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1.Arbeidsrettet bistand til "alle som tren er det":
Høres egentlig positivt ut, da det sikkert fins brukere som trenger bist men som ikke passer inn i
dagens kategorisering. Vi går ut fra at departementet setter som premiss at det i e ører ti
fortrenging av brukere som etter dagens norm trenger tilbudet. Vi setter likevel spørsmål ved
endringen i lov om folketrygd, se pkt.6.

Sammenslåing av tiltakene 2)Avklaring og 3) Oppfølging

2.Avklaring:

Fontenehuset har ikke tiltaket avklaring fordi det ikke passer inn i retningslinjene for drift av
Fontenehus (klubbhusmodellen). Forslaget innebærer ikke en endring som forandrer på dette.

Sammenslåing av de ulike avklaringstiltakene høres ellers positivt ut. Dette er vel for å spare
ressurser administrativt. Det er litt vanskelig å forutse alle konsekvensene for den enkelte bruker,
men vi går ut fra at sammenslåing i seg selv ikke innebærer ulemper for brukerne. Ta likevel ad
notam at vi ikke har erfaring som arrangør av avklaringstiltak.

Kort og generelt om hva vi mener om avklaringstiltak for mennesker med psykiske lidelser:

I mange former for kursopplegg, også avklaring, vil mange kunne falle ut eller ikke gjennomføre
fordi
a) Mange er for ustabile til å være med i et opplegg med faste tider over en lengre periode.
b) Mange vil oppleve stressproblematikk med mange og fremmede mennesker, transport, og krav
og forventninger.
c) Dersom tap av inntekt er konsekvensen av ikke å gjennomføre er dette i tillegg en stressfaktor.
Vi syns det høres ut som en kompliserende faktor å ha arbeidsavklaringspenger i stedet for
attføringspenger som i dag, som tross alt virker mer forutsigbart.
d) Noen har vanskelig med å tilpasse seg en kurs- situasjon og samhandling med fremmede
mennesker.
e) Tidsfaktoren; 12 ukers avklaring vil gjøre mange svært stresset, fordi de opplever at på den tiden
skal svært fundamentale valg gjøres. Vi ser at variasjon i et komplekst sykdomsbilde oftest over
lang tid medfører vanskeligheter i selve det å ta valg. Vi ser fra erfaringer i AB tiltaket at mange vil
kalle store deler av sitt tre år lange attføringsløp for en avklaringsprosess. Ambivalens er etter
manges mening i seg selv en funksjonshindring en har fått som følge av psykisk sykdom.

"Uformelt"gjennomgår mange av Fontenehusets medlemmer en prosess som ender i avklaring. Vi
har positiv erfaring med
a) at medlemmet selv bestemmer prosessen med sin avklaring, at en selv far velge hvem en vil ha
som veileder/samtalepartner og hvor lang tid en trenger.
b) at det skjer i et miljø og sammen med mennesker som oppleves trygge og som forstår ens
situasjon.
c) at å være med i og oppleve et klubbfellesskap som for eksempel Fontenehuset, kan gi den enkelte
"empowerment"; styrke i seg selv og selvtillit til å se for seg veien videre.
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Vi anbefaler å legge vekt på at hovedhensikten med avklaring ikke er å ta "fundamentale valg" for
livet sitt, men å bestemme hvilket tiltak som er det rette etterpå.
Dersom en ikke lager dramatiske konsekvenser for ikke å fullføre etter skjema, er det større sjans
for at flere med psykiske lidelser likevel kan finne det tiltaket som er det beste for seg, for så å ta
den nødvendige tiden til hjelp. Vi tror også på at avklaring bør skje i en gruppe og i et miljø hvor
trygghet er et hovedfokus.

Tiltaksarrangører:
Vi er usikre på kvalitets-sikringen på tiltakene ved å legge det ut på anbud, og støtter den alternative
modellen som bruker eksiterende/godkjente tiltaksarrangører for den gruppen som trenger mest
støtte.

3.0Øe
Fontenehuset har i dag oppfølgingstiltaket Arbeid med bistand, i tillegg til Vilje viser vei.
Vi kan ikke se at forslaget endrer så mye på dagens praksis for oss, men er skeptisk til at tiltaket
legges fritt ut på anbud . Hvis framtiden i tillegg bringer bonusordninger for formidlings-resultater
er vi redd for at de med store vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet blir taperne. De
blir ikke dekket av belønningssystemet. En annen ting er skaleringen. Vi er usikre på kriteriene eller
skjønnet som brukes for å bestemme hvilke yrkeshemmede som hører til hvilken grad av skjerming
i tiltak. Som tiltaksarrangør av AB har vi for eksempel selv erfart at vi far tildelt færre ressurser enn
de som arbeider med rusproblematikk. Altså vurderes personer med sammensatt psykiatrisk (-og
ofte rusproblematikk) sykdoms -historikk som lettere å formidle enn de med "bare"
rusproblematikk.

Vi er usikre på fordelene med at tilskudd skal gis pr. deltager i stedet for til tilretteleggerene.
Det vil på minussiden gi mer administrasjon - for alle parter. Vi er også usikre på konsekvensene
for de (mange) brukerne som periodevis er syke, og som i dag svinger mellom rehabilitering og
attføring.

