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Forslag til endringer i regelverket for arbeidsmarkedstiltakene  -  Høring

Vi viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets ekspedisjon av 16. juli 2008.

Helse- og omsorgsdepartementet har følgende merknader i saken:

Forekomsten av overvekt/fedme og følgesykdommer som for eksempel diabetes type 2
og muskel- og skjelettsykdommer, er økende. Dette har flere samfunnsmessig uheldige
sider, herunder at arbeidstakere faller ut av eller får vanskeligheter med å komme inn
på arbeidsmarkedet. Slik Helse- og omsorgsdepartementet ser det, har sykdom og
lidelser som har sammenheng med levevaner, nå et omfang som tilsier at det er nød-
vendig å ta dette i betraktning også ved vurderingen av forslaget til endringer i regel-
verket for arbeidsmarkedstiltakene. Helse- og omsorgsdepartementet støtter på denne
bakgrunn forslagets hovedpoeng om at det skal være lettere å tilpasse bistanden til
brukernes individuelle behov.

"Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011)" ble lagt frem i 2007.
Blant tiltakene i handlingsplanen er  "Motivere attføringsbedrifter til å inkludere kosthold
og fysisk aktivitet med hensyn til omstilling i arbeidslivet".  Med utgangspunkt i dette
tiltaket, er det utarbeidet et nytt studietilbud som omhandler kosthold, fysisk aktivitet
og endringsfokusert veiledning som grunnlag for bedre helse. Målgruppen for kurset
er bl.a. veiledere ved attføringsbedrifter og ansatte i arbeids- og velferdsforvaltningen
(NAV). Videre har Libra Helse og Kostholdsorganisasjon utarbeidet et helsefrem-
mende og kompetansegivende kost- og livsstilsendringskurs som tilbys attførings-
bedrifter. Kurset gir en grundig kostveiledning med bl.a. praktisk matlaging og fysisk
aktivitet. Dette er gode eksempler på at kosthold og levevaner tas inn i
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attføringsarbeidet, og det rapporteres om gode resultater fra kursene.

Dersom arbeidsmarkedstiltakene i større grad skal tilpasses individuelle behov, vil det i
lys av den økende forekomst av overvekt og fedme, med tilhørende følgesykdommer og
konsekvenser for deltakelse i arbeidslivet, være aktuelt og nødvendig å ta i bruk veiled-
ning i kosthold og levevaner, herunder fysisk aktivitet, som et supplerende og målrettet
tiltak i gjennomføringen av arbeidsmarkedspolitikken.

Slik Helse- og omsorgsdepartementet leser det foreliggende forskriftsutkastet. bl.a.
§§ 2-1, 3-1 og 5-1, vil begrep som "motivasjon" og "veiledning" også kunne omfatte
kosthold, mosjon og levevaner. Vi vil imidlertid foreslå at dette tydeliggjøres ved at
"veiledning i kosthold, mosjon og levevane''  tas inn i forskriftsteksten. Etter vår opp-
fatning vil dette først og fremst gjelde § 3-1 annet ledd. En slik synliggjøring av dette
temaet ville være viktig siden dette tradisjonelt ikke har vært en del av virkemiddel-
bruken i arbeidsmarkedspolitikken.
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