestemmelser som vi opplever ofte håndheves nokså
restriktivt av ansvarlig vedtaksinstans. FFO har derfor tatt til orde for at det isteden bør
tilstreber et regime for fleksibel varighetsfastsetting. Slik fastsetting kan i langt mindre grad
være forskriftsfestet, men isteden basere seg på dialogen mellom den enkelte bruker og
vedkommendes saksbehandler i NAV.

FFO

En viktig presisering er imidlertid at FFO ikke mener det nødvendigvis er et gjennomgående
behov for lengre varighet i arbeidsmarkedstiltakene. FFOs anliggende er at det skal være
enklest mulig for saksbehandler og bruker i fellesskap å bli enige om den riktige varigheten
på ethvert tiltak, uten at regelverk setter unødige begrensninger for dette. Satt på spissen kan
dagens regelverk, og regelverket som foreslås fra AIDS side i den nye forskriften, sette en
stopper for et godt, fornuftig og kanskje ideelt opplegg som saksbehandler og bruker er blitt
enige om. Dette er lite hensiktsmessig.

FFO er klar over at det foreslås unntaksbestemmelser for de fleste varighetsbegrensningene.
Dette vil utgjøre viktige bestemmelser i et regelverk basert på relativt strenge
tidsbestemmelser. Men det er ofte betydelig merarbeid både for den enkelte bruker og NAV
knyttet til å be om og innvilge unntak fra varighetsbestemmelsene. Slikt merarbeid er neppe
gunstig for den enkelte bruker av arbeidsmarkedstjenesten. Brukeren bør i første rekke ha
fokus på tiltaket vedkommende skal delta i, og at dette skal medføre deltakelse i ordinært
arbeid. Forstyrrende elementer som byråkratiske prosesser gjerne kan innebære, bør derfor
unngas.

For det andre er det rimelig å anta at en god del brukere av arbeidsmarkedstjenester som
kunne hatt vesentlig nytte av tiltak med lengre varighet, vil unnlate å be om eller få seg
foreslått tiltak av lengre varighet som en ideelt sett burde benytte. Rett og slett fordi
regelverket i utgangspunktet stenger for dette, og mange, både brukere og saksbehandlere,
forholder seg til hva regelverket generelt åpner for, ikke for unntaksbestemmelsene. En slik
praksis vil imidlertid trolig kunne innebære en lavere suksessrate blant deltakerne i
arbeidsmarkedstiltakene enn ønskelig.

På denne bakgrunn går FFO inn for å be AID fjerne de ulike bestemmelsene om
varighetsbegrensninger fra forskriften. Isteden bør det på egnet måte presiseres i forskriften at
myndigheten til å fatte varighetsavgjørelse tillegges møtepunktet mellom den enkelte bruker
og dennes saksbehandler.

FFO foreslår derfor at formuleringene  i hhv. §§ 2-2, 3-2, 4-2, 5-2,  6-3, 8-2 som omtaler
varighetsbegrensninger tas bort.  Isteden går  FFO inn for  at det i de aktuelle paragrafene taes
inn en fellesformulering som gir møtepunktet mellom den enkelte saksbehandler og dennes
saksbehandler myndighet til å fatte vedtak om varighet for tiltaket,  samt myndighet til å fatte
vedtak om forlengelse av tiltakets varighet.
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FFO går mot forslag om aldersbegrensning for opplæringstiltak
På samme måte som for bestemmelsene knyttet til varighet for arbeidsmarkedstjenestene,
mener FFO også at aldersbegrensninger i tilknytning til opplæring fremstår som lite
hensiktsmessig. Det må alltid være en individuell vurdering av den enkelte brukers behov for
arbeidsmarkedstjenester som må legges til grunn ved vurdering av vedtak om slike tjenester.
At det legges begrensninger i tilknytning til alder fremstår i så måte som lite hensiktsmessig.

I utgangspunktet fremstår på denne bakgrunn utkastet til § 6-2 som akseptabelt sett fra FFOs
ståsted. En aldersgrense på 19 år er i samsvar med dagens regelverk for opplæring etter
forskrift om arbeidsmarkedstiltak. Imidlertid vil også en slik aldersbegrensning kunne
medføre at regelverket medfører uhensiktsmessige hindringer i forhold til påbegynnelse av
nødvendig og hensiktsmessig opplæring. Ikke alle fullfører videregående opplæring, og i
denne gruppen kan det finnes personer som vil ha nytte av å starte på opplæringstiltak etter
den nye forskriften om arbeidsmarkedstiltak før fylte 19 år.

