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Høringssvar -  forslag til forenklinger i regelverket om
arbeidsmarkedstiltak

Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering setter pris på anledningen til å
delta som formell høringsinstans knyttet til forslag til forenklinger i regelverket om
arbeidsmarkedstiltak. Videre følger kommentarer til det enkelte kapittel i forslaget til ny
forskrift om arbeidsrettede tiltak.

1. Hovedinnhold, utvikling av et mer individtilpasset tilbud og
opphevelse av skillet mellom ordinære og yrkeshemmede
arbeidssøkere
Forslaget om å gjøre tilbudet om arbeidsrettet bistand uavhengig av målgruppe og
inntektssikring ønskes velkommen. På generelt grunnlag vil forenklingen i regelverket gi
mulighet for en mer individuelt tilpasset bistand til brukeren, samt en mer samordnet bruk av
virkemidler. En opphevelse av inndelingen mellom ordinære og yrkeshemmede
arbeidstakere, kan bidra til at flere brukere får rett tiltak til rett tid. Dette setter imidlertid
store krav til den behovs- og arbeidsevnevurderingen som skal ligge til grunn for
aktivitetsplan med nødvendige og hensiktsmessige tiltak, jevnfør ny § 14a i arbeids- og
velferdsforvaltningsloven. Metodikken som ligger til grunn for å fa avklart brukernes behov
gjennomføres av Nav, som ved behov kan trekke inn ekstern hjelp. Det er svært viktig at
eksterne aktører gjøres kjent med innholdet i denne metodikken, og at gode samarbeidslinjer
mellom Nav og de eksterne aktører utvikles på et tidlig tidspunkt når det gjelder
arbeidsevnevurderingene. Kvaliteten på vurderingen og samarbeidet i praksis vil avgjøre om
brukernes tilbud i praksis vil bli mer individuelt tilpasset og målrettet.
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Ved en forenkling av regelverket bør en som understreket i høringsnotatet, punkt b), avsnitt
3, prioritere brukere med størst behov for bistand, altså de mest utsatte brukergruppene. Det
skal skje dels gjennom at enkelte tjenester og lavterskeltiltak bygges ut og dels gjennom at
det fortsatt vil være tiltaksvarianter som er særskilt tilpasset brukere med mer omfattende og
langvarig behov for bistand. Her savnes en mer konkret plan for hvordan de mest utsatte
gruppene prioriteres.

Hvem som blir vurdert til å ha fatt sin arbeidsevne nedsatt bør presiseres.
Arbeidsevnevurderinger står sentralt i en rekke inngangsvilkår som Nav skal vurdere.
Sluttrapporten "Arbeidsevnevurderinger i Nav " (2008) beskriver arbeidsevnen blant annet
som

• Den enkeltes evne til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid eller
deltagelse i dagliglivet.

• Relasjonen mellom den enkeltes ressurser og begrensninger på den ene siden og
omgivelsenes krav og forventninger på den andre siden.

Et resultat av en arbeidsevnevurdering kan være behov for enten enkel bistand, moderat
bistandsbehov, nedsatt arbeidsevne eller varig nedsatt arbeidsevne. Mer informasjon om
hvordan arbeidsevnevurderingen brukes forvaltningsmessig etterlyses. En utdyping knyttet til
vurderingen av vilkår for deltagelse i tiltak, jevnfør § 1-3, bør komme frem i denne
sammenhengen.

2. Avklaring
Ett felles avklaringstiltak, slik prinsipalt foreslått, foretrekkes foran å beholde en todeling i
det subsidiære forslaget. Det vil imidlertid være vesentlig for leverandører av avklaringstiltak
og Nav å kjenne til grenselinjene mellom Navs egen behovs- og arbeidsevnevurdering, og
kjøp av avklaringstiltak. Avklaringstiltaket vil i mange tilfeller være et viktig ledd i prosessen
arbeidsevnevurdering. De eksterne miljø bør tidlig inn i den faglige utviklingen av dette
samarbeidet. Nav bør vite hva de kan forvente av tiltaksleverandør, og leverandør skal ha god
kjennskap til Navs arbeidsevnemetodikk for å kunne svare på "bestillingen". I høringsnotatet
er ikke spesialisthelsetjenesten eksplisitt nevnt blant de eksterne miljøene, men i praksis vil
disse være en viktig premissleverandør. Samarbeidet mellom arbeidstaker, arbeidsgiver, Nav,
primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, leverandører av avklaringstiltak og andre
involverte er helt avgjørende for et godt resultat - deltagelse i arbeidslivet.

