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høringssaken.

Vårt utgangspunkt for vurdering av forslaget til endringer i forskriften, er at alle skal sikres en
arbeidstilknytning der de yter etter evne, lengst mulig, i et inkluderende arbeidsliv.

Generelt

Friskgårdene vurderer Arbeids-og inkluderingsdepartementets forslag om forenkling og
sammenslåing av arbeidsrettede tiltak som positivt og faglig riktig. Vi slutter oss til behovet
for å lage retningslinjer som er robuste og enkle å administrere. Dessuten blir det viktig at den
enkeltes behov skal kunne styre virkemiddelbruken, og ikke hvilken inntektssikring individet
er på til enhver tid.

Forskriftene gir retningslinjer for praksis. Vi støtter retningslinjer som sikrer at alle
målgrupper som har behov for en eller annen bistand; uansett kompleksitet i problemstilling
og inntektssikring; skal kunne få det/de tilbud som til enhver tid er mest hensiktsmessig og
faglig riktig.

Fadderordningen

Det foreslås at fadderordningen skal innlemmes som en del av oppfølgingstiltakene. Vi har
erfart at fadderordningen, med godt hell, benyttes i ordinære bedrifter sammen med
arbeidspraksis/hospitering for yrkeshemmede arbeidstakere (ikke sykmeldte der
tilretteleggingstilskudd kan brukes). Fadderordningen er blitt benyttet som kompensasjon for
innsats som definerte arbeidstakere i bedriften yter av praktisk og/eller psykososial bistand.

Det er viktig at hele arbeidslivet er mulig å benytte som arena når personer som har nedsatt
arbeidsevne (yrkeshemmede) skal inn i et nytt arbeidsliv. Da er det viktig å ha virkemidler
som kan følge personen og ikke utelukkende være bundet til tilbydere som har fatt anbud.

Det er etter vår mening også viktig å belønne bedrifter som vil låne ut arbeidsmiljøet sitt til de
som vil tilbake i arbeid. Disse bedriftene vil være en viktig del av verdikjeden i tiltakene.
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Fokus på kvalitet.
Det legges føringer for at forskriftene skal utgjøre et rammeverk og at disse skal brukes
intensjonalt ut fra den enkeltes behov til enhver tid. Fokus skal være på kvalitet  i tjenestene.

Fokus på kvalitet omtales ved flere anledninger:
  "God avklaring forutsetter kompetente og løsningsfokuserte miljøer, tilgang på miljøer

med spesialkompetanse, faglig nytenkning og utvikling"
  "For Arbeids-og velferdsetaten er det viktig å kunne velge aktør og arena for

avklaringen ut fra hvor kompetansen er best"
  "Arbeids-og velferdsetaten kan følge opp og kontrollere kvaliteten på tjenesten og ev.

skifte ut leverandører dersom kvaliteten ikke er tilfredsstillende".

Det blir ut fra dette viktig å ha en felles forståelse for hva som ligger i begrepet "kvalitet". Ut
fra vår vurdering er en viktig dimensjon å sikre at de tjenestene brukerne skal få må bygge på
moderne, pålitelig, forskningsbasert kunnskap. Dette bør kjennetegne hele tiltakskjeden.
Kvalitet i denne sammenhengen vil berøre samhandlingen mellom Arbeids-og velferdsetaten,
brukeren og leverandører på flere nivå:

Selve anbudsutformin en
Arbeids-og velferdsetaten må sikre at den instans som har ansvar for selve anbudsutformingen
til enhver tid har personell med høy kompetanse og oversikt innen anerkjent forskning og
kunnskap slik at kravspesifikasjonene i ethvert anbud etterspør tjenester som kan
dokumentere kvalitet ut fra et slikt perspektiv.

