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HØRING  - FORSLAG TIL  ENDRINGER I REGELVERKET FOR
ARBEIDSMARKEDSTILTAKENE

LO har mottatt departementets brev av 16. juli 2008 angående ovennevnte.

LO er glad for den prioritet attføringspolitikken har fatt i den samlede
arbeidsmarkedspolitikken de senere årene. Vi ser forslawne som innebærer en omlegging til
et mer forenklet regelverk som ledd i å videreutvikle en slik strategi.

LO støtter fullt ut intensjonen om å gjøre tiltakene tilgjengelig for flere grupper og å slå
sammen likeartede tiltak og gjøre tiltakene lettere tilgjengelig for den enkelte bruker. Og vi
ser fordelen av at tid kan frigjøres fra oppfølging av komplisert regelverk til tettere
oppfølging av de enkelte brukerne.

Det er imidlertid viktig at slike forenklinger ikke bidrar til å svekke kvaliteten på tjenestene
eller at den går utover de svakeste brukergruppene. Vi mener disse to hensynene ikke er
tilstrekkelig ivaretatt i forslagene som nå er på høring.

Våre innvendinger går først og fremst på at det er lagt for sterk vekt på at tiltakene skal
underlegges regelverket for offentlige innkjøp, noe som innebærer konkurranseutsetting av
tjenester som ikke egner seg for konkurranseutsetting.

Vi har merket oss at det i denne omgang ikke fremmes forslag til endringer i tiltak som
gjennomføres i skjermet sektor, og at en avventer evalueringer før det vil bli tatt stilling til
om det er behov for ytterligere forenklinger/endringer i tiltaksregelverket.

Vi mener imidlertid at også tiltak i skjermet sektor er omfattet av denne høringen. Både
avklaringstiltaket for yrkeshemmede og Arbeid med bistand hører til skjermet sektor i dag.
Detter er tiltak som etter vårt syn er dårlig egnet for anbudsutsetting.
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Anbud  og konkurranseutsetting
LO er i mot konkurranseutsetting av attføringstjenester. Vårt syn er at attføringsbedriftene og
vekstbedriftene må styrkes for å bedre attføringstilbudet og for å kunne gi sysselsetting til
personer som ikke kan arbeide i det ordinære arbeidslivet.

Å konkurranseutsette tjenester som i så stor grad bygger på kunnskap, personlige ferdigheter
osv. mener vi er svært problematisk. Personer på attføring har ofte veldig ulike behov for
bistand og oppfølging og må vurderes individuelt. Og ved anbudsutsetting vil leverandøren
og bestiller måtte holde seg til det som står i kontrakten. Vi har mye erfaring med hvor
problematisk det kan være når det gjelder leveranser av varer, men langt vanskeligere blir det
når det gjelder tjenester til personer med sammensatte og ofte krevende behov.

Derfor er det LOs klare syn at tiltak utover kortvarige avklaringstiltak ikke må
konkurranseutsettes, men utvikles i et samarbeid mellom NAV og godkjente
attføringsleverandører og i kombinasjon med arbeidspraksis i ordinær virksomhet.
Avklarings- og oppfølgingstjenester er en del av kjerneaktiviteten til arbeids- og
velferdsforvaltningen. Det er i dag utviklet system med kvalitetssikring og samarbeidsavtaler.
En bør heller arbeide med å forbedre disse framfor å anbudsutsette tjenestene. Samtidig er det
viktig å påse at attføringsbedriftenes virksomhet ikke bidrar til å fortrenge ordinær
virksomhet.

I høringsnotatet punkt 3 står det at "Det vil fortsatt være viktig å fremheve kvalitet i
konkurransegrunnlaget for anskaffelser av tjenester" og det blir vist til at ved kjøp av tjenester
til sykmeldte, er kvalitet vektlagt sterkere enn pris ved valg av leverandør. Vi mener at dette
er mer komplisert enn som så. Hvordan skal en gå inn og prise kvaliteten på tjenester når det
gjelder en person med sammensatte og ofte store behov for tiltak? Og hva når ressursene for
bestiller er begrenset? Kan en ikke da lett komme i den situasjonen at en velger rimeligste
tilbud fordi en da kan gi tilbud til flere? Slike avveininger vil en selvsagt også måtte ta når
tjenesten ikke er anbudsutsatt, men handlingsrommet for å gjøre de beste valgene for
brukeren av tjenestene vil være større om en ikke konkurranseutsetter tjenesten.

LO er ikke i mot at det kan komme inn nye aktører på attføringsområdet. Personer med behov
for attføring blir en stadig mer uensartet gruppe. For å møte utfordringene kan det derfor være
riktig å åpne for flere leverandører. Men det må ikke skje gjennom anbudsutsetting, men
gjennom det systemet vi har i dag med krav til kvalitet og kvalitetssikringssystem.

LO er  som nevnt glad for at attføringspolitikken har fatt så sterkt fokus i de senere årene. Det
er bra at ressursinnsatsen øker og at det blir satt inn nye tiltak.  Men like viktig er det å sørge
for et fungerende apparat som skal utføre tjenestene og bidra til at den enkelte kan føres inn i
eller tilbake til arbeid.

