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Forslag til endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltakene - høring

NHO viser til telefonsamtale 12. september 2008 hvor det ble gitt utsatt høringsfrist til 1.
oktober 2008.

NHOs høringssvar gis på vegne av NHO-fellesskapet. NHO er kjent med at NHO Service har et
annet syn. Dette fremkommer i Bransjeforeningen Attføringsbedriftenes høringsuttalelse i
saken.

NHO støtter i store trekk departementets forslag til forenkling av regelverket. NHO er imidlertid
bekymret for om forskriften medfører større byråkrati og mindre mulighet for individuell
innretning. Deltakerne må få de tiltakene de har størst behov for og kvaliteten i tiltakene må
være slik at deltakerne reelt settes i stand til å møte de kravene arbeidsmarkedet stiller. Samtidig
må omleggingen føre til at attføring iverksettes raskere enn i dag og at tiden mellom de ulike
tiltakene blir kortere. Endringene må derfor fortløpende evalueres.

NHOs kommentarer knytter seg i hovedsak til følgende:

- Tiltak må som hovedregel anskaffes etter regelen for offentlige anskaffelser. Dette må
imidlertid ikke være til hinder for at det gjøres en reell individuell tilpasning.

- 18 uker bør videreføres som varighet for opptrenings- og helsetjenester for personer med
lettere psykiske og sammensatte lideleser.

Formuleringen i § 4-3 må samsvare med Hovedavtalen  LO-NHO . Arbeidsgivers styrings-
rett tilsier at slike spørsmål skal drøftes med de ansattes representanter,  men ansatte
skal ikke måtte godkjenne opprettelsen av tiltaksplasser.

Som hovedregel bør det knyttes en aldersgrense på 26 år for opplæring i form av ordinær
utdanning.

Ad regelverket for offentlig anskaffelser vs lokal fleksibilitet

NHO er tilhenger av hovedregelen om konkurranseutsetting av anskaffelser i offentlig sektor og
er av den oppfatningen at loven bidrar til å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige
anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling.
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Oppdragsgiver har etter forskriften om offentlige anskaffelser en egen mulighet til å begrense
konkurransen til virksomheter hvor flertallet av de berørte ansatte er funksjonshemmede, og
arten eller omfanget av deres handikap innebærer at de ansatte ikke kan utøve arbeid på
ordinære vilkår, dersom de skulle ønske det. Utover dette kan vi ikke se at man har muligheter
til å begrense konkurransen. NHO støtter derfor departementets forslag.

NHO er imidlertid bekymret for at regelverket blir unødig byråkratisk å håndtere og at bruken
av regelverket kan gå på bekostning av valgfrihet og mulighet for individuell tilpasning. Det
betyr at hele omleggingen av NAV til å tenke tidlig inngripen, arbeidsavklaring og tiltak etter
behov er inne i en avgjørende fase med denne nye forskriften. NHO vil understreke at anbuds-
utsetting setter store krav til anbyder. Det er derfor viktig at NAV også sikres kompetanse på
dette området.

I høringsnotatet reflekteres det ikke rundt  hvordan NAV  skal balansere mellom store anbud i et
fylke eller en region ,  for eksempel for avklaring av skrive-  og lesevansker ,  mot at det sikres et
variert tilbud .  Det reflekteres heller ikke rundt det å ha noen regionale tiltak som er rimelig
spesialiserte og et bredt spekter av lokale tiltak.  Dersom en tiltaksdeltaker må reise langt for å få
avklaring,  kan systemet bli unødig dyrt og komplisert.

All erfaring viser at det å iverksette tiltak tidlig gir best effekt .  Derfor kan det være svært viktig
å fmne lokale løsninger raskt.  Anbudsordningen må ikke være til hinder for det.  NHO mener at
systemet må legge opp til at også den lokale fleksibiliteten ivaretas i forhold til bestillerrollen.

NHO forutsetter at kvalitet i tilbudet blir like godt ivaretatt som pris.

Sammenslåing av avkiaringstiltak

NHO støtter departementets forslag om å slå sammen de tre avklaringstiltakene til ett. Det skal
foretas en avklaring i forhold til arbeidsevne og brukernes behov for tiltak for å komme inn på
arbeidsmarkedet eller beholde arbeidet. Da er det unaturlig å inndele brukerne i kategorier i
utgangspunktet. Reglene må imidlertid være slik at den enkelte bruker sikres individuell
innretning med tilfredsstillende kvalitet.

§ 2-1 Avklaringen skal blant annet inneholde motivasjon. Motivasjon er viktig, men det kan
være vanskelig å operasjonalisere dette i et avkiaringstiltak. Imidlertid bør avklaring
utformes slik at det fremmer motivasjon. Dette gjelder flere steder i forskriften, for
eksempel i § 5-1.

