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Ved overgang fra overslagsbevilgning til ramme for noen av tiltakene og sammenslåing av tiltak for
ulike målgrupper til et tiltak, vil det være viktig å sikre tilstrekkelig antall tiltaksplasser og
budsjettmidler til å dekke behovet både for ordinære arbeidssøkere og personer med nedsatt
arbeidsevne. I tillegg vil utfyllende retningslinjer for prioritering av brukerne kunne sikre en balansert
bruk av tiltaksplassene i forhold til de ulike brukergruppene.

12 fylker, flere avdelinger og ulike fagmiljøer i NDU og direktoratet har uttalt seg til høringen. Det gis
uttrykk for stor tilfredshet med forslaget generelt og at de foreslåtte endringene i det alt vesentlige er
positive for at brukerne skal sikres et riktig tilbud. Endringene vil sette en endelig strek for
målgruppediskusjonen når det gjelder tiltaksbruken og gir en langt mer oversiktlig og ryddig
verktøykasse. Dagens oppsplitting gjør det vanskelig for saksbehandlerne å holde oversikten og øker
faren for at brukerne kan gjennomføre feil eller tilfeldige tiltak. Faren for fortrenging av utsatte
brukergrupper reduseres ved å innføre forskjeller i tilskuddsnivå, varighet mv.

Det er også en samstemt støtte til forslagene om at så mange tiltak som mulig anskaffes etter reglene
for offentlige anskaffelser .  Dette skjerper konkurransen, gir et bredere spekter av tiltaksarrangører og
sikrer NAV  de beste leverandørene på sikt.

Det knytter seg store forventninger til forenkling av tiltaksregelverket. Det hadde derfor vært ønskelig
om forenklingsforslaget omfattet alle arbeidsrettede tiltak og virkemidler - særlig virkemidlene som er
forbeholdt IA-virksomhetene og tiltakene i skjermet sektor. Vi ser fram til at disse områdene evalueres
med sikte på muligheter for ytterligere forenklinger og harmonisering av regelverk.

Mange har gitt innspill til bestemmelser i forslag til ny tiltaksforskrift som ikke er omtalt i
departementets høringsbrev. Av hensyn til framdriften i behandlingen av ny tiltaksforskrift omtales
disse forslagene i hovedsak under pkt 10 "Andre kommentarer". Disse forslagene mener vi
departementet kan komme tilbake til uten at høringsforslaget forsinkes. Det er viktig at ny
tiltaksforskrift får en rask behandling slik at nytt regelverk kan gjelde fra 1.1.09.

Systemutviklingsarbeid er allerede igangsatt på bakgrunn av forslagene til regelendringer i
høringsutkastet. Direktoratet må gjøres kjent med vesentlige endringer i forhold til høringsutkastet
seinest innen medio oktober for at det skal være mulig å få ferdigstilt justert løsning innen 1.1.09. Det
er planlagt opplæringsaktiviteter fra 31 .oktober 2008, slik at innholdet i regelverket må være kjent
innen dette tidspunktet for at det skal være mulig for etaten å ta i bruk nytt regelverk fra 1.1.09.

Det er også reist spørsmål ved muligheten for å rekke å foreta datafangst til styringsdata og
oppfølgingsrapporter som sikrer tilfredsstillende økonomioppfølging av tiltak. Dette gjelder særlig
ordningene som fra 1.1 skal gå over fra å være overslagsbevilgning til rammestyrte aktiviteter. Dagens
registreringsrutiner gir enkle og gode muligheter for statistikk. Løsingsforslag for ny tiltaksløsning kan
medføre at det blir vanskeligere å lage økonomisk statistikk om vedtak og utbetalinger. Det er viktig at
ikke slike problemstillinger blir liggende uavklart ut over høsten.

Når det gjelder muligheten for å kunne ta datafangst på personer som går inn i nye tiltak fra 1.1 2009,
må det settes en frist på 1. november før forslag til ny løsning må foreligge.

Det vil også bli behov for et omfattende arbeid med utarbeidelse av overgangsregler før 1.1.09. Dette
arbeidet forutsetter at det nye regelverket er kjent innen utgangen av oktober.
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Henvisning til arbeids -  og velferdslovens § 14 a
Forslaget til ny forskrift om arbeidsrettede tiltak henviser i flere bestemmelser til arbeids- og
velferdsforvaltningsloven § 14 a. Dersom arbeids- og velferdsforvaltningsloven ikke vedtas med
virkning fra 1.1.09 bør det i stedet henvises til "behovs- eller arbeidsevnevurdering". Når arbeids- og
velferdsforvaltningsloven gis virkning kan det eventuelt legges til en bestemmelse om at utrykket
"behovs- eller arbeidsevnevurdering" i forskriften henspeiler på arbeids- og velferdslovens § 14 a.

Brukermedvirkning
Systematikken i behovs- eller arbeidsevnevurderingen i § 14a inneholder faste elementer for å sikre
brukermedvirkning. For å understreke betydningen av brukermedvirkning ved tiltaksgjennomføring
uten denne henvisningen i ny forskrift, foreslås en tilføyelse i § 1-3 første ledd slik:

1-3.  Vilkår for deltakelse i tiltak

Før tildeling av tiltak, bør deltakelse i tiltaket vurderes å være nødvendig og hensiktsmessig for at
deltakeren skal skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid. Arbeids- og velferdsetaten kan kreve
at brukeren skal gjennomføre en behovs- eller arbeidsevnevurdering. Valg av, utforming av og
varighet av tiltak skal foretas i samarbeid med deltakeren."

3



Kommentarer til de enkelte forsla ene:
2. Sammenslåing av avklaringstiltak ...........................

Anskaffelsesordningen - individuelt kjøp ........................................................................................5
Uttrykket "motivasjon" i avklaringstiltaket .....................................................................................6

3. Sammenslåing av oppfølgingstiltak .....................................................................................................7
Innholdet i oppfølgingstiltaket .........................................................................................................7
Fadder ...............................................................................................................................................  8
Varighet på oppfølgingstiltaket ........................................................................................................ 8

4. Alternativ modell for  sammenslåing  av avklarings- og oppfølgingstiltak ...........................................9
5. Helse- og rehabiliteringstjenester .......................................................................................................10

a) Arbeidsrettet rehabilitering ............................................................................................................10
b) Opptrenings- og helsetjenester for personer med lettere psykiske og sammensatte lidelser.........10

6. Arbeidspraksis ....................................................................................................................................11
Tilskuddsats ...................................................................................................................................11
Varighet arbeidspraksis ......................................

7. Opplæring ...........................................................................................................................................13
A. Ordinær utdanning som opplæringstiltak ......................................................................................13

Alder ...............................................................................................................................................13
Språklige forenklinger i § 6-3 ........................................................................................................14
Forholdet til videregående opplæring for personer over 19 år .......................................................14
Opplæring og enslig forsørgere ......................................................................................................15
Anskaffelse - opplæring .................................................................................................................16

B Bedriftsintern opplæring (BiO) ......................................................................................................16
8. Lønnstilskudd og midlertidig sysselsettingstiltak ..............................................................................17

Utvidet adgang til midlertidig tilsetting .........................................................................................17
9. Økonomiske og administrative konsekvenser .................................................................................... 18

Bestillingskompetanse .................................................................................................................... 18
Overgangsordninger  .......................................................................................................................18
Adgang til klage- og anke for avslag på tiltak  ...............................................................................18
Indvidstønad for livsopphold og dekning av utgifter ved tiltaksdeltakelse ....................................19

10. Andre kommentarer .........................................................................................................................20
Generelt om tiltakenes varighet .....................................................................................................20
Tiltaksdeltakers plikter ...................................................................................................................20
Driftstilskudd - hjelpemidler ..........................................................................................................20
Lavterskeltilbud sysselsetting ........................................................................................................20
Tiltak i arbeidsmarkedsbedrift .......................................................................................................21
Begreper .........................................................................................................................................21
IA-virkemidlene .............................................................................................................................22
Forskriftens § 1-7 om forholdet til arbeidsmiljøloven ...................................................................22
Forskriftens § 1-9 om forsikring ....................................................................................................22
§ 9-6 Ytelse til deltaker Varig Tilrettelagt Arbeid .........................................................................23

4



2. Sammenslåing av avklaringstiltak
Arbeids- og velferdsdirektoratet støtter departementets prinsipale forslag om å opprette et felles
avklaringstiltak for alle brukergrupper. Det vil være svært uheldig dersom det opprettholdes et eget
avklaringstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Utfordringene ved å ha flere overlappende tiltak
med samme innhold for ulike målgrupper reduseres noe ved eventuell overgang fra tre til to
avklaringstiltak. Det virker unaturlig å videreføre skillet mellom ordinære og yrkeshemmede
arbeidssøkere i enkelte av tiltakene når et av formålene med ny forskrift er å følge opp beslutningen
om å oppheve dette skillet. Samtidig videreføres problematikken ved å ha to tiltak med samme formål
for ulike brukergrupper. Sykmeldte er for øvrig en persongruppe som er sykmeldt nettopp fordi
sykdom har medført nedsettelse av arbeidsevnen. Det kan være vanskelig å se hva som skal skille de
sykmeldte som gruppe fra andre personer med nedsatt arbeidsevne i forhold til behovet for avklaring
av arbeidsevnen.