Vurderin av tilb dere
Den instans som arbeids-og velferdsetaten har valgt til å vurdere og velge leverandører, må ha
personell med relevant kompetanse til å vurdere kvalitet ut fra kriterier som bygger på kravet
til moderne forskningsbasert kunnskap. Det blir med andre sentralt at kvalitet vurderes i lys av
moderne forskningsbasert kunnskap, framfor sterkt subjektivt og personlige pregete
preferanser.

Evaluerin av tilb derne
Hvordan skal Arbeids-og Velferdsetaten sikre at personer med ansvar for å evaluere de ulike
tilbydernes tjenester har kompetanse, ferdigheter og verktøy til å evaluere kvalitet ut fra
kriterier som bygger på moderne forskningsbasert kunnskap og ikke utelukkende på
personlige preferanser eller ut fra rene kvantitative kriterier ?

Saksbehandler vel er tilb der
I retningslinjene pekes det på at det er et mål å ha et mangfold av tilbydere å velge mellom.
Om vurderingene og valg av tilbyder i større grad skal foretas av lokale saksbehandlere, vil
det kreves stor kompetanseoppbygging hos saksbehandlere slik at de både blir i stand til å
identifisere behov hos brukere, bestille riktig tjeneste til riktig tid, og velge riktig tilbyder.
Hvordan skal Arbeids-og velferdsetaten styrke den enkelte saksbehandlers kompetanse og
ferdigheter slik at vurderingene og valg av tilbyder bygger på anerkjent kunnskap framfor
utelukkende personlige preferanser og erfaringer ?

Vi vil understreke den store betydningen av tilgjengelig samhandlingskompetanse for å få til
gode og varige løsninger for den enkelte bruker. Dette gjelder såvel helsetjenester,
arbeidsgivere, NAV som eksterne tjeneste-leverandører.
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Alternativ  modell til sammenslåing av avklarings -og oppfølgingstiltak

I St.m. nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering legges det føringer for en forenkling
av både inntektssikring og virkemiddelbruk. Departmentet ønsker høringsinstansenes syn på
en alternativ modell der personer med nedsatt arbeidsevne fortsatt skal ha egne avklarings-og
oppfølgingstiltak.

Erfaringene så langt har nettopp vist at nedsatt arbeidsevne hos en person i sjelden grad følger
hvilken inntektssikring vedkommende er på. Det betyr at personer kan ha redusert
arbeidsevne uavhengig av om de har sykepenger, rehabiliteringspenger, yrkesrettet attføring
eller midlertidig uførestønad som ytelse. Dette er også utgangspunktet for at en forenkling av
regelverket er på sin plass. Da kan det synes faglig feil å skulle beholde avklarings- og
oppfølgingstiltak overfor de som defineres til å ha redusert arbeidsevne. Anbudsutforming,
kravspesifiskasjon og kvalitetskrav overfor leverandører må være slik at personer med
redusert arbeidsevne kan få et faglig egnet tilbud innefor felles rammeverk.

Opptrenings -og helsetjenester for personer med lettere psykiske og
sammensatte lidelser.

Det foreslås at opptrenings-og helsetjenester for personer med lettere psykiske og
sammensatte lidelser også skal innbefattes i den samme forskriften. Tiltakene Avklaring,
Arbeidsrettet rehabilitering og Opppfølging er tiltak som ligger i gråsonen mellom
helsetjeneste, velferd og arbeidsliv. Opptrenings- og helsetjenester for personer med lettere
psykiske og sammensatte lidelser er mere sammenlignbare med "tradisjonelle medisinske
helsetjenester". Det burde derfor være mere naturlig at disse tjenestene ble en del av
helseforetakenes tilbud og at det var fastlegene som henviste deltagere til disse tjenestene.

Helsetjenesten må være en ekstern instans i arbeidsrettet rehabilitering. Erfaringen viser at
Helsetjenesten tar inn for mange brukere som trenger annen tilnærming enn medisinsk
behandling og rehabilitering.

Med hilsen
Frisknett AS

Olav gaard
Dagl leder
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