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HØRING OM FORENKLINGER I ARBEIDSMARKEDSTILTAK

NTL er  positive til flere av de foreslåtte forenklingene.  Vi tror det vil bidra til at brukere lettere vil
få de tiltakene de har behov for, i tillegg til at ansatte i arbeids-  og velferdsetaten lettere vil
kunne veilede brukere.

NTL er imidlertid skeptisk til forslagene om å endre måten oppgaven skal løses på. Vi mener det
er viktig at brukerne av NAV får en saksbehandler å forholde seg til. Derfor er vi sterkt kritiske til
at det legges til rette for å kjøpe slike tjenester eksternt. Disse tjenestene bør i utgangspunktet
utføres av veiledere i NAV.
Ved å sette disse tjenestene ut på anbud vil NAVs innsyn og oppfølging av brukerne i tjenestene
ble sterkt redusert og det vil vanskelig å tilpasse tjenester som ikke fungerer for den enkelte
bruker. I tillegg vil det svekke rettssikkerheten til den enkelte bruker dersom tjenestene
privatiseres fordi klageadgangen blir svekket.

Ved anbudsutsetting av tjenestene vil brukerne ha vanskeligheter med å nå fram med
klager/forslag til endringer, dersom disse tiltakene ikke oppleves som hensiktsmessig. Brukere
tvinges til å møte opp på disse tiltakene, uteblir de vil de miste stønaden sin. Brukerne er heller
ikke gitt mulighet til å klage på hvilke tilbud de tilbys.

Dette er en snikprivatisering av offentlige tjenester og et forsøk påå inføre New Public
Management inn i offentlig sektor bakveien. Dette er i strid med Soria Moria-erklæringen.

En av intensjonene med NAV reformen var at man skulle bruke mer tid til helhetlig avklaring av
behov og oppfølging.  Her foreslås at NAV kan kjøpe oppfølgings og avklaringstjenester for
brukere med et mer omfattende behov enn hva NAV kan tilby. NAV er  presset i etableringsfasen,
og vi mener derfor det bør tydeliggjøres hva man forventer at NAV skal tilby. Dersom NAV har
problemer med å utføre sine pålagte arbeidsoppgaver er det et ressursproblem som må løses.

Vi mener NAV må styrkes for å nå intensjonene om at de skal avklare og følge opp brukerne
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Kommentarer til de enkelte kapitler
Avklaring  (kapittel 2 mv)

Vi støtter at de tre forskjellige avklaringstiltakene slås sammen til ett.
Vi er imidlertid uenige i varighetsbegrensningene. Vi ønsker en varighet fra 1-12 uker avhengig av
brukers behov, ved en vurdering av hva som er hensiktsmessig og nødvendig.

Arbeidsrettet rehabilitering
Vi er enige i forslaget men foreslår en varighet på 12 uker med mulighet for å forlenge i
ytterligere 12 uker.

Arbeidspraksis
NTL NAV støtter forslaget om å slå sammen arbeidspraksistiltakene. Vi ønsker imidlertid ikke å
opprettholde noe skille mellom brukere med nedsatt arbeidsevne og personer som har
vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet i forhold til å maksimumslengde på tiltaket.
En slik deling bidrar til å opprettholde et kunstig skille mellom yrkeshemmede og ordinære
arbeidssøkere. I praksis er det vanskelig å skille gruppene. Tiltaket bør ha samme
maksimumslengde for alle.

Tilskudd  til arrangør

Til § 1-6 Krav til tiltaksarrangører
Det er bra at det presiseres at tiltaksplasser ikke skal fortrenge ordinær arbeidskraft.

NTL savner en tydeligere beskrivelse av NAVs ansvar for å følge opp tiltakene som tilbys. Her skal
tiltaksarrangørene rapportere til NAV, men vi mener NAV bør pålegges mer enn å lese rapporter.
Vi ønsker en tett oppfølging av brukerne i tiltakene, slik at NAV kan få innsyn og mulighet til å
korrigere tilbudet brukeren får. Vi mener dette kan bidra til å sikre at brukere kommer raskere
igjennom tiltakene og ut i ordinært arbeid.

Til § 4-2 Arbeidspraksis og varighet
NTL forstår ikke hvorfor man åpner for en treårs periode med arbeidstrening i ordinær
virksomhet, mens man kun får to år i en skjermet virksomhet. Vi mener man bør ha tre år i
skjermet og vurdere å gå ned til to år i ordinær virksomhet.

Kravene for å komme inn i skjermet virksomhet er strengere, vi antar derfor at det i enkelte
tilfeller også vil være behov for et lengre tidsperspektiv før man får en endelig avklaring av den
enkeltes muligheter. I ordinære virksomheter har man hatt en tilbøyelighet til å (ut)nytte
arbeidskraften i tre år, for så å se seg om etter en ny som kan få arbeidstrening.

Til § 8-6 tiltak i arbeidsmarkedsbedrift ytelser til deltaker
Lønnen deltaker skal få skal fremme attføringen. NTL har problemer med å se at mennesker blir
mer arbeidsføre og friske av en lav lønn. Forskning viser at personer med høy inntekt lever opp til
10 år lengre enn lavinntektsgruppene, de har vesentlig bedre helse og står vesentlig lenger i
arbeidslivet.
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Til § 10-2 tilskudd til teknisk tilrettelegging
NTL mener teknisk tilrettelegging for at personer skal kunne delta på tiltak fult ut skal dekkes av
NAV ved hjelpemiddelsentralene. Tekniske tilrettelegging og hjelpemidler for å utføre arbeid må
følge personen som har behov for det, kostnadsfritt for arbeidsgiver, tiltaksarrangør og brukeren.
En slik ordning vil fremme sysselsetningen av personer med yrkeshemminger.