Et felles avklaringstiltak vil gi en mer ryddig og bedre oversikt over tiltakene og realiserer
målsettingen om å oppheve skillet mellom ordinære og yrkeshemmede arbeidssøkere. Det gir et
likeverdig tiltak for alle målgrupper og frigjør administrative ressurser  i NAV.  Dette er særdeles viktig
i den krevende omstillingsperioden  NAV er inne i.

Anskaffelsesordningen  -  individuelt kjøp
Direktoratet støtter forslaget om individuelt kjøp av avklaringstjenester. Det vil styrke muligheten for
fleksibilitet og individuell tilpasning av tiltaket. Anskaffelse av avklaringstiltak etter reglene for
offentlig anskaffelse gjør det mulig å benytte seg av tilbud fra et større mangfold av leverandører av
tjenestene. Blant annet kan det være aktuelt med leveranse av avklaringstjenester fra leverandører i
kompetansemiljøer med spesielt godt kjennskap til enkelte diagnose- eller persongrupper. Dette kan
være særlig viktig for personer i de tyngste og mest utsatte gruppene med kompliserte og sammensatte
behov.

Samtidig kan det inngås avtaler tilpasset persongrupper med mindre kostnadskrevende
avklaringsbehov. Dagens ordning med faste satser pr tiltaksplass for avklaring i skjermet sektor
differensierer i liten grad mellom personer med mer kompliserte og kostnadskrevende behov og
personer som kan få en relativt rask og mindre kostnadskrevende avklaring.
Individuelt kjøp vil også være en fordel der brukeren bor i områder med lange avstander til
tiltaksarrangør. Tiltaket kan settes inn når det er behov for det uten å måtte vente til det er tilstrekkelig
mange deltakere til at et avklaringstiltak kan iverksettes.

Det vil derfor være uheldig om leveranse av avklaringstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne skal
forbeholdes de godkjente tiltaksarrangørene. Avklaringstiltakene er dessuten kortvarige - inntil 12
uker. Kravene til at stabilitet, forutsigbarhet og sikkerhet for leveranse over lang tid er derfor mindre
enn ved tiltak av lengre varighet som for eksempel oppfølgingstiltak inntil tre år.

Det bør være en fordel for alle parter om godkjente tiltaksarrangører som i dag leverer avklaringstiltak
i tråd med gjeldende forskrift om arbeidsmarkedstiltak kan utvide sine avklaringstiltak til også å
omfatte andre brukergrupper enn dagens persongrupper. De godkjente tiltaksarrangørenes er høyst
aktuelle som tilbydere av avklaringstjenester ved innkjøp etter reglene om offentlige anskaffelser. At
anskaffelse skjer i medhold av regelverket for offentlige anskaffelser er ikke til hinder for at tjenesten
leveres helt eller delvis av bedrifter som fyller vilkårene i §§ 8-3, 8-4, 9-3 og 9-4.
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Leveranse av tjenester etter reglene om offentlige anskaffelser vil kunne drives som en adskilt del av
virksomheten hos de godkjente tiltaksarrangørene på like konkurransevilkår med virksomhet som
drives ellers i markedet.

Det vil være nyttig for NAV å kunne velge aktør og arena for avklaring ut fra hvor kompetansen er
best. Større valgfrihet ved valg av tilbyder kan gi et mer brukertilpasset tilbud og gi mulighet for bedre
skreddersøm av tiltak i forhold til den enkeltes individuelle behov. Ved offentlige anskaffelser av
arbeidsrettede tiltak, kan man også unngå at standardiserte tilskudd overstiger beløpet som skal
reflektere individets reduserte arbeidsevne. NAV vil også i større grad kunne stille krav til spesiell
kompetanse, for eksempel psykolog og lignende, dvs mer skreddersøm ut fra brukernes behov enn det
som er mulig innenfor fast avtalte tilskuddsatser.

Anskaffelse av avklaringstiltak etter reglene om offentlige anskaffelser sikrer både muligheten for
valgfrihet og muligheten for at de godkjente tiltaksarrangørene fortsatt kan tilby sine tjenester.
Tilbakemeldingene fra fylkene er entydige i støtten til departementets prinsipale forslag om et
avklaringstiltak, et oppfølgingstiltak og bruk av offentlige anskaffelser.

Uttrykket " motivasjon "  i avklaringstiltaket
I forskriftens § 2-1 om innholdet i tiltaket heter det i første ledd annen setning at avklaringstiltaket skal
inneholde motivasjon og veiledning. Uttrykket "motivasjon" kan virke uheldig i denne
sammenhengen. De fleste brukerne opplever at de er mer enn godt nok motivert for å komme i arbeid
men er usikre på hvordan de skal fa det til. "Motivasjon" er et begrep som kan være vanskelig å fylle
med konkret og presist innhold og anvende i en kravspesifikasjon om hva avklaringstiltaket skal
inneholde. Motivasjon vil naturlig inngå i metodikken i tiltaket, men slik det er formulert i forslag til §
2-1 kan det gi inntrykk av en holdning om at brukerne generelt trenger å motiveres for å ville komme i
arbeid. Motivering inngår for øvrig i § 5-1 om innhold oppfølgingstiltaket der det også mer naturlig
hører hjemme.

Vi foreslår derfor at § 2-1 første ledd annen setning endres til: "Avklaring skal være individuelt
tilpasset og inneholde avklaring og veiledning i forhold til egne muligheter på arbeidsmarkedet".
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3. Sammenslåing av oppfølgingstiltak
Arbeids- og velferdsdirektoratet støtter departementets prinsipale forslag om å opprette et felles
oppfølgingstiltak for alle brukergrupper. Et av målene med NAV-reformen er å sikre bedre oppfølging
av den enkelte bruker. Tett og personlig oppfølging av den enkelte antas å ha stor betydning for i
hvilken grad vi lykkes med at flere kommer i arbeid. For mange brukere vil det være nødvendig med
tettere personlig oppfølging ute på den enkelte arbeidsplass eller under gjennomføring av et
arbeidsrettet tiltak enn en kan forvente av de tilsatte ved et lokalt NAVkontor. Det er derfor viktig at
NAV kan skaffe denne tjenesten og at tjenesten kan tilpasses den enkeltes individuelle behov.
Direktoratet ser det som svært gunstig at forslaget til nytt tiltaksregelverk åpner for individuelt kjøp av
oppfølgingstjenester og viser til omtale under punktet om avklaringstjenester.

Når det gjelder oppfølgingstiltaket kan dette være av lengre varighet - inntil tre år. Dette krever lengre
avtaler, stabilitet og stor grad av forutsigbarhet for at leverandør kan sikre brukeren avtalt tjeneste i
hele oppfølgingsperioden. Dette vil kunne sikres med avtaler i inntil fire år i henhold til regelverk om
offentlige anskaffelser.

Innholdet i oppfølgingstiltaket
De metodiske erfaringene fra "Arbeid med bistand" bør videreføres i oppfølgingstiltak av lengre
varighet. "Arbeid med bistand" ble innført som et arbeidsmarkedstiltak for å gi et tilbud om arbeid i
det ordinære arbeidslivet til personer med betydelige funksjonshemminger. Metoden innebar å finne
frem til en passende arbeidsplass med passende oppgaver, for dernest å gi opplæring og tilpasning av
konkrete oppgaver i den aktuelle arbeidssituasjonen. For at oppfølgingstiltaket også skal være et tilbud
til brukere med omfattende behov for oppfølging og tilrettelegging, må muligheten for å få opplæring i
arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter beholdes.

Det er også viktig at oppfølgingstiltaket beholder en innretting mot det å komme i arbeid i tillegg til å
beholde arbeid. Uttrykket "bistand med sikte på å få eller beholde arbeid" kan virke noe vagt. Vi
foreslår at uttrykket "med sikte på å få" erstattes med bistand "til å få" arbeid. Første ledd bør også
reflektere erfaringene fra "Arbeid med bistand" når det gjelder bistand til å finne en jobb og søke på
jobb.