Sammenslåing av oppfølgingstiltak

NHO støtter departementets forslag om å slå sammen de tre oppfølgingstiltakene til ett med
samme begrunnelse som for avklaringstiltak.

Alternativ modell for sammenslåing av avklarings-  og oppfølgingstiltak

NHO støtter en sammenslåing av tiltakene og ikke den alternative modellen. Denne siste
modellen innebærer at avklarings- og oppfølgingstiltak skiller mellom sykmeldte/ordinære
arbeidsledige og egne ordninger for personer med nedsatt arbeidsevne. Dette er unaturlig med
tanke på at det er arbeidsevne som skal vurderes.
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Helse-  og rehabiliteringstjenester

NHO støtter departementets forslag om å innlemme arbeidsrettet rehabilitering i forskriften om
arbeidsrettede tiltak samt at målgruppen utvides slik at tiltaket kan tilbys personer med nedsatt
arbeidsevne som har behov for denne typen tilbud.

NHO støtter også å forskriftsfeste opptrenings- og helsetjenester for personer med lettere
psykiske og sammensatte lideleser. NHO kan imidlertid ikke se at det er anført gode grunner for
å redusere behandlingstilbudet fra 18 til 12 uker for denne gruppen. 18 uker bør derfor opprett-
holdes for denne gruppen.

For den sykmeldte som har forsøkt bedriftsintern tilrettelegging uten at det lykkes, er det viktig
å kunne iverksette annen arbeidsrettet rehabilitering i sykepengeperioden. Det viser  seg at når
attføringstiltak iverksettes tidlig har de best effekt.

§ 3-3 "Tiltaksarrangør skal i samråd med arbeidstakeren ha kontakt med arbeidsgiver for å
sikre at tiltaket blir mest mulig tilpasset." Formuleringen forutsetter at arbeidstaker har
en arbeidsgiver, noe som ikke vil være tilfellet når målgruppen for ordningen utvides.
NHO mener at kravet bør begrenses til tiltaksdeltakere i sykepengeperioden.

Arbeidspraksis

NHO støtter endringene som medfører at arbeidspraksistiltakene  samles i ett  nytt tiltak.
Grensene for varighet blir justert noe i forhold til de gamle tiltakene dette er ment å erstatte. Det
er viktig at tiltak ikke virker som  en innelåsing slik ordinært arbeid hindres. NHO mener derfor
at det bør stilles krav til formell vurdering utover i tiltaksløpet, for eksempel tilsvarende § 5-3.

§ 4-3 Det foreslås at ansatte representanter i virksomhetene skal godkjenne opprettelsen av
tiltaksplass. NHO ser på dette som et inngrep i bedriftens styringsrett og kan ikke støtte
dette forslaget. En bedrift har ifølge Hovedavtalen LO-NHO kap. IX drøftingsplikt med
de ansattes representanter. Dette er et grunnleggende hovedprinsipp og en naturlig del
av samarbeidet internt i bedriften.. NHO foreslår i stedet følgende formulering:  "Før
opprettelse av tiltaksplass skal dette være drøftet med de ansattes representanter i
virksomheten."

NHO ser ingen god begrunnelse for at det skal vurderes om tiltaket fortrenger lære-
plasser før det opprettes tiltaksplasser. En slik formulering virker unødig byråkratisk.
Opprettelse av læreplass skjer i samarbeid mellom bedriften og den aktuelle kandidaten
og påvirkes sjelden av utenforliggende forhold. Formuleringen kan derfor strykes.

Opplæring

§ 6-2 NHO mener at deltakere på opplæring i form av arbeidsmarkedskurs bør knyttes til en
aldersgrense på 19 år mens opplæring i form av ordinær utdanning bør knyttes til en
aldersgrense på 26 år. Tilbud i form av ordinær utdanning bør være et målrettet
virkemiddel mot voksne, og bør bare i særlige tilfeller gis til yngre deltakere.
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Tiltak  i arbeidsmarkedsbedrift

§ 8-1 NHO mener at forslaget "andre arbeidsmarkedstiltak skal være vurdert og funnet å være
uaktuelle før kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift kan benyttes" bryter med prinsippet
om best mulig individuell tilpasning for den enkelte bruker. Attføringsbedriftenes tiltak
bør tas med i vurderingen fra starten av når et attføringsløp skal vurderes. Det beste
kvalifiseringstiltaket kan finnes der, selv om andre kan være aktuelle.

Annet

§ 1-1 I formålsparagrafen står det at tiltaksdeltakernes muligheter til å fa eller beholde arbeid
skal styrkes gjennom tiltakene. NHO mener det er viktig at deltakerne også er i stand til
å beholde arbeidet de har fått. Formuleringen bør derfor være  'få og/eller beholde"
arbeid. Dette gjelder også videre utover i forskriften.

Vennlig hilsen
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON


