
FELLESORGANISASJONEN
MEDLEM AV  LANDSORGANISASJONEN I NORGE

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Postboks 8019 Dep.
0030 Oslo

ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPGRTEMENTET

MOTTATT

01OKT 2008

Deres ref: Vår ref.:  2006 /00417KEN  Dato :  25. september 2008

HØRINGSKOMMENTARER TIL "FORSLAG TIL ENDRINGER I
REGELVERKET FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKENE"

Generelle kommentarer
Fellesorganisasjonen (FO) ser at det framlagte forslag til endringer i regelverket for
arbeidsmarkedstiltakene gir et enklere regelverk i tråd med forslagene som ble
presentert i St.meld. nr. 9 (2006-2007).

Vi kan imidlertid ikke se at disse endringene i regelverket vil gi større muligheter for
å nå målsettingen om mer individuelt tilpassede løp for brukere med redusert
arbeidsevne ,  som for eksempel rusmisbrukere og psykisk utviklingshemmede.
Kravene til inntjening og høy produktivitet gjør at mennesker med redusert
arbeidsevne  ikke far tilgang til, eller støtes ut selv av tilrettelagte bedrifter. For
eksempel  ble 'Varig  tilrettelagt arbeid' (VTA)-bedriftene  opprettet for å gi et
arbeidstilbud til personer med utviklingshemning .  I dag presses mange i denne
gruppen ut av bedriftene på grunn av produktivitetskravet.

Det er også store problemer med at avklarings-  og oppfølgingstjenestene må settes ut
på anbud.  Noen kommuner  har utviklet  gode tiltak som har til formål at sosialklienter
skal inn i jobb .  Disse står nå i fare  for å ikke bli benyttet fordi NAV  krever at de skal
ut på anbud.  FO anbefaler å ikke åpne  for å  anbudsutsette slike tiltak,  og det må sikres
at klageadgangen for brukerne ikke svekkes.

Kommentarer til de enkelte punktene i høringsnotatet
FOs kommentarer referer seg til punktene i departementets høringsnotat:

1. Innledning
Forslagene som refereres fra Stortingsmelding nr. 9 (2006-2007) om en forenkling
av regelverket er gode og støttes av FO.

a) Hovedinnhold
Det er positivt å opprette et nytt felles avklaringstiltak for "alle med behov" og å
basere seg på erfaringer utviklet med basis i 'Arbeid med bistand'. Men dette er
ikke nok som erfaringsbase. Det er også viktig å trekke fram kommunenes
erfaringer med tiltaksarbeid med formålet at sosialklienter skal inn i jobb. Her er
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det mange gode erfaringer fra et bredt tiltaksarbeid med basis i tilrettelegging for
alle av døgnets 24 timer for å oppnå gode resultater.

NAV bør satse på å ha tiltak både i NAV-regi og kommunal regi. NAV bør ha
som ett av sine hovedmål å selv bygge opp et eget tiltaksapparat med
utgangspunkt i at samfunnsforhold, enkeltmenneskets forhold osv medvirker til
hvordan vi har det 24 timer i døgnet, ikke bare i den daglige arbeidstida. I disse
tiltakene vil det sosialfaglige arbeidet i NAV være viktig for å sikre adekvat
bistand tilpasset den enkeltes behov. Dette vil også være viktig når det gjelder
innføring av en ny arbeidsevnemetodikk i 2008-2009.

b) Utvikling  av et mer individtilpasset tiltakstilbud
De forenklinger og sammenslåinger av virkemidler som foreslås og som skal
forvaltes av NAV-kontorene, er bra. Tiltakstilbudene bør baseres på folks behov
og ikke ut fra diagnose eller hvilke tiltak som allerede eksisterer. Avklaringen av
den enkeltes reelle behov avklares ikke gjennom utfylling av skjemaer, men
gjennom relasjonelt arbeid med den enkelte. Det betyr at det må settes av tid og
ressurser for å sikre at for å skre at riktige tiltakstilbud tilbys.

c) Opphevelse av skillet mellom ordinære og yrkeshemmet arbeidssøkere
Dette forslaget er i utgangspunktet godt. Men arbeidsevnevurderingen jfr. § 14 i
Arbeids- og velferdsloven er for snever. I dagens norske arbeidsmarked fordrer en
god nok arbeidsevne ofte at du også har  selvstendighetsevne  24 t i døgnet. Dette
må tas med i evnevurderingene.

2. Sammenslåing av avklaringstiltak
FO støtter departementets forslag om å slå sammen de tre nåværende
avklaringstiltakene til ett tiltak og en forskrift.

