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Høring  -  forslag til forenkling  i regelverket  om arbeidsmarkedstiltak med
videre.  Høringssvar  fra Norsk Ergoterapeutforbund (NETF)

Norsk Ergoterapeutforbund ber om å få komme med synspunkter på forslag til forenkling av
regelverket om arbeidsmarkedstiltak med videre. Ergoterapeuter arbeider på mange områder
innen arbeidshelse bl.a. innen NAVs ulike avdelinger både på lokalt og fylkeskommunalt
plan. Ergoterapeuter har gjennom sin utdannelse spisskompetanse på kartlegging av funksjon
og aktivitetsutførelse samt analyse av aktivitetenes og omgivelsenes krav til funksjoner. Vi
ønsker derfor å komme med synspunkter på dette forslaget.

NETF har som medlem av UNIO blitt bedt  om å komme med en uttalelse i forbindelse med
forenkling i regelverket om arbeidsmarkedstiltak.

Vi støtter hovedinnholdet og forslag om forenklinger og sammen slåinger av likeartede tiltak
som fremkommer av høringsnotatet. NETF mener at dette vil gi muligheter for å utvikle mer
helhetlige og samordnede tjenester. Men vi vil påpeke at ordningene må være mer fleksible
med hensyn til varighet og gi rom for ulike løp og tidsperspektiv.

I høringssvaret har vi likevel valgt og kommentere noen punkter vi mener må tydeliggjøres.

• Individets behov må være utgangspunktet
• Kompetanse, kvalitet og kapasitet må vektlegges i tjenester og anbudsrunder
• Den enkeltes behov må styre varigheten av avklaring og oppfølging
• Typeligere fokus på ordinært arbeid
• Tydeligere kvalitetskriterier og kompetansekrav for å sikre likeverdige tjenester
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Generelle  kommentarer

Kritikken  som har fremkommet  om NAV viser  at de største utfordringene  i NAV er brukere
med store og eller sammensatte  behov. NETF vil derfor  at det rettes et spesielt fokus på denne
gruppen ved de endringer som foreslås  av NAVs tjenester.

Det er viktig å komme bort fra dagens fokus på medisinske diagnoser som avgjørende for
vurdering og tilståelsen for ytelser .  Tiltak og tjenester bør være tilgjengelig for alle som har
behov for bistand og ikke være forbeholdt spesielle målgrupper.  Det er den enkeltes ressurser
og behov som må være i fokus. Det krever  at NAV har  kompetanse på å vurdere både den
enkeltes funksjons/arbeidsevne og hvilke krav arbeidsoppgavene og arbeidsplassen stiller til
funksjon  (GAP-modellen ).  Det vil derfor være viktig å sikre personale med bred kompetanse
på kartlegging og at kartleggingsredskapene som benyttes er valide .  Fagpersoner med
utdanning og kompetanse på området kan ikke erstattes av personale med kortvarige kurs.
Brukerne har også kritisert  NAV for blant  annet å ikke å ta i bruk og utnytte relevant
fagkompetanse . Økt fokus  på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid vil gi bedre utnyttelse ulike
faggruppers kunnskap og vurderinger i ulike faser i dette arbeidet.

Videre kommentarer og tilføyninger

Pkt. 2 Sammenslåing av avklaringstiltak
NETF mener at det må tydeliggjøres i større grad enn det som kommer frem av høringsnotatet
at brukerne må sikres muligheter for utprøving av arbeidsevne innenfor det ordinære
arbeidsmarked. For å kunne tilby en kvalitativ god tjeneste vil det være viktig at NAV får en
mer tverrfaglig kompetanse innenfor egne avklaringstjenester. NAVs bestillerfunksjon må
også ha kompetanse på en helhetlig arbeidsevnevurdering samt kunnskap om de ulike
tiltakene i og uten for NAV. Dette er nødvendig for at brukerne skal oppleve tjenestene som
helhetlige. Der hvor NAV benytter eksterne tjenester til avklaring av arbeidsevner må kvalitet
på disse ulike tjenester sikres. NAV kan også i større grad utnytte den kompetansen som
eksisterer i ulike lokale miljøer hvor man ser individerts livssituasjon i sammenheng slik som
for eksempel i kommunehelsetjenesten.

NETFstøtter  i prinsippet departementets  forslag om  slå sammen de tre eksisterende
tiltakene til ett tiltak .  Avklaring av arbeidsevne skal kunne  tilbys  alle brukere som har
behov for  tjenesten .  Tjenesten må imidlertid være  differensiert  og ha nødvendig faglig
kvalitet.

Pkt. 3.  Sammenslåing av oppfølgingstiltak
NETF støtter i prinsippet en sammenslåing av oppfølgingstiltakene og mener at en slik
sammenslåing må ta høyde for og tilpasses den enkeltes behov. NETF er imidlertid  ikke  enig
i den tidsavgrensede varigheten og mener det bør være en større fleksibilitet. Den enkeltes
behov må styre varigheten av tiltaket. Dette er i tråd med Manneråkutvalgets anbefalinger
(NOU, 2001:22). Personer med utviklingshemming, psykiske lidelser, rusmissbrukere samt
visse medisinske tilstander vil ha store svingninger i arbeidsevne og bistandsbehov. Det vil
derfor være nødvendig med større fleksibilitet og lenger varighet i tilbudet.

