La NAV gjøre jobben!
NTL Ung mener at NAV er best egnet til arbeidsformidling. I dag kjøper NAV de fleste av sine
sysselsettingstjenester fra kommersielle aktører. De kommersielle aktørene har i flere år utført
tiltaksoppdrag for NAV. Veilederne i NAV som kjenner arbeidssøkerne godt sender en bestilling på
hva tiltaksarrangøren skal jobbe med og håper på det beste. Det er ofte lite dialog mellom NAV,
arbeidssøkerne og tiltaksarrangøren. Arbeidssøkere kan dermed ende opp i arbeidstrening hos bedrifter
i lang tid. Selv om arbeidssøkere fungerer bra i jobben, blir de brukt som gratis arbeidskraft for
bedrifter.
Solberg-regjeringen åpnet for en massiv bruk av kommersielle aktører. Dette har medført at
arbeidssøkere som trenger hjelp fra NAV blir kilde til milliardinntekter for velferdsprofitører som Din
utvikling AS, Sonans Karriere, Spir og andre aktører. Arbeidssøkeres behov for helhetlig oppfølging
fra NAV nedprioriteres for at velferdsprofitører skal få lov til ha et sugerør i statskassa.
Arbeidsformidling skjer best når det utføres av ansatte i NAV ettersom kjennskap til arbeidssøkerens
helhetlige situasjon er avgjørende for å utføre denne oppgaven.
NAV har utviklet flere tilbud i egen regi, som Supported Employment, der arbeidssøkere får bistand
fra egne jobbspesialister for å komme i lønnet arbeid, i stedet for å være i arbeidstrening over lang
tid. I dialog med arbeidsgiver og arbeidssøker, kan jobbspesialisten fange opp og ta tak i utfordringer
i jobben med det samme. Andre forhold som kan gjøre det vanskelig å være i arbeid, som
arbeidssøkerens helsesituasjon eller familiære forhold, blir tatt hånd om av NAV fortløpende.
Undersøkelser har vist at Supported Employment har fått mange flere i arbeid enn hva de
kommersielle aktørene har klart.
Brukerens helhetlige situasjon ivaretas best når oppfølging skjer av ansatte i NAV. NTL Ung ønsker at
ressursene omdisponeres slik at lokale NAV-kontor kan ha større satsing på NAVs egne
oppfølgingstiltak i stedet for at pengene går til utbytte i private selskaper.

