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Utskrift fra møteprotokoll 

Møte i: Salten Regionråd  

Dato: 11.02.2011  

 

Sak: SR-sak 08/11c  Uttalelse vedr. reduksjon av tiltaksplasser for yrkeshem-
mede med behov for arbeidsrettet bistand i skjermet sektor i Nordland 

  

 

 

Enstemmig vedtak:  

NAV Nordland har på bakgrunn av reduserte midler til arbeidsmarkedstiltak valgt å redusere 
antall tiltaksplasser i skjermet virksomhet med vel 390 plasser fra 01.08.2011. 

For Salten vil overnevnte reduksjoner medføre store konsekvenser. Først og fremst for en-
keltindivider som rammes. Deretter for den enkelte enhet/virksomhet som har bygget opp 
kapasitet og innehar spesialkompetanse for å gi arbeidsrettet bistand i skjermet sektor for 
yrkeshemmede. 

I Soria Moria erklæringa heter det at regjeringa vil øke satsingen på tilrettelagt arbeid, samt 
gjennomføre en sysselsettingsstrategi for personer med nedsatt arbeidsevne. For Salten vil 
de foreslåtte kutt, ha motsatt effekt. 

Salten Regionråd kan ikke akseptere at kutt i arbeidsmarkedstiltak rammer de svakest stilte i 
arbeidsmarkedet.  De bebudede nedskjæringer er ikke i tråd med Stortingets og arbeids-
kraftmyndighetenes intensjon om flere i aktivitet og arbeid framfor trygdeytelser. Konsekven-
sene av de foreslåtte kuttene er større samfunnsmessige kostnader, og ikke minst uverdig 
hverdag for den som rammes. 

Livskvalitet er for mange å ha jobb. Utsatte grupper som kuttforslaget rammer, har kanskje et 
enda større behov for å føle tilhørighet til en arbeidsplass – føle seg nyttig i samfunnet og 
ikke minst det å være en del av et arbeidsmiljø. 

De menneskelige konsekvensene for deltagerne i de arbeidsmarkedsprogram som rammes, 
kan bli omfattende. Passivitet over tid fører til permanent utstøting fra arbeidslivet, noe som 
kan føre til helsemessige konsekvenser for enkeltmennesker. Resultatet vil bli større sosial 
skille og stigmatisering for en gruppe med behov for inkludering i et sosialt fellesskap.  

Samfunnsutviklinga er dessverre slik at behovet er økende for arbeidsrettet bistand for å 
komme inn/tilbake i arbeidslivet. Spesielt er det forventet økning innen gruppene unge med 
rus og psykososiale problemer. Det er helt feil å kutte i tiltak i skjermet sektor siden man da 
ikke når målene om å få færre på trygd og flere i arbeid og aktivitet. 

Salten regionråd henstiller til regjeringa om å tilstå økt bevilgning til arbeidsmarkedstiltak 
gjennom revidert budsjett, slik at den bebudede reduksjon i tiltaksplasser for yrkeshemmede 
trekkes tilbake. 

 

 