Vi foreslår derfor at § 5-1 første ledd endres slik:

5-1.  Innhold

Oppfølging innebærer bistand til den enkelte deltaker til å få eller beholde arbeid. Oppfølging kan
inneholde kartlegging, motivering, veiledning og råd til både tiltaksdeltaker, arbeidsgiver og andre
tiltaksarrangører, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter, samt bistand til å søke arbeid,
tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjonen."

Departementet har ikke videreført bestemmelsen om at "Arbeid med bistand" kan benyttes ved
overgang fra skolegang eller soning, og at det i slike tilfeller kan gis en utvidet varighet på 6 måneder.
Arbeids- og velferdsdirektoratet mener at innholdet i bestemmelsen bør beholdes, da den gir mulighet
for en gradvis overgang til det ordinære arbeidslivet for personer som ofte har behov for et langvarig
løp for å kunne delta i det ordinære arbeidslivet. Det forutsettes at formålet dekkes av bestemmelsen i
§ 5-1 tredje ledd.

Vi ser ingen grunn til ikke å videreføre dagens bestemmelse om at oppfølgingstiltaket kan forlenges
med seks måneder ved overgang til arbeid fra skole eller soning og foreslår denne tilføyelsen i § 5-2
som nytt siste ledd:
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"Dersom tiltaket brukes ved overgang fra skole eller soning i institusjon kan varigheten forlenges med
ytterligere inntil seks måneder".

Ved overgang til nytt regelverk må deltakerne i dette tiltaket sikres gjennom gode overgangsordninger,
slik at regelverket ikke er til hinder for at den enkelte bruker kan gjennomføre avtalt oppfølgingsløp.

Fadder
Dagens fadderordning etter attføringsforskriften er foreslått videreført i oppfølgingstiltaket med
mulighet for direkte enkeltkjøp. Dette medfører en omstilling fra dagens ordning der NAV utbetaler et
tilskudd til enten arbeidsgiver, utdanningssted eller fadderen selv. Det er behov for en smidig og enkel
administrativ løsning for direkte kjøp etter reglene om offentlige anskaffelser slik at endringen ikke
fører til merarbeid og byråkratisering men bidrar til god individuell utforming av et tiltaksløp for den
enkelte bruker.

Varighet på oppfølgingstiltaket
Oppfølgingstiltaket kombineres som regel med andre tiltak. For noen personer kan det være behov for
oppfølging både under opplæring og deretter i overgang til arbeid. En varighetsbegrensning på 3 år
kan føre til at personer med langvarig behov for praktisk bistand, ikke vil være i stand til å
gjennomføre en hel handlingsplan som varer utover 3 år. Det antas ikke å være tilsiktet og forskriften
bør inneholde en bestemmelse om at oppfølging unntaksvis kan vare utover 3 år.

Vi foreslår følgende tilføyelse i forskriftens § 5-2 nytt tredje ledd:

"Ved kombinasjon med andre arbeidsrettede tiltak kan oppfølging unntaksvis gis utover tre år når
dette er nødvendig og hensiktsmessig for å få eller beholde arbeid."
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4. Alternativ  modell for sammenslåing av avklarings -  og oppfølgingstiltak
Vi viser til omtale under avklarings- og oppfølgingstiltaket. Ingen av de enhetene eller fagmiljøene
som har gitt innspill til høringen har uttrykt støtte til forslaget om å videreføre en modell som
opprettholder egne tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne forbeholdt kjøp fra godkjente
tiltaksarrangører. Dagens ordning med 3 typer avklarings- og oppfølgingstiltak oppfattes som
vanskelig å håndtere fra NAV-kontorene. Dessuten harmonerer det lite med prinsippet om at det er
den enkeltes behov som skal avgjøre hvilket tiltak hun skal tilbys.

Den enkeltes behov for avklaring og oppfølging blir ivaretatt gjennom innføring av forskjellig
tiltakslengde etter individuell vurdering.  En slik ordning blir enklere å håndtere  for NAV lokal -
samtidig som det gir brukerne det de har behov for. Erfaringene med kjøp av disse tjenestene er gode
og en del av de nye aktørene har vist seg å ha svært god kompetanse og kan vise til resultater som ikke
står tilbake i forhold til tradisjonelle aktører.

Med en felles arbeidsevnevurdering hvor tiltakene skal utmåles i henhold til konklusjonene i denne,
vil en opprettholdelse av skillet i tjenestetilbudet mellom personer med nedsatt arbeidsevne og andre
brukere som har behov for avklarings- og/eller oppfølgingstjenester virke kunstig og uhensiktsmessig.

Dersom konkurranseutsettingen begrenses og de "tyngre" delene holdes utenfor som i dag, mister man
en unik sjanse til å få til innovasjon, kvalitetsheving og faglig utvikling. Ved å gjøre hele oppfølgings-
og avklaringstiltaket tilgjengelig for konkurranse, vil man øke leverandørmangfoldet og dermed NAVs
valgmuligheter.

Hvis ikke de "tyngre" delene av både avklaring og oppfølging blir tatt med i endringsforslaget,
forsvinner mye av poenget med sammenslåingen. Man kan ikke lenger snakke om en forenkling av
den størrelsesorden som AIDS prinsipale forslag legger opp til.

En videreføring av nåværende tiltaksarrangørers "monopolsituasjon" mht å levere avklarings- og
oppfølgings- tjenester overfor personer med nedsatt arbeidsevne kan også medføre at andre
leverandører far et mer effektive og tidsmessige tiltak i form av resultater for den enkelte bruker slik at
nåværende tiltaksarrangører etter hvert må utfases grunnet kvalitetskriterier.

En løsning med en rimelig omstillingsperiode hvor tiltakene Avklaring i skjermet sektor og Arbeid
med Bistand fares ut er mer aktuell. I denne perioden vil tiltaksbedriftene kunne bygge opp ytterligere
kompetanse til å møte en endret situasjon med overgang fra dagens tilskuddsordning til offentlige
anskaffelser.
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5. Helse -  og rehabiliteringstjenester
A) ARBEIDSRETTET REHABILITERING
Direktoratet støtter forslaget om at målgruppen for arbeidsrettet rehabilitering kan tilbys flere av
NAVs brukere enn arbeidstakere som mottar sykepenger. Det er stort behov for arbeidsrettet
rehabilitering for personer som er i en rehabiliteringsfase eller som er innvilget tidsbegrenset
uførestønad. Arbeidsrettet rehabilitering vil gi personer med nedsatt arbeidsevne et helhetlig tilbud.

Bestemmelsen i forslaget til forskriftens § 3-3 må imidlertid presiseres. Det må framgå at kravet til
tiltaksarrangør vil være å ha kontakt med arbeidsgiver i samråd med arbeidstaker gjelder i de tilfeller
hvor tiltaksdeltakeren har et arbeidsforhold. Det bør vurderes om krav til at tiltaksarrangør
samarbeider/samhandler også med kommunen og primærlegen og evt. andre involverte, herunder
spesialisthelsetjenesten bør framgå av forskriftteksten eller omhandles i utfyllende regler.

Det er gitt innspill til høringen med spørsmål om varigheten av tiltaket bør kunne utvides for spesielle
grupper og om døgntilbudet mer må anses for å være et behandlingstilbud. Vi mener tiltaket
Arbeidsrettet rehabilitering bør evalueres når det er vunnet flere erfaringer med ordningen.

B) OPPTRENINGS- OG HELSETJENESTER FOR PERSONER MED LETTERE PSYKISKE OG
SAMMENSATTE LIDELSER
Arbeids -  og velferdsdirektoratet mener prinsippielt at ansvaret for helsetjenester bør ligge til
helsemyndighetene .  Behandlingstjenester er en type tjenester  NAV ikke kan  vurdere det faglige
innholdet eller kvaliteten  av. NAV har  begrenset kompetanse til å vurdere bistandsbehov og
leverandørenes kvalitet når det gjelder kjøp av helsetjenester .  Dette er derfor en ordning vi mener bør
utgå av  NAVs  tjenestespekter.

Kjøp av helsetjenester kan være nyttig for bruker og Arbeids -  og velferdsdirektoratet ser det som
positivt om ordningen med kjøp av behandlingstilbud for personer med lettere og sammensatte lidelser
forskriftsfestes .  Men en ordning som dreier seg om tilgang til helsetjenester hører ikke hjemme i en
forskrift for arbeidsrettede tiltak.  Ordningen har som mål å redusere ventetid på nødvendige
helsetjenester slik at yrkesaktive personer raskere skal kunne komme tilbake i arbeid.  Det sentrale
innholdet i tilbudet er medisinsk utredning og behandling hos psykolog eller psykiater. Tjenesten
bestilles av fastlegen  -  ikke av saksbehandler/veileder ved  NAV-kontoret.