Oppfølging
Vi er i utgangspunktet positive til at forskjellige oppfølgingstiltak slås sammen.

Vi mener fremdeles at det å legge tiltaket "fadder" inn i tiltaksregelverket i sin ytterste
konsekvens kan føre til at brukere ikke får tilbudet fordi budsjettrammene er brukt opp. Dette er
et tiltak som oftest blir brukt for de svakeste brukerne, med veldig spesifikke behov. Vi mener at
dette tiltaket fremdeles bør være en del av folketrygdloven.

Hovedmålet med oppfølging må være at brukere kommer i fast jobb eller får en meningsfylt
aktivitet - dette bør komme tydeligere frem i forskriften.

Opplæring
I utgangspunktet er vi positive til at alle opplæringstiltakene slås sammen. Vi er imidlertid kritiske
til noen av punktene

Aldersbegrensningen:
Det er skissert to alternative forslag:
Det første er et forslag om å beholde aldersgrensen som finnes i dag, 26 år.
I utgangspunktet og med bakgrunn i rapporten fra Econ og våre medlemmers erfaringer mener vi
at aldersgrensen på 26 år må oppheves.

Det alternative forslaget er en generell aldersgrense på 19 år,  men til gjengjeld vil det være et
krav om at retten til videregående utdanning etter opplæringsloven skal være benyttet fullt ut.
NTL NAV er  usikker på hva departementet mener med dette og hva slags konsekvenser dette får:
Vil dette for eksempel bety at personer som ikke har benyttet seg av denne retten,  og hvor dette
er et nødvendig og hensiktsmessig tiltak ikke skal få ytelser?  Dersom dette er tilfelle vil det bare
føre til at brukere da må velge bort skole fordi de ikke har Økonomi til å gå der.  Det kan føre til at
brukere tar uegnede jobber som vil føre til nye sykemeldinger osv. NTL NAV tror at en slik regel
vil føre til like mange nye komplikasjoner som den løser.

Vi mener derfor at aldersgrensen for å få ordinær utdanning bør settes til 19 år, uten krav til
oppbrukt rett til videregående skole.
For å motvirke at det offentlige skal dekke utdanning for dem som ikke er i en avvikende
utdanningssituasjon bør man innføre krav om arbeidsutprøving/avklaring før eventuell ordinær
utdanning innvilges.

Varighetsbegrensningen:
NTL NAV mener at varighetsbegrensningen bør bestå, men at man bør legge inn unntak for
utdanninger som offisielt varer lengre enn 3 år, for eksempel lærerutdanning.

Vi er ikke enige i, forslagene om å legge stønadene inn i tiltaksbudsjettet,,se nedenfor. -
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Lønnstilskudd
NTL støtter at man skal inkorporere midlertidig sysselsetting i tidsbegrenset lønnstilskudd.
Derimot er vi meget skeptiske til å endre adgangen til midlertidig ansettelse i 2 år. Siden
hovedmålet er å få personer med nedsatt arbeidsevne i fast, ordinært arbeid vil adgang til
midlertidig ansettelse i mer enn 1 år virke mot sin hensikt.

Vi er overrasket over at ikke tiltaket  tidsubegrensetiønnstilskudd er tatt med her som et eget
kapittel.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Høringen legger opp til at alle tiltak, bortsett fra kvalifisering og varig tilrettelagt arbeid i
Arbeidsmarkedsbedriftene pluss de varig vernede bedriftene, skal kjøpes inn etter reglene om
offentlige anskaffelser. Dette kan høres besnærende ut fordi det vil gi NAV frihet til å velge det
tilbudet en ønsker til en hver tid - der hvor det er noe å velge i.

NTL vil presisere at det er viktig at denne kompetansen utvikles av og i NAV. På den måten vil vi
kunne få sikre bedre sammenheng og oppfølging av den enkelte bruker. Etter vår oppfatning vil
det også styrke den enkelte brukers rettssikkerhet, ved at det offenlige regelverket knyttet til
vedtak og oppfølging må følges. NAV må bruke mer tid på helhetlig avklaring av brukernes behov
og en helhetlig oppfølging av den enkelte bruker. NTL mener at disse tiltakene og tjenestene
legges inn under offentlig forvaltning slik de øvrige tjenestene i NAV er organisert.

Stønader knyttet til opplæring som hittil er lagt under folketrygdloven:
Høringen legger opp til at diverse stønader knyttet til opplæring/skolegang under yrkesrettet
attføring tas ut av folketrygdloven og legges til forskrift om arbeidsrettede tiltak. Dette er etter
vår mening lite hensiktsmessig:

Folketrygdloven er en rettighetslov og utgiftene er ikke budsjettstyrt. Dette i motsetning til
forskrift om arbeidsrettede tiltak, hvor tiltakene hele tiden blir styrt av politikerne/etaten og hvor
en ingen rettigheter har hvis en ikke er i prioritert gruppe eller pengene er brukt opp.

Hvis en person har fått innvilget yrkesrettet attføring i dag vil en kunne ha rett til skolegang hvis
det vurderes som nødvendig og hensiktsmessig. Før det fattes vedtak skal det legges stor vekt
på den enkelte brukes egne ønsker og motivasjon. Tiltaksbudsjettet har i dag ingen betydning
fordi kostnadene går rett fra statskassa. Men når stønadene knyttet til utdanning blir lagt til
tiltaksbudsjettet vil jo den enkelte attføringsdeltaker vær i direkte konkurranse med AMO-kurs,
arbeidspraksis og alle andre tiltak.
NTL kan ikke godta overføring av tiltak eller stønader fra folketrygdloven til tiltaksforskriften.

Med hilsen
NORSK TJENESTEMANNSLAG
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