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FORSLAG TIL ENDRINGER I REGELVERKET FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKENE

Innledning
HSH viser til ovennevnte høringssak med frist 19. september. HSH bai brev av 5.
september om utsatt frist til 1. desember 2008. HSH mottok svar på denne

henvendelsen 17. september, to dager før fristens utløp med negativt svar. Det har i
tillegg vært svært vanskelig å få kontakt med embetsverket i AID på ledernivå for å ta

opp problemstitingene knyttet til kort høringsfrist. HSH opplever dette som en lite
ryddig og uheldig samarbeidsform fra AIDS side og beklager dette.

Arbeids- og inkluderingsdepartementets (AID) forslag til forskriftsendringer inneholder
store endringer som vil ha omfattende konsekvenser for brukerne, og samtlige
berørte virksomheter. De foreslåtte endringene gjelder i hovedsak harmonisering og
forenkling av eksisterende arbeidsmarkedstiltak, samt en omlegging fra dagens

bestillingsmodell til et system basert på konkurranseutsetting gjennom lov om
offentlige anskaffelser. Høringsnotatet varsler videre at endringene skal tre i kraft så

raskt som mulig, og helst innen 1. januar 2009.

HSH er i utgangspunktet positive til forenklinger som fører til et bedre og mer
effektiv tilbud til brukerne av arbeidsmarkedstiltakene. HSH ønsker likevel å påpeke

at departementets høringsnotat er utformet uten nærmere redegjørelse av
potensielle nedsider, negative konsekvenser og utilsiktede virkninger som følge av
endringene som foreslås. Etter HSHs syn er endringsforslagene så omfattende at de

.tilfredsstiller utredningsinstruksens plikt til konsekvensutredninger (kapittel 1-2)1
HSH kan ikke se at høringsnotatet inneholder omtale av disse forholdene, og HSH ber

departementet om å foreta en slik utredning. Etter HSHs syn er det ikke forsvarlig å
gjennomføre endringene før en slik utredning, og da med en særlig vurdering av
virkningene av konkurranseutsetting.

Forholdet til EØS-reglene for offentlige anskaffelser og offentlig støtte
HSH kan ikke se at de eksisterende tiltakene og de foreslåtte endringene krever at

man følger EØS-reglene for offentlige anskaffelser etler reglene for offentlig støtte.

'htt ://www.lovdata.no/c i-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20000218-0108.htm1
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Når det gjelder forholdet til offentlige anskaffelser er det på det rene at både EØS-
reglene og det nasjonale regelverket eksplisitt åpner for et betydelig handlingsrom

når det gjelder anskaffelser av helse- og sosialtjenester. AID redegjør på ingen måte
for valget av konkurranseutsetting som metode for innkjøp av attføringstjenester/

arbeidsmarkedstiltak. Høringsnotatet sier heller ikke noe om hvorfor de eksisterende
tiltakene kommer innenfor statstøttebegrepet i EØS-avtalen. Etter HSHs syn bør det
gis en begrunnelse for dette.

Sammenslåing av tiltak

HSH er positiv til sammenslåing og forenkling av dagens arbeidsmarkedstiltak, hvis

det fører til et bedret tilbud i både kvalitet og omfang. Dette gjelder både
opprettelsen av et felles arbeidsmarkedstiltak, utvidelse av arbeidsrettet
rehabilitering til alle med slike behov, og opprettelsen av et felles oppfølgingstiltak.
HSH ser dette som en naturlig forlengelse av NAV-reformen, og et viktig bidrag til
arbeidslinjen for de som har størst problemer med å fungere på arbeidsmarkedet.
HSH støtter forslaget om at de foreslåtte endringene ikke skal gjelde tiltak som er
forbeholdt IA-virksomheter. Det er viktig at IA- virksomheter har noen forbeholdte
virkemidler slik at avtalen fortsetter å være et attraktivt virkemiddel for å få et mer
inkluderende arbeidsliv.

Samtidig legger HSH til grunn at dagens forhold mellom leverandørene av tjenester,
som rehabiliteringsinstitusjoner, ideelle stiftelser, vekstbedrifter, opplærings- og
arbeidsmarkedsbedrifter mv og NAV, som bestiller, fungerer godt. HSHs medlemmer
som leverer tjenestene ovenfor gir klart utrykk for at tiltakene med god grunn kan
forenkles og slås sammen, men at dette må skje på en måte som ivaretar kvaliteten
på tjenestene og kvaliteten på tilbudet til brukerne. HSH bemerker ellers at

sammenslåing og forenkling av tiltakene ikke fører til et EØS-krav om full
konkurranseutsetting.

Dagens tilbud av arbeidsmarkeds- og attføringstjenester er i stor grad tilpasset

individuelle behov hos brukerne. Tjenestene leveres av en stor og mangfoldig gruppe
leverandører med et variert tilbud som også utvikler dette tilbudet i tråd med
behovet. Leverandørene er i all hovedsak ideelle stiftelser eller non-profit aktører.
Mellom disse er det i dag et tett samarbeid for å utvikle tilbudet, utnytte den enkelte
institusjons styrker mv. Dette har i sterk grad ført til at vi i dag har et helhetlig tilbud

av attførings- og arbeidsmarkedstjenester.