Arbeidet med å lette overgangen til arbeid for personer med psykiske lidelser foregår i stor grad som
et samarbeid mellom NAV og helsetjenesten. Helsedirektoratet vil ofte ha en sentral rolle som for
eksempel i arbeidet med utvidelse av metodeutviklingsprosjektet  "Jobbmestrende oppfølging for
personer med alvorlige psykiske lidelser ".  Et område der helsetjenestene har den sentrale rollen og
innholdet i ordningen er medisinsk behandling er lite naturlig å forskriftsfeste som et
arbeidsmarkedstiltak. Personer som får tilgang til dette behandlingstilbudet betaler ordinær egenandel
og frikortordningen kommer inn i bildet. Pasientens utgifter er koblet opp mot pasientrettighetsloven
og ordningen involverer oppgjørsordningen for behandlere. Dette er områder som skal håndteres av
helseforetakene og ikke i NAV.

Direktoratet foreslår derfor at ordningen "Behandlingstilbud for sykmeldte med sammensatte og
lettere psykiske lidelser" gis en egen forskrift.
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6. Arbeidspraksis
Direktoratet støtter forslaget om å samle de ulike arbeidspraksistiltakene til et tiltak. Dette vil virke
forenklende på alle måter - ikke minst for arbeidsgivere som stiller plasser til disposisjon for
arbeidspraksis. Ulikheter i satser og varighet i gjeldende regelverk er vanskelig å forstå og begrunne.
Flytting av stønad til arbeidstreningsplass fra folketrygdloven til arbeidsmarkedsloven aktualiserer
også en samtidig  sammenslåing  av stønad til arbeidsgivers dekning av utgifter ved arbeidstrening. Vi
ønsker imidlertid å introdusere et behov for å gjennomgå mål og hensikt med arbeidspraksisordningen.
Målet kan være utprøving og jobberfaring men det kan også være å komme i jobb etter en periode med
arbeidspraksis. Det kan også være grunn til å se på grensegang mellom arbeidspraksis/kvalifisering og
behov for oppfølging i et arbeidsforhold.

Dette vil igjen kunne tydeliggjøre hva tilskudd til tiltaksarrangør er ment å dekke. I dag kan det virke
uklart om det er arbeidsstedets oppfølgingsansvar eller de konkrete utgiftene ved det å ha en person på
arbeidsstedet som skal kompenseres. Det kan være grunn til å vurdere en flat sats i hele
praksisperioden for å kompensere for kostnader ved å ha en ekstra person på arbeidsstedet uavhengig
av hvor stort oppfølgingsbehov vedkommende har. Kompensasjon for oppfølging kan da vurderes
uavhengig av størrelsen på driftstilskuddet. Vi antar dette er en problemstilling en bør komme tilbake
til.

Tilskuddsats
Forskriftens § 4-7 om tilskudd til tiltaksarrangør bør gi uttrykk for at det etter en periode på tre
måneder med høy sats for personer med nedsatt arbeidsevne i ordinær virksomhet skal være mulig å
dekke utgifter i inntil tre år med lav sats. Det foreslås at det i § 4-7 annet ledd føyes til:
"Deretter kan det ytes tilskudd med lav sats".

I høringsnotatets punkt 6 under  "Tilskuddsnivå"  foreslår departementet at det kan gis tilskudd  inntil
det som i dag er høy tilskuddsats  i inntil  tre måneder for arbeidspraksis i ordinær virksomhet for
deltakere med nedsatt arbeidsevne. Grad av oppfølging, tilrettelegging mv. skal avgjøre om man skal
innvilge høy eller lav sats. Forskriftsutkastets § 4-7 inneholder ikke tilsvarende formulering om at det
kan gis annet tilskudd enn lav eller høy sats.

Av forenklings - og administrative grunner bør det fastholdes at det bare er aktuelt med enten ingen
sats, lav sats eller høy sats og ikke åpne for at det skal vurderes andre tilskuddsbeløp. Det vil virke
byråkratiserende og medføre administrativt merarbeid lokalt å skulle justere og vurdere tilskuddsatsen
i hver enkelt sak. Både av ressurshensyn og fordi størrelsen på ytelsen i dag er lav, bør satsen fortsatt
være fast uten krav om vurdering av størrelse.

Det er lite ønskelig  at NAV  skal befinne seg i en forhandlingssituasjon om nivået på satsen ved
innsøk av hver enkelt deltaker.  Dette vil lett kunne dreie fokus over mot tilskuddsatsen framfor
tilrettelegging og oppfølging av deltaker på arbeidspraksis. Det vil være svært uheldig om
tiltaksarrangør/arbeidsgiver får dette incitamentet til å vektlegge hvor krevende det er å ha deltakeren
på praksisplass framfor å ha fokus på framgang og hva deltakeren lykkes med.

Det vil også være upraktisk å følge opp ulike dagsatser administrativt. Faren for feil er blant annet stor
ved feil/etterregistrering. Det forutsettes at det i stedet for dagsatser opereres med månedssatser for
tilskudd ved arbeidspraksis. Størrelsen på tilskuddsatsen bør ses i forhold til hva satsen er ment å
dekke. Dagens høye sats virker svært høy dersom arbeidspraksis for eksempel kombineres med et
oppfølgingstiltak.
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Det kan være behov for å vurdere hva det er rimelig at satsen skal dekke av arbeidsgivers ressursbruk
- både mht tid, belastning av annet personell, arbeidsutstyr, internkurs mv.

Det kan etter hvert være grunn til å vurdere en flat sats for alle i hele tiltaksperioden som ligger høyere
enn dagens lave sats men ikke så høyt som dagens høye sats. Merutgifter på grunn av deltakernes
varierende oppfølgingsbehov bør dekkes gjennom oppfølgingstiltaket.

Dagens lave sats dekker ikke reelle utgifter for en del tiltaksarrangører og kan i noen tilfeller gi
problemer med å finne gode tiltaksplasser. Mulighet for en forhøyet sats over en lengre periode er
etterspurt fra etaten. Samtidig er det kjent at når satsen er så lav er det mange som ikke tar seg bry med
å søke refusjon. Dette kan også være en indikasjon på at det ikke nødvendigvis er den økonomiske
kompensasjonen som er avgjørende for at en del ordinære arbeidsgivere tilbyr arbeidspraksis.

§ 4-7 første ledd annen setning bør derfor omformuleres slik: "Tiltakets varighet skal vurderes
regelmessig minst hvert halvår av Arbeids- og velferdsetaten" og flyttes til § 4-2 som omhandler
tiltakets varighet.

Varighet  arbeidspraksis
I utkast til forskrift § 4-2 foreslås at arbeidspraksis kan ha en varighet på inntil tre år for personer med
nedsatt arbeidsevne. Vi mener dette kan føre til en uheldig innelåsing av personer på langvarige
arbeidspraksisordninger og foreslår at formuleringen endres. Vi foreslår at det framgår av
forskriftsteksten at det etter et års arbeidspraksis unntaksvis kan vurderes forlengelse med inntil 2 år
dersom det er behov for dette.

Forslag til endring i forskriftens § 4-2:

"Varigheten fastsettes innenfor følgende maksimalgrenser:

a) arbeidspraksis i ordinær virksomhet kan vare i inntil ett år for personer som har vanskeligheter
med å komme inn på arbeidsmarkedet eller beholde arbeidet. For personer som i tillegg har fått
sin arbeidsevne nedsatt, kan tiltaket unntaksvis forlenges med inntil to år."
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7. Opplæring

A. ORDINÆR UTDANNING SOM OPPLÆRINGSTILTAK
I høringsnotatet side 14 uttaler departementet at overgang til full rammestyring av tiltaksinnsatsen
reduserer behovet for detaljert regelstyring av utdanningstiltaket. Vi kan ikke  se at rammestyring som
finansieringsform i seg selv reduserer behovet for utfyllende regler. Forslagene til
forskriftsbestemmelser om ordinær utdanning som arbeidsrettet tiltak stiller uansett krav til
skjønnsutøvelse .  For å oppnå tilnærmet likhet i praktiseringen av regelverket vil det bli behov for
nærmere føringer uavhengig av hvilken finansieringsform som velges.

Alder

Direktoratet støtter dette alternativet til  § 6-2. Alder:

Deltakere på opplæring i form av arbeidsmarkedskurs skal være over 19 år.

Deltakere på opplæring i form av ordinær utdanning skal være over 26 år. Opplæring i form av
ordinær utdanning kan likevel gis til tiltaksdeltakere under 26 år dersom de på grunn sin nedsatte
arbeidsevne er i en utdanningssituasjon som avviker vesentlig fra den som gjelder for annen ungdom."

