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Innspill fra Mølla Kompetansesenter Bærum KF:

Selv om Mølla kompetansesenter Bærum KF ikke er en offisiell høringsinstans, ønsker vi å

komme med et innspill i forbindelse med ovennevnte saksdokument,.

Vi vil slutte oss til departementets intensjon om å kunne tilby brukere færre tiltaksvarianter

samt mer klart definerte og individrettede tiltak. Å skille tiltakene i to typer - avklaring og

oppfølging - er også en god tanke. Vi ønsker velkommen et bredere fokus på oppfølging. Et

ønske om å la et mest mulig kompetent fagmiljø - med en viss størrelse - ta hånd om begge

tiltak, ser ut til å støtte opp under den grunnleggende intensjonen om at arbeidsrettede tiltak

bør fremstå som tydelige, mindre fragmenterte og mer robuste.

Å oppheve dagens skille mellom yrkeshemmede og andre med bistandsbehov, tror vi kan

være fruktbart og i tråd med tanken om substansielle og individuelle handlingsplaner. En

fjerning av det nevnte skillet kan også bety mindre stigmatisering av mennesker som i dag går

under betegnelsen "yrkeshemmede". Imidlertid er vi opptatt av at mennesker med

sammensatte bistandsbehov fortsatt blir ivaretatt i ny struktur, fordi det kan synes som om at

det er nettopp overfor denne målgruppen at effekten av tilrettelagte tiltak er størst. At forslaget

til departementet i kjølvannet av dette tar bort grunnlaget for "Arbeid med bistand", er en

konsekvens som heller ikke trenger å få en negativ betydning. Særlig med tanke på at

forslaget om at et eventuelt nytt oppfølgingstiltak langt på vei skal bygge på intensjonene

arbeid med bistand og at finansieringen av tiltaket ikke skal være konsulentbasert, men

deltakerbasert.
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Vi har merket oss at høringen åpner for å invitere en rekke forskjellige aktører inn til å være

med på å bygge opp og utvikle eventuelle nye avklarings- og oppfølgingstiltak -  og at dette

skal skje ved å ta i bruk reglene for offentlige anskaffelser. Departementet argumenterer

også for at det er en korrelasjon mellom en slik konkurranseutsetting og økt kvalitet for

brukere av de nye arbeidsrettede tiltakene.

Mølla kompetansesenter har lang erfaring når det gjelder å utvikle og drive

konkurranseutsatte tjenester.  Vi kan nevne arbeidet med bosetting av flyktninger i Bærum

kommune (Introduksjonsprogrammet), en rekke gruppebaserte og individrettede kurs med

tanke på avklaring og formidling.  For tiden er Fokus på nye muligheter under evaluering av

AFI.

At vi har konkurrert med andre aktører om å få og beholde slike kurs og prosjekter, har bidratt

til en faglig utvikling som har manifestert seg i kvalitet for våre deltakere.

På bakgrunn av Mølla Kompetansesenters erfaring stiller vi oss positive til hovedintensjonene

i Forslag til forenkling i regelverk om arbeidsmarkedstiltal med videre og har tro på at

regelverket vil bidra til å utvikle gode arbeidsrettede tiltak i fremtiden - til beste for våre

brukere.
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