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Trondheim, 18. september 2008

Høring  -  Forslag til endringer i regelverket for arbeidsmarkedstiltakene

Vi viser til departementets høringsbrev av 16. Juli 2008

Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede  (LAFY ), er en landsdekkende og frittstående
interesseorganisasjon for virksomheter som gir arbeid til yrkeshemmede.  Vi arbeider herunder
for å tilrettelegge faglig utvikling av ideologi samt bedre de yrkeshemmedes status.

Mange av våre medlemmer er også medlem i arbeidsgiverorganisasjonen ASVL eller
bransjeforeningen Attføringsbedriftene i NHO Service.
Vi ser det  naturlig å samarbeide med disse,  spesielt på områder som omhandler videre
utvikling og rammebetingelser innenfor vår bransje.

Forslaget til endringer er omfattende og det er også gitt urimelig kort høringsfrist, derfor har
vi denne gang klarert å ta utgangspunkt i foreliggende høringsnotater fra ovennevnte
organisasjoner med underbyggende kommentarer til disse.

I hovedsak  er vi  fullt ut enige i de momenter og konklusjoner som fremkommer i
notatene  til ASVL og  Attføringsbedriftene ,  og tilslutter oss disse.

I likhet  med de to øvrige organisasjoner er vi opptatt av at også personer med store
bistandsbehov må ivaretas når vurderinger av forslag til endring og forenklinger lanseres.
Herunder blir også LAFY både forundret  og dels sjokkert når AID foreslår
konkurranseutsetting -  ikke minst når vi leser argumenter og premissene  for dette.

LAFY har  helt siden sin etablering i 1980 vært opptatt av tiltak som fungerer og at
virksomhetene har høy kvalitet i forvaltningen av disse. I forhold til den generelle utvikling i
samfunnet og arbeidslivet spesielt,  er vi imidlertid positive til behovet for forenklinger - der
slike er formålstjenlig for våre brukere.



Vi har også store problemer med å kunne se hvilken samfunnsnyttig gevinst en
konkurranseutsetting vil ha, ikke minst i forhold til vår arbeidsmarkedspolitikk og intensjonen
med individbaserte tilbud.
Konkurranseutsetting slik AID  foreslår forutsetter et marked.  Også vi er av den klare
oppfatning at innenfor vår bransje vil markedets logikk ikke fungere,  hvis målsetting innenfor
attføringsarbeidet fortsatt skal være basert på kvalitet og optimale resultater.

Vår klare oppfatning og erfaring er at livskvalitet gjennom arbeid ofte har langt større
betydning for de personer vi jobber med i våre tiltak. Det er derfor viktig at regelverk og
rammevilkår blir tilpasset og lagt til rette for det mangfold og individbehov disse
representerer.

Våre virksomheter har over lang tid opparbeidet og innehar spesialkompetanse i forvaltning
av arbeidsmarkedstiltakene. Som ikke-kommersielle virksomheter er vi opptatt av å levere
individbaserte resultater. Ut fra vår faglige integritet har vi større fokus på å kvalitetssikre
våre tjenester, enn økonomisk gevinst.

Slik bidrar vi også til  en optimal samfunnsøkonomi.
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