Utgangspunktet er at ungdom mellom 19 og 26 år normalt er under utdanning finansert gjennom
Statens Lånekasse eller på andre måter. Lån og stipend fra Statens Lånekasse er en rettighet uten krav
til betalingsevne med regler for ettergivelse av lån under sykdom eller ved varig uførhet.

Ordinær utdanning som arbeidsrettet tiltak skal tilstås etter en individuell vurdering. Rettigheten er
knyttet til behovet for nødvendig og hensiktsmessig tiltak for å komme i arbeid når brukeren ikke kan
gjennomføre egenfinansiert opplæring eller urealistisk eller utilbørlig krevende å gjennomføre på
ordinære vilkår. Utdanning i seg selv er ikke en rettighet.

26 års grense i forskriftsteksten med angivelse av unntak for personer som er i en utdanningssituasjon
som avviker vesentlig fra den som gjelder for annen ungdom, gir et viktig formalisert budskap om at
ordinær utdanning primært skal finansieres gjennom vanlig studiefinansiering.

Ved å opprettholde aldersgrensen med unntaksbestemmelser, tydeliggjøres at ordinær utdanning som
arbeidsrettet tiltak kun skal gis personer som er i en vesentlig avvikende utdanningssituasjon. 26 års
grensen er ikke et hinder for å ta nødvendig utdanning men en sikkerhetsventil for å gjøre det mulig.

Gjennom høringsrunden har imidlertid mange gitt uttrykk for at unntaksbestemmelsene har vært
vanskelig å praktisere. Skjønnsutøvelsen har i for liten grad tatt utgangspunkt i den enkeltes
individuelle situasjon og det kan ha utviklet seg en uheldig og for rigid generalisert praksis i forhold til
hva unntaksbestemmelsene er ment å dekke.

Aldersgrensen på 26 år for ordinær utdanning kan ha gitt uønsket forsinkelse av tilbakeføring eller
overgang til arbeid for ungdom som har hatt behov for ordinær utdanning. Særlig kan dette ha rammet
personer som har gjennomført en egenfinansiert utdanning men på grunn av nedsatt helse har behov
for omskolering til annet yrke før de har nådd denne alderen.

Dette peker på behov for bedre regelforståelse mer enn behov for å endre regelverket. Videreføring av
26 års regelen må derfor følges opp med gode kriterier for når det bør gis unntak fra hovedregelen.
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Hvis  intensjonen likevel er at personer i en alder der det er vanlig å være under utdanning fortsatt
primært skal finansiere egen utdanning selv, bør dette komme  til uttrykk  gjennom regelverket .  Dersom
26 års regelen oppheves og det innføres en generell bestemmelse om 19 års grense for ordinær
utdanning som arbeidsrettet tiltak,  kan det gi signaler om åpning for en mer liberal tilgang til offentlig
finansiert ordinær utdanning enn det som er tilsiktet.

Stønad til skolepenger, eksamensgebyr og semesteravgift er foreslått overført fra overslagsbevilgning
til rammefinansiering. En utilsiktet kostnadsoverveltning fra privat finansiert utdanning til offentlig
finansiert utdanning som arbeidsrettede tiltak, vil medføre langvarige bindinger av tiltaksmidler. Dette
kan redusere etatens handlefrihet på tiltaksområdet i lang tid før en eventuell justering av praksis får
effekt.

Samtidig er det godt dokumentert at utdanning er en svært vesentlig faktor for å sikre personer med
nedsatt arbeidsevne stabil og varig tilknytting til ordinært arbeid. Større europeiske studier
dokumenterer at den relative betydningen av utdanning for funksjonshemmedes deltagelse i
arbeidslivet er 2 til 3 ganger større enn tilsvarende betydning for funksjonsfriske. Bedre tilgang til
høyere utdanning for funkjonshemmede er trolig en av de viktigste strategiene for å bedre
funksjonshemmedes samfunnsmessige deltagelse.

Viderføring av 26 års regelen må derfor ikke ses som et ønske fra direktoratet om ytterligere
innstramminger i anledningen til ordinær utdanning for personer med nedsatt arbeidsevne. Tvert i mot
må det tilstrebes en bedre forståelse for når en må anse en person for å være i en utdanningssituasjon
som avviker vesentlig fra den som gjelder for annen ungdom. Metodikken i arbeidsevnevurderingen
bør kunne bidra til dette.

Språklige forenklinger i § 6-3
Forskriftens § 6-3 annet ledd annen setning bør forenkles eller overføres til utfyllende regler. Vi
foreslår at forskriftens utkast til § 6-3 annet ledd annet setning erstattes med:

"For personer som ikke har fullført videregående opplæring og deltar i opplæring på arbeidsplass i
samarbeid med kommunen eller fylkeskommunen, kan tiltaket forlenges med inntil seks måneder."

I forslag til § 6-3 tredje ledd annen setning om varighet bør formuleringen "på grunn av sterke sosiale
eller helsemessige problemer" utgå. § 6-3 første ledd med henvisning til vurdering av deltakerens
individuelle behov ut fra dennes muligheter på arbeidsmarkedet etter en behovs- eller
arbeidsevnevurdering må være tilstrekkelig. Formuleringen i høringsnotatet om at det kan gjøres
unntak fra varighetsbegrensningen på tre år dersom brukeren "på grunn av nedsatt arbeidsevne er i en
utdanningssituasjon som avviker vesentlig fra den som gjelder for andre" er en bedre formulering. Vi
foreslår derfor at forskriftens § 6-3 tredje ledd annen setning endres til:

"Opplæring i form av ordinær utdanning for personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt kan gis i
inntil tre år. Varigheten kan forlenges dersom tiltaksdeltaker på grunn av nedsatt arbeidsevne ikke kan
gjennomføre en nødvendig og hensiktsmessig utdanning i løpet av tre år og er i en utdanningssituasjon
som avviker vesentlig fra den som gjelder for andre."

Forholdet  til videregående opplæring for personer  over 19 år
For NAV brukere som mangler fullført videregående opplæring bør NAV i samarbeid med
fylkeskommunen legge til rette for at slik opplæring blir gitt. Samarbeid om opplæring bør ta
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utgangspunkt i om brukeren har rettigheter etter opplæringsloven (ungdomsrett til 24 år eller
voksenrett fra kalenderåret 25 år), og legge dette til grunn i tillegg til individuelle behov.

For brukere som har rettigheter etter opplæringsloven, bør fylkeskommunen primært dekke
opplæringskostnaden. Alternativt kan NAV og fylkeskommunen dele kostnader der NAV tilbyr deler
av opplæringen gjennom AMO. Dette kan £eks være spesielt metodisk tilrettelagt opplæring for
brukere med behov for tett oppfølging og praksis integrert i opplæringen, og der fylkeskommunen
overtar videre regi av opplæringen.

Arbeidsmarkedstiltaket AMO er kurs spesielt organisert for voksne arbeidssøkere etter
voksenpedagogiske prinsipper, anskaffet etter regelverk om offentlige anskaffelser. Formålet er å
kvalifisere arbeidssøkere til ledige jobber/styrke mulighet til å få jobb gjennom korte arbeidsrettede
kurs. Når slike kurs arrangeres innenfor videregående opplæringsnivå med sikte på formell
kompetanse, er kursene underlagt læreplanene som gjelder for faget. Tilbud om AMO kan derfor gi
arbeidssøkere med svak utdanning mulighetertil å komme i gang med kompetansegivende opplæring,
som del av et utdanningsløp som kan fullføres på egen hånd etter avsluttet kurs og overgang til arbeid.

Utvidelse av rett til videregående opplæring både for ungdom og voksne er ett av flere sentrale tiltak
fra utdanningsmyndighetene for å motvirke et stadig økende problem med frafall fra videregående
skole. Som ledd i arbeidet med å få flere brukere over fra stønad til egen arbeidsinntekt, samt
bekjempelse av fattigdom, bør NAV bidra til at brukere med nedsatt arbeidsevne eller andre
hindringer kan fullføre en grunnutdanning. Det må være den enkeltes individuelle behov sammen med
rettigheter hos begge sektorer som må være avgjørende, ikke alder. Dette innebærer at NAV må kunne
bidra med sine virkemidler i deler av løpet, f.eks innenfor rammene av AMO.