3. Arbeidsrettet rehabilitering
Dagens målgruppe for arbeidsrettet rehabilitering, hjemlet i forskrift om avklaring,
arbeidsrettet rehabilitering og oppfølging, er sykmeldte arbeidstakere. En utvidelse av denne
målgruppen slik at tiltaket kan tilbys personer med nedsatt arbeidsevne som har behov for
denne typen tilbud støttes, jevnfør forslaget i Forskrift om arbeidsrettede tiltak, § 3-1:
"Arbeidsrettet rehabilitering kan tilbys personer som har fatt sin arbeidsevne nedsatt slik at
vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid (jevnfør arbeids-'og
velferdsforvaltningsloven §14a)."

Rehabilitering som fagfelt har sitt grunnlag frahelsetjenesten (både 1. og 2. linje), og
arbeidsrettet rehabilitering hadde sitt utgangspunkt i arbeidsmetodene fra Attføringssenteret i.
Rauland og Hernes institutt. I dag sees et bilde der en del av rehabiliteringstiltakene er
forankret i helsevesenet ( der arbeidslivsdimensjonen kanskje i liten grad presiseres) og en
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del gjennom Nav( der det fagmedisinske i liten grad vektlegges) . ARR-tilbud både innen
spesialisthelsetjenesten og Nav kan være hensiktsmessig. Imidlertid er dagens situasjon
uoversiktlig, der tilbud innen ARR har ulikt innhold/ulike spesifikasjonskrav avhengig hvor
tiltaket er organisert/finansiert. Det bør være et særlig viktig mål å integrere de tiltak av ARR
under forskrift om arbeidsrettede tiltak med ARR tilbud som er organisert under
helsetjenesten, særlig spesialisthelsetjenesten. Et fundament for å få til en integrasjon er en
forskrift med et innhold som kan favne alle tilbudene innen ARR. ARR-tilbudene bør
selvfølgelig bestå av et mangfold som utfyller hverandre i forhold til ulike målgrupper og
innhold, men fundamentet i en ny forskrift bør gjelde hele fagfeltet. Det viktige er at
tilbudene samhandler og at vi kan finne fram til gode og helhetlige behandlingskjeder. Dette
inkluderer også samarbeidet med primærhelsetjenesten, Nav og arbeidsgiver.

Fagrådet for ARR, utnevnt av Nasjonalt Kompetansesenter for ARR, har definert ARR slik:
"Tidsavgrenset, planlagde prosesser med klare mål og virkemiddel og deltakelse i
arbeidslivet som definert hovedmål, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig
bistand til brukeren sin egen innsats for å oppnå best mulig funksjon - og mestringsevne,
selvstendighet og deltakelse i arbeidslivet.  " Fagrådets definisjon er i tråd med definisjonen av
rehabilitering i forskrift om habilitering og rehabilitering, hjemlet i lov om helsetjenesten i
kommunene og lov om spesialisthelsetjenesten, men arbeidsdimensjonen er her understreket.
Denne definisjonen fremhever flere viktige moment i et rehabiliteringstiltak, blant annet at
bistanden må bestå av mer enn ett tiltak, der flere aktører samarbeider, og
rehabiliteringsprosessen må være tidsavgrenset, planlagt og målstyrt. Vi mener at det blir
viktig å koble tiltaket ARR i forskrift om arbeidsrettede tiltak, opp mot forskrift om
habilitering og rehabilitering, blant annet for å sikre den helsemessige dimensjonen som
ligger i ARR.