Vi vil  sterkt understreke høringsnotatets vektlegging av kvalitet mer enn pris ved valg av
leverandør. NETF er positiv  til at en har som mål å få frem et stort leverandørmangfold. Dette
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vil også kunne gi den enkelte større mulighet til å velge selv det som passer best. Dagens
arbeidsmarkedstjenester som er rettet mot funksjonshemmede har en stor overvekt av
tjenester innenfor skjermede virksomheter. FN konvensjonen om diskriminering som ble
undertegnet i 2007 forventes ratifisert våren 2010. FN konvensjonen krever en virkeliggjøring
av retten til arbeid og vern om den retten mennesker med nedsatt funksjonsevne har til
deltakelse i det ordinære arbeidslivet. Det betyr at regjeringen er folkerettslig forpliktet til å
etterleve disse bestemmelsene.

Norsk Ergoterapeutforbund støtter i prinsippet forslaget til sammenslåing og forenkling av
oppfølgingstiltakene. Vi stiller imidlertid spørsmålstegn ved om denne ordningen vil sterkt
nok prioriterer personer med mer omfattende behov for bistand og oppfølging og vil derfor
anbefale forslaget om at en mindre omfattende forenkling blir iverksatt i en overgangsfase. I
høringen sies det at kjøp av oppfølgingstjenester vil skje i henhold til reglene for offentlige
anskaffelser og det vil bli gitt tilskudd per deltaker. Dette håper vi vil bidra til at vurderingen
og oppfølgingen vil bli mer individuelt tilpasset og at tilskuddet samsvarer med reelt
oppfølgingsbehov. Erfaringene fra Arbeid med bistand der tilskudd har blitt gitt per
tilrettelegger, har vist at tilretteleggerne har måttet yte flere og flere deltakere bistand. En
konsekvens av dette er en praksis hvor man har måttet foreta en "Creaming". Denne
"Creaming" er det svært viktig å unngå.

Begrepet "personer med nedsatt arbeidsevne", er uklart. Vi forutsetter at dette inkluderer
mennesker med omfattende og langvarige funksjonsbegrensninger av ulik karakter. Personer
med nedsatt arbeidsevne etter disse kriteriene krever en annen og en mer omfattende tjeneste.
I konkurranse med ordinære arbeidstakere og av hensyn til økonomi, er vi redd denne
gruppen vil trekke bli skadelidende.

NETF  støtter i  prinsippet  en sammenslåing  av oppfølgingstiltakene,  men det må gis en
særlig oppmerksomhet på personer med nedsatt arbeidsevne  og foreslår derfor en
overgangsperiode  med eget regelverk for personer  med nedsatt arbeidsevne . Vi ønsker også
et tydeligere fokus  på alles rett til deltakelse på det ordinære arbeidsmarked  og vil  samtidig
understreker nødvendigheten av større  fleksibilitet i forhold  til varighet av tiltaket.

I høringsnotatet nevnes fadderordningen. Detter er slik NETF ser det en meget god ordning
som i alt for liten grad har blitt benyttet. Dette er en ordning som kan gi langt flere mulighet
for å kunne få og beholde et arbeid innenfor ordinært arbeid. Det er viktig at det tydeliggjøres
at brukere med sammensatte bistandsbehov får reell tilgang til denne type bistand gjennom
nytt oppfølgingstiltak.

NETF  støtter  en overføring  av fadderordningen  fra lovfolketrygd til forskrift om
arbeidsmarkedstiltak.

Pkt. 4. Alternativ  modell for sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak.
NETF støtter i prinsippet ikke ordninger som bygger på målgruppertenkning og særordninger.
Vi mener likevel at det i en overgangsperiode er nødvendig med en alternativ modell for å
sikre at tilbudet til personer med nedsatt arbeidsevnet blir godt nok ivaretatt.

NETF støtter  høringsinstansens forslag på  en alternativ modell som  opprettholder egne
avklarings - og oppfølgingstiltak for personer  med nedsatt arbeidsevne og hvor dagens
regelverk for denne  målgruppen  beholdes  uendret.
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Pkt. 5. Helse- og rehabiliteringstjenester
NETF støtter  forslagene under dette punktet.  I forslag b, der det foreslås  at ordningen med
opptrenings -  og helsetjenester  for personer  med letter  psykiske  og sammensatte lidelser
innlemmes  i forskriften  om arbeidsrettede tiltak ønsker vi å understreke at det er nødvendig
med et samarbeid med helse og sosialtjenesten som gir brukerne et helhetlig tilbud, med
støtte på utfordringer i hverdagen  for øvrig.

Pkt. 9.  Økonomiske og administrative konsekvenser
NETF mener at forutsetningen for en tilfredsstillende anbudsprosess er at NAV har klare
kvalitetskriterier for de tjenestene de skal kjøpe. Kvalitetskriteriene må sikre at det finnes
personell med nødvendig kompetanse og nok kapasitet for å utføre tjenester med god kvalitet.
Det må også være kriterier som gir brukere like muligheter til tjenestetilbudet.

Vi ønsker  dere  lykke til i det  videre arbeidet med forenklingstiltakene.

Anita Engeset
konst. fagsjef
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