Intensjonen med inngåelse av fylkesvise samarbeidsavtaler mellom NAV og fylkeskommunene på
basis av sentral samarbeidsavtale, er å få et instrument for bedre oversikt over overlappende
brukergrupper og deres behov. Avtalene vil kunne synliggjøre hvordan bistand fra begge sektorer kan
samordnes på en slik måte at brukere får tiltak som fører til varig arbeid basert på rettigheter, rammer
og ansvar som gjelder for begge sektorene. Lokale avtaler vil kunne åpne for kombinerte løsninger
med utdanning og praksis basert på den enkeltes behov for tiltak og tjenester

Forslag til bestemmelse i § 6-4 om at retten til videregående utdanning etter opplæringslova må være
benyttet fullt ut før opplæring i form av ordinær utdanning kan tilbys, må derfor ses i sammenheng
med dette samarbeidet med fylkeskommunene. Tilsvarende gjelder for aldersgrensen i § 6-2 for
opplæring på videregående skoles nivå for personer over 19 år

Direktoratet foreslår at en kommer tilbake til om det bør skilles ut en egen bestemmelse om NAVs
rolle i utdanning på videregående skoles nivå til forskjell fra ordinær utdanning på
høgskole/universitetsnivå.

Opplæring og enslig forsørgere
For øvrig kan det være grunn til å vurdere om regelverket for utdanningsstønad til enslig forsørgere
bør harmoniseres med regelverket for stønad til ordinær utdanning for personer med nedsatt
arbeidsevne. For enslig forsørgere er det i dag ingen aldersgrense for nødvendige utdanningstiltak.
Utdanningsstønad for enslig forsørgere ytes som hovedprinsipp fram til oppnådd yrkeskompetanse
uten de begrensningene for varighet som gjelder for personer med nedsatt arbeidsevne. I regelverket
for utdanningsstønad til enslig forsørgere er det fastsatt en sats for skolepenger pr skoleår men uten
annen ytterligere begrensning enn det som følger av varigheten på et nødvendig utdanningsløp.
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Noen personer vil kunne fylle vilkårene for opplæring både etter forskrift for arbeidsrettede tiltak og
etter bestemmelsene om utdanningsstønad til enslig forsørgere, tidligere familiepleiere eller
gjenlevende. Det forutsettes at disse personene vil ha en valgrett.

Anskaffelse - opplæring
Utkast til § 6-5 første ledd annen setning ser ut til å være ufullstendig. Det må framgå at dette gjelder
bedriftsintern opplæring for arbeidstakere i egen bedrift. Vi foreslår at bestemmelsen formuleres slik:
"Ved bedriftsintern opplæring for egne arbeidstakere kan det bare gis tilskudd til opplæring som
kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring." Vi foreslår også at setningen flyttes til
§ 6-1 annet ledd. Det synes unaturlig å knytte denne bestemmelsen til anskaffelsesbestemmelsene.

I utkast til  §  6-5 annet ledd heter det at  "Tilskuddet  utbetales direkte til undervisningsstedet".  Dette er
i samsvar med det som i dag praktiseres som en hovedregel. Blant annet kan NAV på  denne måten
oppnå spesialpriser pga innkjøp av stort volum.

Imidlertid er det etter dagens praksis mulig for brukeren å betale skolepenger,  eksamensgebyr og
semesteravgift selv og få utgiftene refundert mot kvittering. Årsaker til at brukeren selv legger ut er
som regel at
-  de ønsker ikke at skole/tiltaksarrangør skal vite at  NAV finansierer  utdanningen
- det er relativt små beløp med kort betalingsfrist (typisk  eksamensgebyr etc)

En ufravikelig regel om at tilskudd til skolepenger, semesteravgift og eksamensgebyr skal utbetales
direkte til undervisningsstedet, fratar brukeren muligheten til å være anonyme mht hvem som
finansierer opplæringen. Dette kan være betenkelig av personvernhensyn.

Det vil videre stille krav til at NAV forvaltning til enhver tid er ajour mht restanser og kort
behandlingstid. Eksamensgebyr etc må ofte betales før eleven får ta eksamen. Utgifter til
eksamensgebyr og semesteravgift er typiske periodiske utbetalinger der et stort antall utbetalinger skal
håndteres av NAV samtidig og med korte frister. Dersom NAV forvaltning har utfordringer mht å
rekke slike utbetalinger i tide, kan brukeren bli skadelidende ved for eksempel å miste retten til å ta
eksamen og dermed forsinkes i sitt utdanningsløp.

Vi foreslår derfor at det skal være en unntaksmulighet og at § 6-5 siste ledd siste setning blir:
"Tilskuddet utbetales som hovedregel direkte til undervisningsstedet".

B BEDRIFTSINTERN OPPLÆRING (BIO)
Direktoratet støtter forslaget om å forenkle tiltaksforskriften ved å innlemme opplæring ved omstilling
i bestemmelsen for arbeidsmarkedsopplæring.
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8. Lønnstilskudd og midlertidig sysselsettingstiltak
Direktoratet støtter forslaget om at ordningen med midlertidig sysselsettingstiltak utgår og at
ordningen med lønnstilskudd gjøres mer fleksibel. Midlertidig sysselsetting er en ordning som etter
hvert har utspilt sin rolle. Gapet mellom tilskuddsbeløp og tarifflønn er etter hvert blitt så stort at det er
en lite aktuell ordning for mer marginale grupper.

Vi er sterkt i tvil om forslagets § 7- 1 annet ledd "Tidsbegrenset lønnstilskudd kan gis når det er behov
for mer omfattende formidlings- og rekrutteringsbistand enn det Arbeids- og velferdsetaten kan tilby"
hører hjemme i forskriften og foreslår at dette tas ut. Flere har gitt tilbakemelding om at det er
vanskelig å forstå innholdet i setningen. Vi foreslår også at § 7-1 omformuleres slik for å presisere
målgruppen for tiltaket:

"Tidsbegrenset lønnstilskudd gis til arbeidsgivere som ansetter personer som har særlige problemer
med å komme inn på arbeidsmarkedet på ordinære lønns- og arbeidsvilkår med sikte på et varig
arbeidsforhold. Tiltaksdeltakerne skal utføre ordinære oppgaver i en offentlig eller privat virksomhet, i
hel- eller deltidsstilling."

Utvidet adgang til midlertidig tilsetting
Direktoratet er ikke enige i å åpne for utvidet adgang til midlertidig tilsetting så lenge som i 2 år.
Erfaring fra blant annet "Fleksibel jobb" viste at prøvetiden ved ansettelse av personer med psykiske
lidelser ikke bør være lengre enn 1 år. Ved tett oppfølging bør det være mulig å avklare arbeidsevnen
innen 1 år. To års prøvetid vil skape større utrygghet for arbeidstaker og kan lett fungere som en
"sovepute" for arbeidsgiver og for NAV. Vi er også sterkt i tvil om målgruppen for "midlertidig
sysselsetting" er særlig aktuelle for tidsbestemt lønnstilskudd i ordinært arbeidsliv. Vi har ikke
kjennskap til forskning eller erfaring som tilsier at forlenget varighet på midlertidig tilsetting fremmer
overgang til ordinært arbeid for denne gruppen.

Vi foreslår at § 7-5 endres slik:

7-5. Utvidet adgang til midlertidig tilsetting

Dersom det er behov for en særlig utprøving av arbeidsevnen i en konkret stilling, kan deltaker på
tidsbegrenset lønnstilskudd med en varighet i minst ett år, jf. § 7-4  tredje ledd, tilsettes midlertidig i
inntil et år.  Deretter gjelder de alminnelige reglene etter arbeidsmiljøloven og lov om statens
tjenestemenn m.m."

Direktoratet er helt enig i at ordningen med vikarplass tas ut av tiltaksforskriften..

17



9. Økonomiske og administrative konsekvenser
Bestillingskompetanse
Overgang til økt bruk av offentlige anskaffelser i det omfanget forslag til ny forskrift introduserer, vil
stille større krav til utvikling av god bestillingskompetanse i NAV. Det vil bli behov for styrking av
anskaffelsesmiljøene i fylkene og behov for utvikling av gode rutiner og maler. Det forutsettes at det
skal være mulig å anskaffe ulike varianter av de enkelte tiltakene, noe som øker behovet for godt
kjennskap i NAV til fagfeltene på de ulike tiltaksområdene. For å kunne utnytte mulighetene som
ligger i regelverk for offentlige anskaffelser vil det være behov for styrking av kompetansen når det
gjelder oppfølging av avtalene med tiltaksarrangørene for videreutvikling av kvaliteten i bestillingene.

Overgangsordninger
Det er ønskelig at ny forskrift om arbeidsrettede tiltak gis virkning fra 1.1.09. Imidlertid gir dette NAV
kort tid til å implementere nytt regelverk både når det gjelder kompetansetiltak, informasjon og ikke
minst tid til å anskaffe de nye tiltakene. Erfaringene fra "Raskere tilbake" tilsier at en må forvente at
det kan ta 3 - 4 måneder før et nytt tiltak kan tas i bruk. For å kunne opprettholde gjennomføringen av
tiltakene er det viktig med overlapping av regelverk for nye og gamle tiltaksordninger for eksempel til
1.10.09 i tillegg til at personer som har påbegynt et tiltak etter gammelt regelverk må kunne fullføre
dette. Alle ingåtte avtaler må gå ut avtaleperioden. Skjermet sektor skal tradisjonelt ha 6 mnd varsel
før eventuell endring av tiltaksnivået. Avtalene med leverandører av "Raskere tilbake" tiltakene kan ha
avtaler som ikke utløper før sommeren 2009 og disse avtalene må sluttføres i henhold til inngåtte
avtaler.

