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Forslag til endringer i regelverket for arbeidsmarkedstiltakene

Viser til høringsbrev datert 16. juli 2008 angående endringer i regelverk for
arbeidsmarkedstiltakene.

Unio er i hovedsak positiv til det som kommer fram i høringsnotat ,  samt  forskrift  medforslag om
endringer i regelverket for arbeidsmarkedstiltakene .  Forslagene ser ut til  å følge  opp intensjonene
i A VI-meldingen på en god måte. Unio ser at endringene er planlagt gjennomført i løpet av kort tid
(innføres 1. januar 2009).  Det dreier seg om en ambisiøs  framdriftplan.  Unio forutsetter at
departementet legger til  rette for  at dette er gjennomførbart.

Økt fokus på individuell tilrettelegging og oppfølging ,  samt kvalitetssikring og måling/evaluering
av tiltaksarrangørenes tjenester og resultater vil være ressurskrevende .  Unio forutsetter at Nav
tilføres  nødvendige ressurser.

Unio ønsker særlig å påpeke behovet for ressurser til kompetanseheving innenfor Nav. Dette i
forbindelse med nevnte regelverksforenkling og i arbeidet med økt brukertilpassing generelt.

Unio støtter departementets forslag om å videreføre ordningen med anskaffelse av avklarings- og
oppfølgingstiltak etter reglene om offentlige innkjøp.  Dette åpner  for et  større mangfold og
valgmuligheter ,  noe som igjen vil kunne gi et mer tilpasset avklarings-  og rehabiliteringstilbud til
den enkelte bruker.  Ordningen stiller imidlertid større krav til Nav som bestiller ,  samt  økt krav til
kvalitet og resultatoppnåelse  hos leverandørene .  Unioforventer at dette følges opp på en god
måte.
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Unio har gitt sine medlemsforbund muligheten til å kommentere høringsnotatet og har fått
tilbakemelding fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Norsk Ergoterapeutforbund (NETF). NSF
og NETFs innspill er basert på tilbakemelding fra deres medlemmer som brukere av Nav, samt
medlemmer som profesjonsutøvere innen helse-, arbeid- og velferdsaksen. Unio velger å legge ved
forbundenes innspill i sin helhet.
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