Avklarings -  og oppfølgingstiltak
LO er for at både avklarings- og oppfølgingstiltak bør kunne slås sammen der det er naturlig.
Og vi ser klart at det innenfor enkelte av tiltaksområdene er riktig at det skjer. Men det må
skje på en måte som ikke nødvendiggjør anbudsutsetting.



3

Primært mener vi at alle avklarings- og oppfølgingstiltak av et visst omfang kjøpt av det
offentlige bør skje i skjermet sektor.

Subsidiært kan vi støtte departementets subsidiære forslag om å opprettholde dagens
avklarings- og oppfølgingstiltaket "Arbeid med bistand" der dagens regelverk for målgruppen
personer med nedsatt arbeidsevne blir opprettholdt uendret. Vi ser svakheten ved at en da
splitter opp målgruppen tiltaket skal være rettet mot. Men vi mener det er bedre enn å
konkurranseutsette tiltakene. Vi tror også at det innenfor dagens modell med målgrupper for
tiltakene går an å gjøre forbedringer til fordel for brukeren.

Lønnstilskudd og midlertidig sysselsettingstiltak
LO er i mot ordningen med lønnstilskudd slik at en skal kunne tilsette personer midlertidig i
to år. Vi mener dagens regel om ett år er lang nok tid. Dette er arbeidstakere som også har
behov for stabilitet i tilsettingsforholdet sitt. Vi mener at ett år må være tilstrekkelig for å
kunne teste ut arbeidstakerens evne til å kunne mestre arbeidet.

Helse og rehabiliteringstjenester
LO er positiv til at målgruppen for arbeidsrettet rehabilitering utvides. Det vises bl.a. til
påpekninger fra ECON om at tilbudet til gruppen med muskel- og skjelettlidelser lenge har
vært for dårlige. Samtidig ser vi at denne gruppen er økende i statistikkene både for
sykefravær og uføretrygd.

LO kan også støtte at ordningen med opptrenings- og helsetjenester for personer med lettere
psykiske og sammensatte lidelser innlemmes i forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Arbeidspraksis
LO støtter forslagene til forenkling og innlemming i forskrift om arbeidsmarkedstiltak.

Opplæring
LO støtter alternativ 1 der en har en aldersgrense på 19 år for alle tiltakene. Det vises bl.a. til
ECONs evaluering som påviser en del negative effekter av at aldersgrensen ble hevet fra 22
til 26 år fra 2004 for ordningen med utdanning i attføring.

Vi er enige i at retten til videregående opplæring etter opplæringsloven først skal være
benyttet fullt ut før en evt. kan fa tilbud om videregående opplæring som et arbeidsmarkeds-
og attføringstiltak. Det bør presiseres at det her er snakk om ungdomsretten i hht
opplæringsloven § 3-1.

LO er bekymret for økende "drop-out" fra videregående opplæring og de konsekvensene de
kan ha for ungdommens deltakelse i arbeidslivet. Utformingen av arbeidsmarkedstiltakene må
ikke være til hinder for en politikk som ivaretar denne gruppen.

Vi støtter  også forslaget om at tiltaket Bedriftsintern opplæring kan innlemmes i
arbeidsmarkedsopplæringen.

' "arbeidsrettede rehabiliteringstiltak" nr. 2007-074
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Annet
I forslag til Forskrift om arbeidsrettede tiltak, § 8-1, 2. ledd, under tiltak i
arbeidsmarkedsbedrift, står det at for de som har behov for tilrettelagt opplæring og
arbeidstrening, skal "Andre arbeidsmarkedstiltak være vurdert og funnet å være uaktuelle".
Dette er etter vår vurdering en ny bestemmelse og er ikke omtalt i selve høringsnotatet. Vi
lurer på hva dette betyr i praksis. Er det slik at alle som skal få tilbud om tilrettelagt
opplæring og arbeidstrening i arbeidsmarkedsbedrift, først skal ha fått vurdert tiltak utenfor
arbeidsmarkedsbedrift? Så lenge dette ikke er omtalt og drøftet i høringsnotatet kan vi ikke
støtte forslaget slik det står der.

Teksten i § 1-6 krav til tiltaksarrangør om at tiltaksplasser ikke skal fortrenge ordinær
arbeidskraft i tiltaksarrangørs virksomhet, og ikke skal virke konkurransevridende er en viktig
presisering. Likeså er teksten i § 4-3 om at ansattes representanter i virksomheten skal
godkjenne opprettelse av tiltaksplass.

Det vises også til LOs høringsuttalelse om ny midlertidig folketrygdytelse, der vi uttrykte
skepsis til overføring av stønader til arbeidstrening, fadder og skolepenger mv. fra
folketrygdloven til forskrift om arbeidsmarkedstiltak.

Med vennlig hilsen
LANDSORGANISASJONEN I NORGE

Tor-Arne Solbakken

Stein Reegåjrd