FFO ser imidlertid at det vil være naturlig å operere med en nedre aldersgrense for opplæring
etter forskriften om arbeidsmarkedstiltak tilsvarende aldersgrensen for når en kan motta
stønad til livsopphold fra Folketrygden.

FFO avviser derfor både utkastet til § 6-2 og det alternative utkastet til § 6-2.  Isteden mener
FFO § 6-2 bør bli lydende:

"§6-2. Alder
Deltakere på opplæring skal være over 18 år.

FFO går mot forslaget om maksimumssats for tilskudd til ordinær utdanning
I dagens regelverk for yrkesrettet attføring opereres det med begrensning på stønad til
skolepenger m.m. på hhv. kr. 50.000,- per undervisningsår og kr. 100.000,- per
attføringsperiode. FFO var sterkt mot denne bestemmelsen da den ble innført i 2004, og har
arbeidet for å få den fjernet siden da.

Selv om det er tatt inn unntaksbestemmelser i regelverket for å sikrer at personer som absolutt
bør gjennomføre dyrere opplæringsløp enn det dagens beløpsgrenser muliggjør, virker
bestemmelsene begrensende. Unntaksregelen fremmer ikke en optimal håndtering av det
arbeidsmarkedstjenestens opplæringstiltak er ment å skulle være. En søknad om unntak fra
beløpsgrensen er i seg selv en byråkratisk ekstrarunde som brukere i liten grad vil finne særlig
motiverende. I tillegg øker muligheten for avslag på feilaktig grunnlag, som følge av en slik
prøvingsmekanisme. Endelig er det ikke til å se bort fra at en del brukere som kunne hatt
behov for et opplæringsløp med kostnader som overstiger beløpsgrensene rett og slett lar være
å be om unntak. Dette kan være både fordi de ikke tar seg bryet med å gå en slik
"ekstrarunde" i systemet. Men i noen grad kan det trolig også skyldes at man rett og slett ikke
vet at en mulighet for unntak eksisterer.

Alt dette taler for at det ikke innføres bestemmelser om maksimumssats for støtte til ordinær
opplæring i det nye regelverket for arbeidsmarkedstjenestene. Isteden bør bestemmelsene om
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FFO
øvre kostnad på opplæringsløpet fattes av bruker og saksbehandler i fellesskap, tilsvarende
den mekanismen FFO tar til orde for når det gjelder håndteringen av varighetsbestemmelser.

FFO går mot omfattende konkurranseutsetting av arbeidsmarkedstjenestene
AID foreslår at anskaffelser av ulike arbeidsmarkedstjenester i fremtiden skal skje etter
regelverket for offentlige innkjøp. Konsekvensene av dette vil være at det i betydelig større
grad enn i dag åpnes opp for at kommersielle aktører blir konkurrenter med mer idealistiske
leverandører av arbeidsmarkedstjenester/leverandører av arbeidsmarkedstjenester som i dag
driver sin virksomhet innenfor skjermet sektor. Et av argumentene for dette fra AIDS side er
at NAV pa denne måten vil kunne velge ut det kvalitativt beste tilbudet etter en vurdering av
flere ulike aktører, gjennom anbudsprosesser.

Samtidig er det mulig å se for seg at dagens skjermede sektor, som har spesialisert seg på å
levere arbeidsmarkedstjenester til NAV, vil måtte innrette sin virksomhet på en annen måte
enn i dag ved at det åpnes for konkurranseutsetting. Virksomhetene vil i økt grad måtte rettes
inn mot å vinne konkurranser om anbud med andre aktører. På den måten kan det
argumenteres med at en sektor som har og har hatt muligheten til å utvikle og rendyrke
kvalitativt sett svært gode arbeidsmarkedstjenester, dermed svekkes i sin nåværende form.
Dette kan tenkes å ville gå på bekostning av kvaliteten på tilbudene denne sektoren til nå har
maktet å produsere.

For FFO har hensynet til kvaliteten og størst mulig rom for individtilpasning vært det sentrale
når det gjelder arbeidsmarkedstj enestene. En storstilt konkurranseutsetting vil ikke
nødvendigvis være et bidrag til bedre kvalitet, erfarings- og kompetanseoppbyggingen som
har foregått innen skjermet sektor i en årrekke tatt i betraktning.