Det vil være ulikt i hvilken grad fylkene er i stand til umiddelbart å ta i bruk et nytt tiltaksregelverk.
Men det er sterkt ønskelig at det nye regelverket er på plass og kan tas i bruk såsnart det enkelte fylke
er klare for det og innen en frist for når det ikke lenger kan bli gitt tilbud om tiltaksplasser i henhold til
tidligere regelverk.

I en overgangsperiode kreves det parallell oppfølging og kontroll da flere ordninger er i drift inntil de
nye variantene har erstattet de gamle ordningene fullt ut. Tiltaket skolegang tar over for tilsvarende
tjeneste/stønad etter folketrygdloven. Det er behov for å presisere overgangsløsningen for de som i dag
gjennomfører tiltak etter kap 11 og som har nedtegnet i sin handlingsplan bestemt skolegang med
tilhørende forutsetninger om dekning av skolepenger - og for den saks skyld også fadder. Uttrykk som
"vedtaksperiode" og "attføringsperiode" bør konkretiseres.

Vi vil i løpet av kort tid komme tilbake til mer konkrete forslag til overgangsregler for de enkelte
tiltakene. Det vil være behov for tett dialog med departementet slik at overgangsreglene er klare før
1.1.2009.

Adgang til klage -  og anke for avslag på tiltak
Tiltaksforskriften planlegges med virkning fra 1.1.2009og lov og forskriftsendringer knyttet til
arbeidsevne og arbeidsavklaringspenger kommer tidligst i mai 2009. Dagens folketrygdlovs § 11-6 og
11-8 nevner konkret skolegang, fadder og praktisk hjelp som aktuelle stønader. Høringsnotatet legger
opp til at dagens attføringsforskrift endres uten å omtale behovet for å justere folketrygdloven og
trygderettsloven. En må unngå en situasjon der brukeren kan søke NAV om godkjenning av skolegang
i medhold av § § 11-5 og 11-6 og stønader etter § 11-8 og bringe dette spørsmålet inn for Trygderetten,
samtidig som tjenesten er underlagt rammestyring og ikke underlagt Trygderettens kompetanse.
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Indvidstønad for livsopphold og dekning av utgifter ved tiltaksdeltakelse
Det må avklares i hvilket regelverk stønader til dekning av utgifter som følge av tiltaksdeltakelse skal
forankres. Stønadene fremgår nå av gjeldende forskrifts § 10-5. Vi antar at det er forutsatt at også
denne skal inn i foreslått ny forskrift om stønad til livsopphold. Det vises til pågående vurdering av
mulighetene for forenkling og sammenslåing av stønadsregelverkene, og anbefaler at disse stønadene
på sikt innlemmes i ny stønadsforskrift.

Når det gjelder stønad til livsopphold, individstønad, foreslår vi at ytelsen heller innlemmes i
folketrygdloven kapittel 4 om dagpenger. Stønaden bør opprettholde dagens struktur og innretning
som kursstønad med standardsats uten inntektsvilkår. Den bør likevel tilpasses dagpengestrukturen
ved å gjøre ytelsen skattepliktig, samt at det gjøres avkortning i ytelsen på bakgrunn av arbeid. Satsene
må videre oppjusteres som følge av at ytelsen blir skattepliktig.

Ved å foreta en slik forankring av livsoppholdsytelsen i folketrygdlovens kapittel 4, oppnås en
ytterligere rendyrking av målet om å skille mellom ytelser og virkemidler. Løsningen vil også
understøtte hensynet til enkelhet og likhet i regelverket.

Vi tror ikke at stønadens overgang fra å være rammestyrt til å gis som overslagsbevilgning vil påvirke
styringen av tiltaksplasser i nevneverdig grad. Dette begrunnes med at individstønaden har lave satser
og begrenset varighet, samt at den bare mottas av tiltaksdeltakere som ikke har rett til andre høyere og
overslagsbevilgede livsoppholdsytelser, eksempelvis dagpenger og attføringspenger. Man kan fortsatt
styre tiltaksnivå og antall deltakere selv om selve livsoppholdsytelsen er overslagsbevilget.

Endringen vil nødvendiggjøre noen tilpasninger i IKT-systemene, og vi må derfor komme tilbake til
hvilket ikrafttredelsestidspunkt som vil kunne være mulig hos Arbeids- og velferdsetaten dersom
forslaget er aktuelt å gjennomføre.
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10. Andre  kommentarer
Generelt om tiltakenes varighet
Ut fra erfaringene med tiltak for personer med psykiske lidelser i Vilje viser vei bør det som er
nødvendig og hensiktsmessig for at vedkommende skal komme i høvelig arbeid være det overordnede
prinsippet for å regulere lengde på tiltak. Etter hvert som det vinnes erfaringer med bruk av behovs-
eller arbeidsevnevurdering ved valg av tiltak bør det også vurderes om det er grunn til å endre
regelverket for tiltakene mht varighet slik at vi oppnår bedre tilpasning til den enkeltes behov..

Tiltaksdeltakers plikter
Bestemmelsen i § 1-3 siste ledd om at tiltaksdeltaker plikter å avslutte tiltak dersom vedkommende får
tilbud om høvelig arbeid eller andre arbeidsrettede tiltak, kan virke urimelig overfor personer som har
fått godkjent opplæring som nødvendig og hensiktsmessig tiltak for å få eller beholde arbeid. Det er
ikke en tilsvarende bestemmelse i attføringsforskriften til folketrygdlovens kapittel 11 i dag. Med
overføring av bestemmelsen om skolepenger rav fra folketrygdloven til tiltaksforskriften vil denne
bestemmelsen kunne gi en (utilsiktet?) mer usikker rettsstilling ved at NAV skal kunne kreve at en
person avbryter et avtalt, innvilget og påbegynt utdanningsløp for i stedet å ta imot tilbud om jobb.

For brukere som deltar i opplæring for å kvalifisere seg til arbeid, vil det være lite effektiv ressursbruk
om deltaker ikke gis anledning til å fullføre påbegynt kurs eller utdanningstiltak.

Vi foreslår derfor at bestemmelsen i § 1-3 siste ledd får følgende tilføyelse:

"Tiltaksdeltakere plikter å avslutte tiltak dersom vedkommende får tilbud om høvelig arbeid eller
andre arbeidsrettede tiltak. Deltakere i opplæringstiltak i samarbeid med fylkeskommune/kommune
kan fullføre påbegynt tiltak. Personer med nedsatt arbeidsevne som deltar i ordinært organiserte
utdanningstilbud kan fullføre påbegynt utdanningsenhet/studieår."

Driftstilskudd  -  hjelpemidler
Etter § 10-2 kan det gis tilskudd til teknisk tilrettelegging for tiltaksdeltakere som har fatt sin
arbeidsevne nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende
arbeid jf.behovs- eller arbeidsevnevurdering. Tilskuddet skal dekke utgifter til utstyr som er nødvendig
for at tiltaksdeltaker skal kunne gjennomføre tiltaket, ut fra dennes arbeidsevne. Tilskuddet gis i
forbindelse med oppstart i tiltaket og inkluderer nødvendig opplæring i bruk av utstyret.

Det kan være grunn til å utrede nærmere om dette driftstilskuddet bør ses i sammenheng med
hjelpemiddelforskriften og det generelle regelverket for hjelpemidelr under arbeid og utdanning.