Imidlertid er vi ikke enige i måten disse tiltakene skal forvaltes på. Vi mener at
tiltaktene og tjenestene må ligge inn under offentlige forvaltning. Mange
kommuner har solid erfaring med både avklarings- og oppfølgingstjenester for
brukere som "ikke passer" innenfor dagens avklaringstiltak. Denne kompetansen
kan best tas i bruk ved at NAV selv utfører tjenesten og ikke ved anbudsutsetting
eller kjøp av tjenester. Mange kommuner driver allerede i dag langt billigere og
mer effektive avklaringstjenester enn hva ulike anbydere gjør. Eksempler er
'Arbeid og kompetanse' i Trondheim kommune og tiltakstjenestene i Oslo
kommune. NAV og kommunene bør i hovedsak selv bygge opp nødvendige
avklaringstjenester særlig basert på den helhetlige tilnærming som man har
erfaring med i sosialt arbeid/sosialtjeneste/kommunale tiltakstjenester.

3. Sammenslåing av oppfølgingstiltak
Forslaget om å slå sammen oppfølgingstiltakene til ett tiltak støttes, likeledes
forslaget om å utvide varigheten for hele ordningen til minimum 3 år. FO mener at
det i tillegg bør gis åpning for oppfølgingstiltak i inntil 2 år (ett og ett år av
gangen) for dem som trenger det. I særskilte tilfeller bør det gis mulighet for
varige oppfølgingstiltak.

Når det gjelder høringsnotatets henvisninger til "kjøp av tjenester etter reglene om
offentlige anskaffelser", mener vi at det primært må være NAV/kommunenes
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ansvar å sørge for oppfølgingstiltak. Kommunene har gode erfaringer med egen
drift av tiltaksplasser som er rimelige og har lang erfaring i å tilpasse seg hver
enkelt brukers individuelle behov. Det må i langt større grad satses på å utvikle de
kommunale tiltakene. Eventuelle andre tilbydere må være et supplement til dette.

4. Alternativ  modell for sammenslåing av avklarings -  og oppfølgingstiltak
Vi går ikke inn for en alternativ modell slik den er foreslått i pkt. 4, men viser til
våre kommenter under pkt. 2 og 3.

5. Helse -  og rehabiliteringstjenester

a) Arbeidsrettet rehabilitering
Å utvide målgruppen for tiltaket er bra. De ankepunkter som er kommet fram ved
diverse undersøkelser vedr. dagens tiltak kan FO stille seg bak. FO kan støtte
departementets forslag her.

b) Opptrenings- og helsetjenester for personer med lettere psykiske og
sammensatte lidelser
FO støtter forslaget om å forskriftsfeste ordningen i stedet for å ha ordningen
hjemlet i budsjettvedtak som i dag.

6. Arbeidspraksis
FO støtter det framlagte forslaget som innebærer å innlemme stønad til
arbeidstrening i tiltaksforskriften om arbeidspraksis og å øke varigheten for
arbeidspraksis i ordinær virksomhet og i skjermet virksomhet. Når det gjelder
stønad til arbeidstrening og eventuelle tilskudd er det viktig at de som er i en
arbeidspraksisordning far en månedlig utbetaling som er tilstrekkelig til å unngå
behov for å søke annen offentlig økonomisk støtte.

7. Opplæring
a) Ordinær utdanning som opplæringstiltak
FO støtter forslaget om å flytte stønad til skolepenger osv. fra Folketrygden over
til forskrift om arbeidsrettede tiltak som et nytt og harmonisert tiltak for dem som
har fatt sin arbeidsevne nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å skaffe
seg eller beholde inntektsgivende arbeid.

Departementet ønsker synspunkter på om hovedregelen skal være at man må har
fylt 26 år før man kan oppnå et attføringsløp eller om aldersgrensen bør være 19
år. FO mener at aldersgrensen bør være 19 år. Også de under 26 år bør ha rett til å
bli vurdert for attføringsløp forutsatt at retten til ordinær utdanning er benyttet
fullt ut.

Forslaget om en varighet på 3 år for ordinær utdanning som arbeidsrettet tiltak, er
for kort. Den bør økes til 4 år og deretter gis mulighet for forlengelse slik at
ordningen fanger opp ulike typer utdanningsløp.

b) Bedriftsintern opplæring
FO støtter departementets forslag om å opprettholde muligheten for bedriftsintern
opplæring selv om den i liten grad brukes.
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8. Lønnstilskudd og midlertidig sysselsettingstiltak
FO støtter forslaget om å innlemme midlertidige sysselsettingstiltak i
lønnstilskuddsordningen og avvikle ordningen med vikarplass.

9. Økonomiske og administrative konsekvenser
Her legger departementet vekt på at de foreslåtte forenklinger vil gi mulighet til å
be om opplæringstilbud fra flere institusjoner, noe som vil bety økt
anbudsutsetting. FO er imot dette. Vi mener at tiltakene og tjenestene må forvaltes
og driftes av det offentlige.

Vi håper departementet tar med FOs  innspill  i sitt videre arbeid.

Vennlig hilsen

Randi Reese
Forbundsleder
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