Det foreslås i forskriften om arbeidsrettede tiltak, § 1-8, at arbeidsrettede tiltak tidligst kan
skje når Nav har innhentet oppfølgingsplan etter arbeidsmiljølovens § 4-2, og det er
dokumentert at arbeidsgiver har gjennomført bedriftsinterne tiltak som ikke har ført frem
eller at bedriftsinterne tiltak har vært vurdert, men ikke er mulig å gjennomføre. I prinsippet
er dette et hensiktsmessig vilkår, men i praksis møter man brukere der dette vilkåret ikke er
oppfylt, selv om ARR vil være rett tiltak. Det kan være personer som har langvarige plager
og som har flere lengre sykemeldingshistorier bak seg, men som nå er i arbeid og har behov
for et ARR-tilbud for å klare å bevare sin arbeidsevne. Vi tror også at den lave andelen som
har utarbeidet gode individuelle oppfølgingsplaner etter seks uker gjør at det vil være mer i
tråd med praksis, hvis vilkår for ARR er at individuell oppfølgingsplan bør være innhentet.

ARR har som annen rehabilitering et forhold til forskrift om individuell plan, hjemlet i lov
om helsetjenesten i kommunene, lov om spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevernloven og
lov om sosiale tjenester. De som har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller
sosialtjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan. Individuell plan er per i dag ikke
godt nok innarbeidet innen ARR, og det krever nok en annen koordinatorrolle rettet mer mot'
arbeidslivet, enn koordinatorrollen ved individuelle planer i annen rehabilitering. Det kan
være hensiktsmessig i mange tilfeller at Nav har en slik rolle, men å fylle den i praksis vil
være utfordrende.

Målgruppen i ARR bør være personer i yrkesaktiv alder som har fått sin arbeidsevne nedsatt
slik at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid.
Arbeidslivsdeltagelse skal være et hovedtema, og fokus skal være pa vurdering og bedring av
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arbeidsevne og deltakelse i arbeidslivet. Individuell oppfølgingsplan mellom arbeidsgiver og
arbeidstaker bør være utarbeidet. Bruker bør ha gjennomgått tilstrekkelig medisinsk
utredning før arbeidsrettet rehabilitering. Forhold knyttet til søknader/krav om uførestønad
eller forsikringssaker bør også vurderes/behandles før tiltaket ARR. Søknad/henvisning til
ARR bør skje gjennom et samarbeid mellom bruker, lege, Nav, arbeidsgiver og eventuelt
andre involverte i hjelpeapparatet. Søknader/henvisninger bør også vurderes faglig av et
tverrfaglig inntaksteam hos leverandør før start på tiltaket.

4. Arbeidspraksis
Dagens tre typer arbeidspraksistiltak foreslås redusert til to: arbeidspraksis i ordinær og i
skjermet virksomhet, jevnfør tiltaksforskriften, kapittel 3. Ordningen stønad til arbeidstrening
fra lov om folketrygd overføres til forskrift om arbeidsmarkedstiltak. Dette åpner for at
arbeidstakere som tidligere benyttet arbeidstrening fra lov om folketrygd, i fremtiden kan få
tilgang til et arbeidspraksistiltak av vesentlig lengre varighet. For slike brukere, som har
behov for dette tiltaket, kan muligheten for arbeidsdeltagelse øke. I forslaget skilles det
fortsatt mellom tre ulike målgrupper innen arbeidspraksis som skal styre type praksis og
varighet. Herunder savnes en drøfting av hva som er grunnlaget for vurderingene som avgjør
om bruker anses som

• Arbeidssøker som har problemer med å komme i arbeid
• Arbeidssøker med nedsatt arbeidsevne
• Person som har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe

seg eller beholde inntektsgivende arbeid,  og som anses  å ha særlig usikre
yrkesmessige forutsetninger og som har behov for tett og bred oppfølging (jevnfør
vilkår for arbeidspraksis i skjermet virksomhet, finansiert etter høy sats).

