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Deres ref. 200700670-/AAO

Høringsuttalelse om forslag til endring i regelverket for
arbeidsmarkedstiltakene

Rådet for psykisk helse har mottatt høringsnotat og forskrifter med forslag til endring
av regelverket for arbeidsmarkedstiltakene. Vi synes det er flott at det settes fokus
på dette området Gode tiltaksordninger som hjelper mennesker med redusert
arbeidsevne inn i, og raskt tilbake i arbeidslivet betyr svært mye for menneskers
psykiske helse. Vi har en del synspunkter og vurderinger på om forenklingene av
regelverket er til det beste for mennesker med psykiske vansker i møte med NAV og
i møte med potensielle arbeidsgivere. Rådet for psykisk helse ønsker å vektlegge
viktigheten av møtet mellom saksbehandler og brukeren av de ulike tiltakene mer
enn hva slags tiltak det er. Vi mener det viktigste er at tjenestebrukere opplever seg
sett, hørt, forstått og at de selv får medvirke i utformingene av tiltakene.

• Generelle betraktninger
Vi ser svært positivt på en forenkling av regelverket på dette området. Dette tror vi vil
kunne lette sitasjonen for svært mange brukere av arbeidsmarkedstiltak. Vårt syn på
sammenslåing og likebehandling av mennesker med redusert arbeidsevne er også
positivt. Vi mener dette er en riktig måte både å jobbe med og å møte mennesker
på. Individuell tilpasning av færre tiltak, fremfor mange detaljerte fastsatte tiltak
støtter vi også fullt ut.
Vår bekymring i dagens situasjon, er at det å få til en slik individuell tilpasning til
gode for de ulike brukerne stiller svært store krav til saksbehandleren. Spesielt
gjelder dette gruppen mennesker med psykiske lidelser. Det er ofte lettere både å
forstå begrensingene og se løsningene for tiltak som treffer godt for mennesker med
somatiske lidelser. Dette er noe alle kan visualisere og knytte til egne erfaringer.
Dette synes mer problematisk for mange brukere vi snakker med som har psykisk
lidelse. De føler seg mange ganger ikke forstått, de opplever at saksbehandlere de
møter mangler innsikt og forståelse for psykiske problemer, og de opplever at
tiltakene ikke treffer dem i deres sitasjon. Det er for eksempel ikke mulig å se utenpå
at et menneske har stor sosial angst og derfor har problemer med å arbeide i
grupper, man trenger å starte senere på jobb om dagen fordi man har hang-over av
sine medisner, eller at man i perioder har behov for å skjermes for noen av de
mange stressfaktorene en arbeidsdag kan gi. Om man er 100% sikker på at
saksbehandlerne har den kompetanse og tid som er nødvendig for å gjøre en god
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og treffsikker individtilpasning av de ulike tiltakene ved en forenkling, vil det både
være til gagn og fornuftig å gjøre dette umiddelbart.

• Angående sammenslåing av avklaringstiltak og sammenslåing av
oppfølgingstiltak

Begrunnelsen for samlingen av tiltakene, med tanke på å frigjøre ressurser
synes positiv. Vårt fokus er at brukerne av tiltakene må møtes av
saksbehandlere med god kunnskap om, forståelse for og evne til å sette seg inn i
sitasjonen til hvert enkeltmenneske de møter. Dette forutsetter også at
saksbehandlerne har nok tid og en brukerportefølje som gjør dette mulig. Disse
hensynene er for oss overordnet betydningen av antall og typer tiltak.

• Angående arbeidspraksis
Rådet for psykisk helse er bekymret for tidsbegrensningen som er stipulert for de
ulike tiltakene og ordningene innen dette området. Vi er redd for at det vil kunne
føre til at brukere som trenger mer tid vil miste sitt tilbud fordi tidsfristen
overskrides. Vi mener at effekt og ikke tidsaspektet må bli det man legger til
grunn for hvor vidt man skal videreføre enkeltpersoners tiltak eller ikke. Med
dette mener vi at dersom man ser fremgang, og at tiltaket virker i tråd med
hensikten, så må ikke tidsaspektet vektlegges, men tiltaket videreføres så lenge
effekten av det vedvarer.
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• Angående opplæring

Rådet for psykisk helse støtter departementets forslag om aldersgrense på 19 år
for alle opplærings tiltak. Dette mener vi er viktig for å kunne gi mennesker med å o
nedsatt arbeidsevne en reell mulighet på lik linje med alle andre til å forta valg n.

om hva slags utdanning og yrkesretning de ønsker å satse på i fremtiden. Er en
slik aldersgrense for høy, vil det lett kunne føre til at yngre voksne som ikke faller
inn under tiltaket blir "presset" ut i yrkesvalg med lite krav til langvarig utdanning •
av økonomiske årsaker. Dette er svært uheldig for de som har personlige ønsker ø z
og ambisjoner i andre retninger. En jobb man finner spennende, meningsfylt,
som man trives med og som er etter ens egne interesser er en svært viktig faktor Å
for å forbygge psykiske lidelser generelt i befolkningen. Dette må man også ta
hensyn til for gruppen med redusert arbeidsevne. c y

Vi stiller oss  gjerne til  disposisjon for videre samarbeid om arbeid og psykisk
helse.

Med vennlig hilsen
Rådet for psykisk helse

Ragnhild  Heggen  Werner Fredriksen
assisterende generalsekretær  prosjektleder arbeidsliv
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