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Senter for Seniorpolitikk (SSP) viser til høringsbrev fra departementet av 15.juli 2008, og vil
komme med noen kommentarer til enkelte av punktene i høringsnotatet.

De endringer som foreslås er begrunnet i ønske om å forenkle og slå sammen en rekke tiltak.
Tiltakene har dels likeartet karakter, samt at det står sentralt å få tilpasset tiltakene i enda
større grad til brukernes behov.
SSP støtter intensjonen bak de foreslåtte endringene. En forenkling av regelverket vil være
fornuftig, sett fra brukerståsted. Det vil også føre til at regelverket bidrar til mer helhetlig og
samordnet tjenestetilbud, noe som er grunntanken bak hele NAV reformen.

Kommentarer til enkelte av punktene i høringsnotatet:

Ad la) Hovedinnhold.
SSP støtter departementets prinsipale forslag om å opprette et felles avklaringstiltak for alle
brukere med behov for en bred vurdering av arbeidsevne hvor all tilgjengelig kompetanse på
området tas i bruk.
Likeledes støttes forslaget om å utvide målgruppen for arbeidsrettet rehabilitering.
SSP ser det også som positivt at det legges opp til at det tas spesielle hensyn til de mest utsatte
brukergruppene, hva gjelder varighet av tiltakene og tilskuddsnivå.

Ad lb)Utvikling  av et mer individtilpasset tiltakstilbud.
Den harmoniseringen som de foreslåtte forenklingene vil føre til, anser SSP som verdifull ut
fra et brukerperspektiv. Harmoniseringen vil gjøre det langt lettere å forvalte regelverket for
de ansatte ved NAV kontorene. Dette vil også komme brukerne til gode gjennom at det
frigjøres ressurser til enda bedre brukerkontakt.

Ad lc)  Opphevelse av skillet mellom ordinære og yrkeshemmede arbeidssøkere.
Forslaget innebærer at inndelingen i ordinære og yrkeshemmede arbeidssøkere fjernes.
Basert på at det legges til grunn en vurdering av den enkeltes arbeidsevne og behov, støttes
forslaget til omlegging. Ved større fokus på det enkelte individs behov, økes også
mulighetene for at de med nedsatt arbeidsevne gis bedre muligheter for å bli ført tilbake til
aktivt arbeid. Omleggingen er positiv også ut fra målet om å få færre på trygd, flere i arbeid.
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Ad 2. Sammenslåing av avklaringstiltak.
Departementets vurdering av dagens tre avklaringstiltak er at de er så innholdsmessig like at
det er fornuftig med en sammenslåing. Det vil gjøre det lettere for brukerne, og enklere for de
som forvalter regelverket til daglig. SSP støtter forslaget.

Ad 3. Sammenslåing av oppfølgingstiltak.
Basert på at sammenslåingen tar høyde for at også oppfølgingstiltakene skal tilpasses den
enkeltes behov, støtter S SP forslaget om at tiltakene slås sammen til et tiltak. Tilslutningen
bygger på at de eksisterende tiltakene er relativt like i innhold.

Ad 5a)  Helse og rehabiliteringstjenester.
Arbeidsrettet  rehabilitering.

Ut fra kartleggingen av at aktuelle brukere av tjenesten i dag faller utenfor og tillegg
erfaringene med at det har vært problemer med å forankre tiltaket, støttes forslaget hva gjelder
utvidelse av målgruppen og innlemmingen i forskriften.

Ad 6. Arbeidspraksis.
Det er i dag tre arbeidspraksistiltak, hjemlet i henholdsvis folketrygdloven og i forskrift om
arbeidsmarkedstiltak. Forslaget fra departementet om å samle dette i tiltaksforskriften gis
støtte fra SSP. Forslaget synes rasjonelt og fornuftig begrunnet.

Ad 7a)  Opplæring
Ordinær utdanning som opplæringstiltak.

Under dette punktet har departementet to alternative forslag.
Alternativ en har en aldersgrense på 19 år for alle opplæringstiltakene.
Alternativ to har en videreføring av 26 år for opplæring i form av ordinær utdanning og
dagens unntaksbestemmelser for ungdom som på grunn av nedsatt arbeidsevne er i en
vesentlig annen utdanningssituasjon enn annen ungdom.
Med bakgrunn i at alternativ en baserer seg på målet om harmonisering og forenkling uten for
mange særbestemmelser, støtter SSP alternativ en. Herunder støttes også forutsetningen som
legges til grunn om at retten til videregående opplæring etter opplæringsloven skal være
benyttet fullt ut før tiltak kan gjøres gjeldende.

Ad 8. Lønnstilskudd og midlertidig sysselsettingstiltak
Ut fra at den begrunnelse som gis i høringsnotat knyttet til dagens praksis og de
avgrensninger det vises til, synes forslaget fornuftig.
SSP støtter dermed at dagens vikarplass foreslås avviklet.

Med vennlig hilsen

C/2
Åsmund Lurde
Direktør
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