FFO er selvsagt på det rene med at anbudsordninger er en velbrukt og godt utprøvd metode
for bestillinger av både varer og tjenester, og i daglig bruk innenfor offentlig sektor. At det er
fullt ut mulig å "bestille" arbeidsmarkedstjenester fra ulike aktører opplever FFO i så måte
som opplagt. For at FFO skal kunne gå inn for at denne metodikken skal tas i bruk innenfor
segmentet som arbeidsmarkedstiltakene i dag berører, måtte imidlertid kvaliteten som oppnås
innenfor dagens skjermede sektor vært holdt opp og grundig drøftet i lys av kvaliteten som
kan oppnås ved å isteden anbudsutsette disse tjenestene. En slik grundig drøfting er etter hva
FFO kan se ikke gjennomført. Det er heller ikke åpenbart at en slik grundig drøfting ville
konkludert med at bruk av anbud nødvendigvis ville gitt bedre tjenester enn det skjermet
sektor i dag makter å tilby. Det kan derimot anføres flere argumenter for det motsatte.

Et større innslag av markedsmekanismen innen arbeidsmarkedstjenestetilbudet vil i tillegg
kunne medføre et ugunstig fokus på hvilke tilbud som kan generere det største økonomiske
overskuddet for tilbyder. Dette er det riktignok til en viss grad mulig å lage administrative
løsninger som motvirker. Det er imidlertid ikke åpenbart at slike administrative løsninger vil
bli etterstrebet, og et åpent spørsmål både hvorvidt det vil la seg gjøre å få gjennomslag for at
det er viktig å oppnå en slik organisering av regelverket, og også hvor vellykket en slik type
innretning i så fall vil bli. I denne sammenheng er FFO spesielt bekymret for hvordan den
særskilte kompetansen som skjermet sektor har vil bli ivaretatt og videreutviklet fremover.
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På denne bakgrunn går FFO derfor mot forslaget om å åpne for et større omfang av
konkurranseutsetting innen arbeidsmarkedstiltakssektoren enn hva som er tilfellet i dag.

FFO ønsker en Kvalitetsreform av skjermet sektor
FFOs hovedfokus i tilnærmingen til organiseringen av arbeidsmarkedstjenestene er som
tidligere nevnt kvaliteten i den enkeltes tjenestetilbud. Selv om en skjermet
arbeidsmarkedstjenestesektor overordnet fremstår som den mest hensiktsmessige
organiseringen, må det likevel fokuseres sterkt på en videreutvikling og forbedring av
kvaliteten innenfor sektoren.

FFO ber derfor AID om å initiere og sette i verk en egen Kvalitetsreform av
arbeidsmarkedstjenestetilbudet som tilbys av skjermet sektor, og av aktørene i sektoren. Et
viktig element i en slik reform må være å sikre et større innslag av skreddersøm og fokus på
den enkelte tjenestemottaker.

0

FFO

Et annet sentralt element i en reform av arbeidsmarkedstjenestene bør være bedre rutiner for
oppfølging og kvalitetssikring av tilbudet aktører innen sektoren til en hver tid leverer. Det er
utilfredsstillende dersom aktører som først er godkjent som tilbydere av
arbeidsmarkedstjenester innenfor skjermet sektor i for liten grad gås etter i sømmene og måles
opp mot klare kvalitetsindikatorer.

I tillegg ønsker FFO at det i langt sterkere grad enn i dag settes fokus på brukermedvirkning
på individnivå som arbeidsredskap i gjennomføringen av arbeidet i arbeidsmarkedstjenesten.
Brukere besitter unik innsikt i og kunnskap om seg selv og egen situasjon, men det kreves
ofte en ekstrainnsats for å kunne dra nytte av denne innsikten og kunnskap. Et langt sterkere
fokus på brukermedvirkning som redskap for å involvere den enkelte i større grad i sitt eget
arbeidsmarkedstiltak vil derfor kunne være en viktig faktor for å styrke kvaliteten i disse
tiltakene.

FFO forutsetter at både brukerorganisasjonene og tjenestesidene involveres fra starten av i
arbeidet med en slik kvalitetsreform.

Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

leder generalsekretær
Margaret Sandøy Ramberg /s/ Liv Arum
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