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Høring om  forslag til forskrift om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for ansatte i 

virksomheter som har inngått samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 

Vi viser til Arbeids- og sosialdepartementets ekspedisjon av 2. juni 2014. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet har følgende merknader til saken: 

 

Punkt 1.1: Vi foreslår at det presiseres i teksten om tiltaket gjelder samme person og samme 

tiltak, og om det er mulig å gi flere tiltak til samme person (f eks på bakgrunn av endret funk-

sjonsevne). 

 

Merknad til bruken av ordet ”lyte”: vi foreslår at ”lyte” erstattes med ”nedsatt funksjons-

evne”, alternativt bør det fremgå at ”lyte” omfatter personer med nedsatt funksjonsevne. 

 

Merknad til § 4 , i) Kartlegging av risikofaktorer og k) Arbeidsplassvurdering av kvalifisert 

fysioterapeut eller ergoterapeut: Vi mener at disse to punktene bør sees i sammenheng og at 

listen over kvalifisert personell i punkt 4 ikke bør gjøres uttømmende. For eksempel for 

hørsels- og synshemmede som får sin tilstand forverret, eller som står i fare for å ikke mestre 

jobben og bli sykmeldt  kan det være avgjørende med bistand fra en audiopedagog som kan gi 

veiledning og rekvirering av i teknisk utstyr eller en synspedagog som kan koordinere og 

veilede tilrettelegging og tilpasning på arbeidsplassen. 

 



Spørsmålet om klageadgang generelt bør problematiseres, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd 

a) og b) jf. § 28 flg. 

 

 

Under § 7 Vedtaksmyndighet bør det gå fram om det er klageadgang etter forvaltningsloven. 
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