
StLVER'i

hømiYcr,

MOTTATT

t k OKT 2008

Arbeids-  og Inkluderingsdepart mentet
Postboks 8019 Dep
0030 OSLO

Vår refe anse:

Arkivko :

andler:

Deres referanse:

Dato:

(Referanse må oppgis)

08/01738-4
X60
Magne Hustad

26.9.2008

Høring - Forslag til forenklinger i regelverket om arbeidsmarkedstiltak m.v.

KS har behandlet saken i sitt hovedstyre og gir følgende uttalelse:

KS er i utgangspunktet positiv til å forenkle regelverket og slå sammen  tiltak med  sikte på
større fleksibilitet og effektivitet i forvaltningen av velferdsordningene .  KS mener at
velferdsforvaltningens organisasjon og virkemidler bør tilpasses for bedre å kunne møte
brukernes individuelle behov. KS mener at det gjeldende regelverket om arbeidsmarkedstiltak
er for komplisert og regulerer bruken av tiltaksordninger - som både er detaljerte og omtales i
fagtermer få kjenner.  KS mener at forenklinger i regelverket derfor i seg selv er et gode.

KS mener imidlertid at departementets forskriftforslag i begrenset grad ivaretar intensjonene
om forenkling, at det i store deler kan bidra til en forvaltning som fokuserer for sterkt på
tildelingskriterier - og at det fremstår som for detaljert instruerende og uoversiktlig.

KS registrerer at det er departementets vurdering at ved sammenslåing til ett avklaringstiltak
og ett oppfølgingstiltak, må enten støtteordningene legges om, eller tiltakene kjøpes inn etter
regelverket for offentlige anskaffelser og EØS- avtalen. KS mener at verken St.meld. nr 9
eller det foreliggende høringsnotatet i tilstrekkelig grad redegjør for de avklaringer
departementet har gjort i forhold til dette regelverket - med særlig relevans for
arbeidsmarkedstiltak og sysselsetting. KS mener at det er nødvendig at departementet
redegjør for dette.

KS mener eventuelt  bruk  av anbud ved kjøp av arbeidsmarkedstiltak  forutsetter at
tjenestekvalitet settes som det viktigste konkurransekriterium, og at tidsrammene for
anskaffelsen blir så lange at tilbydere gis reell mulighet for å utvikle og  vedlikeholde intern
kompetanse .  KS mener at prisfokusering og korte tidsrammer kan invitere  aktører  som tenker
mest på egen inntjening,  resultatet kan da bli tiltak med dårlig kontinuitet  og mange
relasjonsbrudd for brukere som har en lang vei å gå for å få et tilstrekkelig  fotfeste i
arbeidsmarkedet.  Derfor mener KS at anbudsprinsippet bør fravikes i denne  type tiltak.

KS mener at konsekvent bruk av anbud ved kjøp av arbeidsmarkedstiltak i en del tilfeller kan
gjøre det vanskeligere å dekke behovene hos mennesker som har ekstra hjelpebehov og et
svakt fotfeste i arbeidsmarkedet. KS mener at store individuelle variasjoner i behov hos
brukerne kan bli vanskeligere å ivareta gjennom kjøp av standardiserte tiltak.



KS mener at dersom EØS/ innkjøpsregelverket ikke gir unntaksbestemmelser som åpner for at
det kan tas hensyn til dette, kan disse hensyn være bedre ivaretatt gjennom departementets
subsidiære modell:  å slå sammen  avklarings- og oppfølgingstiltakene for sykmeldte og
ordinære arbeidssøkere og beholde egne ordninger for personer med nedsatt arbeidsevne.

KS mener det er uheldig for samarbeidsstyringen av de felles lokalkontorene  i NAV,  dersom
krav om konkurranseutsetting fra Arbeids -  og velferdsetatens side samtidig skal legge
føringer for organiseringen av de felles lokalkontorene ,  på en slik måte at velfungerende
kommunale tiltak ekskluderes .  KS vil minne om at basis  for NAV-reformen  er et statlig og
kommunalt partnerskap i oppfølgingen av brukerne.  KS mener at ved bruk av anbud for kjøp
av tiltak,  derfor blir viktig at begge parter har innflytelse på utforming av anbudsgrunnlaget.

Uttalelsen ble vedtatt enstemmig - med unntak av siste periode i fjerde avsnitt:  "Derfor mener
KS at anbudsprinsippet bor fravikes i denne type tiltak",  som ble vedtatt mot Høyres og
Fremskrittpartiets fem stemmer.
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