Det fremgår heller ikke av høringsnotatet om de foreslåtte endringene faktisk øker
tilbudet og kvaliteten på tjenestene, selv om dette helt klart er departementets
hovedmål. Høringsnotatet inneholder ingen motforestillinger og sier heller ingen ting
om potensielle nedsider ved sammenslåing og forenkling. Etter HSHs syn er det helt
nødvendig med slike vurderinger for å kunne se de faktiske samlede konsekvensene av
forslagene, noe som også er formålet med utredningsinstruksen.

Konkurranseutsetting
AID sier i høringsnotatet at styrkingen av den individuelle utformingen av tiltakene
oppnås best ved å benytte reglene for offentlige anskaffelser og at dette regelverket

skal legges til grunn når endringene implementeres. AID begrunner dette ut fra
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ønsket om større mangfold i sektoren, og for å gjøre det enklere for NAV å
kontrollere kvaliteten og omfanget på tjenestene som kjøpes inn.

Det er et grunnleggende anliggende for HSH at alle politikkområder legger til rette
for en mest mulig effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. Konkurranse viser seg i
den sammenheng ofte som et effektivt virkemiddel, men er ikke noe mål i seg selv.
Konkurranseutsetting kan også ha den fordel at den tvinger virksomhetene til å foreta
en grundig gjennomgang av sitt faglige tilbud og den økonomiske driften.
Velfungerende konkurranse krever imidlertid likebehandling av alle aktører basert på
ikke-diskriminerende, transparente og forutsigbare vilkår. Det er i den sammenheng

en særlig utfordring å spesifisere kravet til kvalitet.

HSH minner i denne sammenhengen om at arbeidsmarkeds- og attføringstjenester er

tilbud til vanskeligstilte personer, med fysiske og psykiske plager, rusproblemer mv
som i sin natur er vanskelig å diagnostisere. Innføring av en modell som utelukkende
er basert på offentlige anskaffelser som i AIDS forslag, medfører store endringer som
kan gjøre det vanskeligere å tilpasse tilbudene til det behovet brukerne faktisk har.
En feil prisingsmekanisme kan for eksempel skape insentiver til behandling av

personer med relativt enkle diagnoser med kort vei tilbake til arbeidsmarkedet,
fremfor å tilby et likeverdig tilbud til brukere med mer komplekse (kostbare)
diagnoser, og lengre vei tilbake til et normalt liv.

De fleste av aktørene på dette området er ideelle stiftelser med høyt spesialisert

tilbud innenfor sine områder, men med lav kapitalbase og lav evne til omstilling til ny

virksomhet på kort varsel. Virksomhetene  har i dag også  et tett samarbeid seg i
mellom og med NAV, jf beskrivelsen ovenfor. HSHs erfaring fra andre sektorer som
barnevern, rehabilitering og rusomsorg viser at full konkurranseutsetting har ført til
at denne typen samarbeid svekkes eller opphører, og at det blir vanskeligere å bygge
opp et helhetlig tilbud.

Full konkurranseutsetting, slik det er foreslått, medfører at tilskudd vil bli gitt per
deltaker og ikke per tilrettelegger. HSH oppfatter at dette vil være en positiv endring
som vil kunne fungere bedre enn dagens ordning. Samtidig ser vi at dette vil kunne ha
konsekvenser som trenger en nærmere utredning og vurdering. HSHs oppfatning er at
det vil være vanskelig å fastsette et tilskudd per deltaker fordi det ofte vil være
vanskelig å gi en riktig vurdering av arbeidsevnen til den enkelte i møte med NAV.
Sidediagnoser og underliggende forhold som påvirker den enkeltes arbeidsevne må
hensyntas før vedkommende kommer i et oppfølgingstiltak og videre i arbeidet med å
få vedkommende i jobb. Det er HSHs erfaring at den enkeltes utfordringer med
hensyn til arbeidsdeltakelse først blir klart når vedkommende har startet opp i et

oppfølgingstiltak som for eksempel Arbeid med bistand.

Forslaget om at tilskuddet skal følge deltakeren og ikke tilretteleggeren kan dermed
føre til at vanskelig stilte brukere med "tunge" plager som rusproblemer eller
psykiske lidelser kan få vanskeligheter med å få riktig behandling. For at alle skal få
riktig oppfølgingstiltak og at riktig tilskudd gis tiltaksarrangøren vil det etter HSHs
oppfatning være hensiktsmessig med en ny vurdering av den enkeltes arbeidsevne når

den enkelte har kommet i et oppfølgingstilbud. Da unngår man at underliggende
problemstillinger og diagnoser overses ved første vurdering.
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Virksomhetenes rammebetingelser
Etter HSHs syn er forslaget om konkurranseutsetting spesielt mangelfullt utredet i
departementets høringsbrev. Blant annet er det på bakgrunn av høringsnotatets
smale tilnærming ikke mulig å vurdere hvordan konkurranseutsetting vil fungere som
et virkemiddel for sektoren. Den usikkerheten det medfører rammer først og fremst
brukerne av tiltakene. Etter HSHs syn burde forslaget trekkes i sin nåværende form og
bli gjenstand for en grundig og seriøs utredning før det behandles på nytt.

Departementets foretrukne modell basert på regelverket for offentlige anskaffelser,

og ønsket om innføring den fra og med 1. januar 2009 fører også til at dagens
leverandører av arbeidsmarkeds- og attføringstjenester ikke vet hvilke ramme-

betingelser de har å forholde seg til fra den datoen endringene implementeres.

HSH stiller seg gjerne til rådighet dersom departementet har ønske om videre dialog
eller møte om forslaget.

Vennlig hilsen
HSH

Kim Nordlie Helga Bull
Direktør Rådgiver
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