Lavterskeltilbud sysselsetting
Vi er enige i at ordningen med midlertidig sysselsetting utgår. Det er imidlertid behov for
sysselsettingsordninger for personer som trenger mer varige sysselsettingstiltak utover det skjerma
sektor kan tilby av varig tilrettelagt arbeid. Gjennom blant annet fattigdomssatsingen og
kvalifiseringsprogrammet ser vi et behov for et lavterskeltilbud for personer som vanskelig kan
tilpasse seg ordinært arbeidsliv. Det bør derfor vurderes etablering av en ordning for å yte tilskudd til
lønn for utført arbeid til personer med uregelmessig oppmøte og fungeringsnivå. Ordningen kan for
eksempel ta utgangspunkt i erfaringene "God Start" i Kristiansand og fra aktiviserings- og
arbeidstreningstiltakene i regi av frivillige organisasjoner som et ledd i Tiltaksplan mot fattigdom
eksempelvis Jobbl, prosjekt MER!, Hamar tjenestesentral og Jobben -jf notat til AID fra direktoratet
av 15.august 2008 om "Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner -
utfyllende vurderinger m.v."
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Tiltak i arbeidsmarkedsbedrift
I forslaget til ny forskrift om arbeidsmarkedstiltak ser det ut til å være foreslått endringer i ordlyd til
arbeidsmarkedstiltak som ikke er omtalt i høringsnotatet. Dette gjelder forskriftene § 8-1 om tiltak i
arbeidsmarkedsbedrift, som er endret i forhold til nåværende forskrifts § 9-1 ved at det nå stilles vilkår
om at "andre arbeidsmarkedstiltak skal være vurdert og funnet uaktuelle" før tiltak kan tildeles. Vi er i
tvil om hva som er bakgrunnen for denne regelen men er enige i at tiltak i arbeidsmarkedsbedrift ikke
skal fortrenge tiltak i ordinært arbeidsliv.

§ 8-2 bør endres slik at uttrykket "avklaringen" i første setning endres til "tiltakene", eventuelt navnet
på de to tiltakene. Vi foreslår at bestemmelsen formuleres slik:

8-2. Varighet
Varigheten av tiltakene skal tilpasses deltakerens individuelle behov ut fra dennes muligheter på

arbeidsmarkedet, jf.behovs- eller arbeidsevnevurdering."

Forøvrig angir § 8-6 om  ytelser til  deltaker at  "Lønnsfastsettelsen skal fremme attføringen .  " Det bør
eventuelt framgå at det også er aktuelt å fremme formidling .  Ellers er det et alternativ at angitt setning
utgår,  siden lønnen normalt vil være tariffbestemt ,  og verken  fokus  på attføring eller formidling vil
kunne influere på lønnsfastsettelsen.

Begreper.
Det pågår nå et arbeid i Arbeids- og velferdsdirektoratet med utgangspunkt i begreper som man ser det
er behov for å endre, enten som følge av NAV, arbeidsevnevurdering, ny tiltaksforskrift eller gjennom
erfaring. På tiltaksområde erfarer vi at det er behov for å se på begrepene:

Avklaringstiltak  - Navnet Avklaring er ikke heldig på et tiltak, da en av NAVs hovedtjenester er
avklaring. Det skaper en del misforståelser. Det er ikke gunstig å bruke samme benevnelse på tiltak og
tjeneste. I tillegg er ikke alle brukere av NAV komfortabel med å sendes på Avklaring.

Oppfølgingstiltak -  Begrepet oppfølging er ikke gunstig på et tiltak. Oppfølging er en av NAVs
primære tjenestetilbud, og det er uheldig å bruke samme benevnelse på tiltak og tjeneste. Dette fører til
en del forvirring og forklaring i forhold til om bruker er under oppfølging av NAV eller
tiltaksarrangør.

Vi håper at eventuelle resultater av direktoratets arbeid med nye begreper kan spilles inn i forhold til
nye navn på tiltakene i løpet av høsten 2008.

Harmonisering  av begreper
I utkast til ny § 11-5 om Nedsatt arbeidsevne i folketrygdloven, omtales personer som:
"..har fått arbeidsevnen nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å beholde eller skaffe seg
inntektsgivende arbeid".

I forslag til ny forskriften om arbeidsrettede tiltak heter det:
".. personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe seg eller
beholde inntektsgivende arbeid.."

Begrepsbruken bør harmoniseres i regelverket så det ikke oppstår tvil og spørsmål om årsaken til at
begrepene brukes ulikt. Vi foreslår at formuleringen fra § 11-5 benyttes gjennomgående.
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Uttrykket attføring
Flere har for øvrig gitt tilbakemelding om at uttrykket "attføring" ikke bør videreføres i ny forskrift.
Vi ber departementet vurdere å erstatte begrepet "attføring" med for eksempel uttrykket "tilbakeføring
til arbeid". Dette gjelder blant annet § 4-5 "attføringsvirksomhet", § 8-3 "attføring" og
attføringsarbeid", samt § 8-7 "attføringstilskudd". Vi anbefaler at begrepsbruken i forskriften
gjennomgås og harmoniseres med den begrepsbruk som legges til grunn for arbeidsavklaringspenger.

IA-virkemidlene
Det fremgår av høringsnotatet at det fremdeles vil være enkelte tiltak som ikke omfattes av de
foreslåtte endringene For å oppnå målet om en fleksibel og administrativt forenklet tiltaksstruktur bør
det avklares hvilke muligheter det er for å innlemme tiltakene i forenklingsprosessen. Avgrensning i
forhold virkemidlene som er knyttet til oppfølging av sykmeldte for eksempel: tilretteleggingstilskudd,
BHT-honorar, arbeidsplassvurdering, aktiv sykmelding mv. bør tydeliggjøres.

Forskriftens  §  1-7 om forholdet til arbeidsmiljøloven
Det er behov for å fastsette hvordan forholdet er til flere arbeidervernlover enn arbeidsmiljøloven.
Departementet bør derfor gjøre en gjennomgang av hvilke rettigheter tiltaksdeltakere som utfører
arbeid har etter disse lovene, og nedfelle disse i denne bestemmelsen. Vi trekker særlig frem
yrkesskadeforsikringslovens arbeidstakerbegrep, hvor lovavdelingen i flere uttalelser har lagt til grunn
at tiltaksdeltakere som utfører oppgaver av arbeidslignende karakter vil anses som arbeidstakere etter
denne loven. Dette innebærer at tiltaksdeltakerne faller innenfor arbeidsgiverens lovpålagte
forsikringsplikt, og er derfor en opplysning som det er viktig at både deltaker og arrangør er kjent
med.

Forskriftens  §  1-9 om forsikring
Bestemmelsen er for det første å anse som en hjemmel som fastsetter ansvarsgrunnlaget Arbeids- og
velferdsetaten har når det gjelder skader en deltaker påfører gjenstander og mennesker
(arbeidsgiveransvar), samt ulykker deltakere blir utsatt for (yrkesskadeforsikringsansvar). Den ilegger
for det andre Arbeids- og velferdsetaten en plikt til å tegne en kollektiv ansvars- og ulykkesforsikring
som skal dekke slike inntrufne forhold, forutsatt at deltakerne ikke er innenfor tiltaksarrangørene
forsikringsplikt.

Når det gjelder dekning av skader og ulykker i staten generelt, er staten såkalt selvassurandør. Dette
innebærer at staten dekker kostnadene av egne midler og at det ikke tegnes forsikring til dette formål.
Forskriften innebærer således en fravikelse fra dette prinsippet.

Dette innebærer i grove trekk at forsikring skal tegnes for deltakere som ikke deltar på aktiviteter av
arbeidslignende karakter, eksempelvis opplæring og avklaring. Vi gjør i den forbindelse for ordens
skyld oppmerksom på at slik vi har forstått det vil skoleelever generelt sett ikke vil være dekket av
noen forsikring av utdanningsetaten. Dette er noe den enkelte selv må tegne forsikring for.

Så vidt vi kjenner til, har direktoratet på det nåværende tidspunkt tegnet en ulykkesforsikring for
enkelte tiltak som oppad er begrenset til kr. 25 000,-. Det er ikke tegnet noen ansvarsforsikring for
skader på gjenstander og andre personer. Hvis så er tilfelle har ikke Arbeids- og velferdsetaten tegnet
forsikring i tråd med den forsikringsplikten som fremgår av bestemmelsen.

Direktoratet har tidligere foretatt en estimering av kostnadene knyttet til å tegne en ansvars- og
ulykkesforsikring som oppfyller forskriftens pålegg. Det viste seg da at forsikringspremien ville
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beløpe seg til mange millioner kroner, og at dette ble uforholdsmessig høye kostnader sett i forhold til
hvilket reelt behov det var for forsikringen.

Vi foreslår på dette grunnlag primært at bestemmelsen ikke videreføres.

§ 9-6 Ytelse  til deltaker
Forholdet mellom § 9-6 og forslag til ny § 11-13 andre ledd, om Arbeidsavklaringspenger i ventetid på
uførepensjon bør klargjøres nærmere. Bestemmelsen i nytt kap. 11, setter en maksimal grense for
Arbeidsavklaringspenger under vurdering av uførepensjon på 8 måneder. I tiltaksforskriften foreslås
imidlertid en regel som ikke har noen tidsbegrensning. Disse bestemmelsene bør samordnes.

Med vennlig hilsen

Tor S gli
Ar ei og velferdsdirektør

Vedlegg: Endringsforslag til høringens forslag til ny forskrift om arbeidsrettede tiltak
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