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Statsbudsjettet 2017 – utfyllende innspill til Arbeids- og sosialkomiteen
Arbeidsløsheten har vokst de siste årene, og har bitt seg fast på et altfor høyt nivå. Sosial dumping og
arbeidslivskriminalitet er fortsatt et stort problem, tross mange målrettede tiltak. Fellesforbundet er derfor
særlig bekymret over de følgende punktene i statsbudsjettet for 2017.
Arbeidsmarkedstiltak for arbeidssøkere
Det trengs både mer midler og en sterkere målrettet innsats til for å få ned ledigheten. Det er etter vårt syn
ingen aktiv arbeidsmarkedspolitikk regjeringen har lagt fram. Tiltaksnivået for 2. halvår 2016 videreføres,
men detter er etter vår oppfatning et altfor lavt nivå til å møte de store utfordringene vi ser på
arbeidsmarkedet i dag. Bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak bør derfor økes til 4 000 flere plasser for
ledige.
Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Det er svært beklagelig at den samlede innsatsen overfor personer med nedsatt arbeidsevne reduseres. På
tross av et et økende behov for plasser for varig tilrettelagt arbeid (VTA) legges det snarere opp til en
reduksjon i antall plasser. Innsatsen på dette området bør styrkes.
Tiltakskjøp
Det har alltid vært regjering og Storting som har styrt arbeidsmarkedspolitikken i Norge. Fellesforbundet
er uenig i at det skal overlates til det enkelte NAV-kontor å bestemme om avklarings- og
oppfølgingstjenester skal kjøpes av eksterne leverandører eller foregå i egenregi. Det må fortsatt være
regjeringens og Stortingets oppgave blant annet å prioriterer målgrupper. Vi går derfor i mot regjeringens
forslag om å gi Arbeids- og sosialdepartementet fullmakt til å omdisponere inntil 100 mill. kroner fra kap.
634, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 605, post 01 Driftsutgifter i 2017.
AFT
Stortinget har bedt regjeringen særlig prioritere økning av plasser til det nye sammenslåtte tiltaket
Arbeidsforberedende trening (AFT). Fellesforbundet er skuffet over at regjeringen allikevel ikke legger
opp til en særlig prioritering av dette arbeidsmarkedstiltaket.
Resultatbasert formidlingsbistand (REFIN)
Det er gjennomført mange forskningsprosjekter innenfor arbeidsmarkedsfeltet, med varierende hell. Dette
gjelder også for resultatbaserte finansieringsmodeller for arbeidsmarkedstiltak. Evalueringen av disse
forsøkene har ikke vist effekt av de utprøvde finansieringsmodellene. Sist forsøk ble satt i gang etter
forslag i NOU2012:6 Arbeidsrettede tiltak. Departementet har allerede konkludert med at dette prosjektet
ikke vil kunne dokumentere eventuelle effekter på overgangen til arbeid.
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Fellesforbundet mener regjeringen, i stedet for å bruke mer penger på å forsøke å bevise at resultatbasert
finansiering gir effekt på overgang til arbeid, bør bruke midlene på å øke antall tiltaksplasser for personer
med nedsatt arbeidsevne.
Bedriftsintern opplæring (BIO)
Det er bra at regjeringen viser til at det innenfor den samlede budsjettrammen for arbeidsmarkedstiltakene
er rom for bruk av tiltaket bedriftsintern opplæring (BIO). Fellesforbundet mener regjeringen i dagens
situasjon bør utvide ordningen, slik at BIO-midler også kan benyttes av bedrifter som er midlertidig
rammet av markedssvikt på grunn av konjunkturmessige forhold. Dette må kunne gjøres på samme måten
som det ble gjort under finanskrisa i 2009.
Sluttvederlag og folketrygdytelser
Vi merker oss at regjeringen ikke vil omgjøre vedtaket om å skattlegge det tariffestede sluttvederlaget.
Den vil heller ikke være med på å fjerne sluttvederlaget i beregningsgrunnlaget fra avkortning mot en
rekke trygdeytelser. Konsekvensen blir økt skatt og redusert trygd. Dette er ikke med på å styrke det
organiserte arbeidslivet, og illustrerer på en god måte at målet om et bedre organisert arbeidsliv blir
festtale fra regjeringen sin side. I noen tilfeller vil sluttvederlag være et lite plaster på såret for de som
mister AFP på slutten av sin yrkeskarriere. Når sluttvederlagsordningen blir rasert, som regjeringen har
gjort, mister sluttverlaget sin verdi som erstatning for tapt AFP.
Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet
Vi er sterkt forundret over at regjeringen reelt sett svekker bevilgningene både til Arbeidstilsynet og
Petroleumstilsynet. Blant annet viser Riksrevisjonens rapport fra 2016 et svært tydelig behov for å ruste
opp tilsynsvirksomheten. Fellesforbundet mener at tilsynsetatene må tildeles mer ressurser for å kunne
utføre sine lovpålagte oppgaver på en forsvarlig måte. Dette gjelder ikke minst tilsyn på sosial dumping i
bransjer som er omfattet av allmenngjøringsforskrifter. I disse områdene er det helt avgjørende med
systematisk tilsynsvirksomhet for at forskriftene skal virke etter formålet.
Enheter mot arbeidslivskriminalitet
Fellesforbundet støtter regjeringens strategi for å styrke samarbeidet mellom offentlige etater i
bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet. Så langt er det på landsbasis etablert fem samarbeidsenheter mot
arbeidslivskriminalitet. Fellesforbundet mener slikt tverretatlig samarbeid er svært viktig, og er skuffet
over at regjeringen ikke foreslår å opprette flere slike sentre. Erfaringene fra våre bransjer tilsier at det er
behov for å etablere tilsvarende samarbeidsenheter i alle politidistrikter.
Treparts bransjeprogrammer
Formålet med programmene er å styrke seriøsiteten i utsatte bransjer, men så langt er det kun etablert tre
slike programmer – på tross av at regjeringen fremhever at innsatsen mot useriøse aktører i utsatte
bransjer skal videreutvikles i nært samarbeid med bransjene selv. Fellesforbundet mener at det er svært
uheldig at bevilningen til bransjeprogrammene nedprioriteres også i dette årets budsjett.
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