Disse faglige vurderingene er sentrale. Regelverket bør stimulere til at arbeidspraksis i
ordinære virksomhet benyttes framfor skjermet virksomhet, der dette er faglig godt
begrunnet.

5, Oppfølging
Ett oppfølgingstiltak vil forenkle regelverket, og kan sannsynligvis hindre at brukere må
vente på rett oppfølging på grunn av oppsplitting av målgrupper.  Sammenslåingen  stiller på
den andre siden krav til vurderingen av hvem som har behov for oppfølging av og hvilken
karakter (varighet, intensitet, innhold) oppfølgingen skal ha. Det er kvaliteten på
oppfølgingen og i hvilken grad den er målrettet og individuelt tilpasset som er av betydning
for resultatet av tiltaket. I forskriftens beskrivelse av oppfølging kommer helsefaglig
oppfølging ikke godt nok frem.

Vi ønsker igjen å kommentere på viktigheten av at tilbudene samhandler og at vi kan finne
fram til gode og helhetlige behandlingskjeder, inkludert samarbeidet med
primærhelsetjenesten, Nav og arbeidsgiver.

Det støttes opp under vektlegging av kvalitet mer enn pris ved valg av leverandør. Behovet
for et mangfold av leverandører stiller igjen krav til en tydelig oversikt over leverandørs
innhold i og målgruppe for oppfølgingen. Oversikten må være lett tilgjenglig, både for Nav-
ansatte og andre i hjelpeapparatet.
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6. Opplæring
Høringsnotatet foreslår at stønad til skolepenger, semesteravgift og eksamensgebyr, legges
inn i kapittel om opplæringstiltak i forskrift om arbeidsrettede tiltak. I forslaget til forskriften
tilbys opplæring i form av ordinær utdanning til brukere som har fatt sin arbeidsevne nedsatt i
en slik grad at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid.
Vilkåret er at Nav vurderer det som nødvendig og hensiktsmessig at brukeren gjennomfører
den aktuelle utdanningen for at vedkommende skal bli i stand til å skaffe seg eller beholde et
arbeid, samt at retten til videregående utdanning etter opplæringslova har vært benyttet fullt
ut (§6-4). Det er skissert to alternativer for aldersgrense:

1. Aldersgrense på 19 år for alle opplæringstiltakene.
2. Aldersgrense på 19 år for arbeidsmarkedskurs, og 26 år på ordinær utdanning - men

med unntaksbestemmelse.

Nasjonalt kompetansesenter for ARR mener alternativ to vil være mest hensiktsmessig.
Signaleffekten av å gå ned til 19 år tror vi vil være av vesentlig betydning for antall som vil
søke om stønad til ordinær utdanning. Vilkåret om nødvendighet og hensiktsmessighet kan i
prinsippet være tilstrekkelig for å ivareta de hensyn man ønsket å oppnå med aldersgrensen,
men i praksis tror vi at alternativ en kan føre til flere på denne finansieringsordningen. Med
aldersgrense 26 år på ordinær utdanning, men med unntaksbestemmelse, signaliseres i
sterkere grad at utdanning som hovedregel skal finansieres gjennom de ordinære studie-
finansieringsordningene.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det støttes opp under signalene om at det vil bli stilt tydelig kvalitetskrav til de som skal
levere tjenestene. Kompetansesenteret for ARR har utnevnt et Fagråd. Fagrådet arbeider blant
annet med utarbeide kvalitetsindikatorer for ARR. De er ment som en beskrivelse av fagfeltet
og er ment å være en redegjørelse av hva fagrådet mener dette fagfeltet skal inneholde for å
sikre god kvalitet. På sikt kan en tenke seg en godkjenningsordning for leverandører av ARR
som en løsning for å sikre god faglig kvalitet.

Det er ellers nevnt både direkte kjøp kan benyttes og bruk av lov om offentlige anskaffelser.
Utvikling av kvalitet på tjenestetilbudene innen ARR vil være avhengig av forutsigbarhet og
langsiktighet i avtalene.

Med vennlig hilsen

Svein Kostvjeit (s)
dirktør

AiR - Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering
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