Fadderordningen er svært bra for de som kan nyttiggjøre seg den, og vi har ingen innvendinger til
endringen.

4. Alternativ modell
Vi støtter den alternative modellen som opprettholder dagens ordning for personer med nedsatt
arbeidsevne. Vi mener det er den beste kvalitetssikringen som er nødvendig overfor en veldig sårbar
brukergruppe som trenger et kvalifisert tilbud.

5. a Arbeidsrettet rehabiliterin
Forslaget om at målgruppen for arbeidsrettet rehabilitering utvides ønsker vi svært velkommen. Vi
kjenner til mange både på rehabilitering og tidsbegrenset uføretygd som
etterspør dette. Vel og merke som et uforpliktende tilbud, da dette er en sårbar gruppe.
5. b 0 trenin s-o helset'enester..
Et bra tilbud under IA-avtalen, men som gjerne kunne vært 26 uker i stedet for 18; et viktig
og forebyggende tiltak for bl.a."utbrenningsproblematikk".
På dette området vil flere aktører å spille på sikkert være en fordel.

6.Arbeid raksis
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Ved overføring av ordningen stønad til arbeidstrening fra lov om folketrygd til forskrift om
arbeidsmarkedstiltak, spør vi oss om dette vil medføre en svekkelse av de yrkeshemmedes rettsvern,
for deres mulighet til å komme i arbeid? Vi mener i så fall det er er uheldig å frata svake grupper en
av deres sosiale rettigheter, deres rett til å ha en plass i arbeidslivet når de ønsker det. Det er positivt
at denne retten er hjemlet i norsk lov. Kanskje blir den på samme måte ivaretatt under
arbeidsmarkedsloven, men denne retten mener vi gjenspeiler en holdning til menneskeverd og
velferd som vi er stolte av å ha.

For øvrig synes vi forslaget om utvidelse av tid i tiltaket og skille på satsene høres bra ut, men at
høy sats for arbeidspraksis i ordinær virksomhet godt kunne hatt en lengre ramme enn 3mnd, da vi
allerede savner flere virkemidler i IA avtalens del II (inkludering av yrkeshemmede ved
nyansettelser).

7.Opplæring
a)Ordinær utdanning
Vi støtter forslaget om videreføring om 3 årig varighet, og med mulighet for utvidelse, også for
satsene. Vi ser at en utvidelse av både tidsrammen og satsene ofte er nødvendig for våre
medlemmer med psykiske lidelser. Denne sykdomsproblematikken er krevende å kombinere med
opplæring og studier og krever derfor ekstra tid og tilrettelegging.
Aldersgrense: Vi støtter alternativ en som har alders ense 19 år. Dette fordi vi ser hvor viktig det
er å komme tidlig i gang med utdanningen og opprettholde kontinuitet. Som sagt er det også
nødvendig å regne vesentlig lengre tid for utdanningsløpet.
b)Bedriftsintern opplæring
Dette har vi hatt liten befatning med, men har ingen kommentar til departementets forslag.

8.Lønnstilskudd og midlertidig sysselsettingstiltak.
Vi er enig i endringen med å innlemme midl-sysselsettingstiltak i lønsstilskuddsordningen, og
avvikling av vikarplass ordningen.

Annet:

Forskriften inneholder en rekke nye tanker og gir generelt et inntrykk av å ønske en mer fleksibel
ordning hvor individets behov skal være retningsgivende for tiltakets art og lengde.

I § 8-3, 8-4 og § 9-3, 9-4 beskrives krav til virksomheten, det er her viktig å understreke behovet for
at det er nonprofitt organisasjoner som drifter tiltakene.

Utfordringene for mennesker med psykiske lidelser er behovet for mer langvarige attførings - og
rehabiliterings løp. Hvis forskriftene går igjennom i sin nåværende form vil dette av mange
oppfattes som mangel på innsatsvilje og i verste fall forståelse, for å imøtekomme de behov,
mennesker med psykiske lidelser har.

Behovet for et helhetlig og komplett rehabiliterings -og avklarings tilbud er viktig for denne
målgruppen, fragmenterte ensrettede tiltak av kort varighet vil ikke være formålstjenlig. Derfor bør
det legges inn i forskriften rom for å avvike fra tidskravene når man rehabiliterer mennesker med
en psykisk sykdomshistorie.
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Konklusjon:

- Forskriften inneholder føringer som støtter opp om individuelt tilpassede rehabiliteringsløp.
- Vi støtter kravet om at virksomhetene skal være nonprofitt organisasjoner, eller at

overskudd skal føres tilbake til institusjonen/bedriften.
- Vi ber om at tidskravene til attførings- og rehabiliteringstiltak avvikes, for mennesker med

psykiske lidelser.
- Vi ber om at måltallskrav for vår målgruppe justeres ned til tilvarende for tiltak for

yrkeshemmede med rusmisbruks bakgrunn; vi har mange med dobbeldiagnose.
- Vi ber om at tidskravene til studier/ utdanning avvikes, for mennesker med psykiske lidelser
- Vi ber om at det legges opp til mer helhetlige modeller for attføring -og rehabilitering

for mennesker med en psykisk sykdomshistorie, hvor brukeren har større grad av
medvirkning i egen prosess.

Fontenehuset i Oslo

Oslo 17.09.08
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Hege Norli, nestleder

l1
e

../1 ..
 _,......

......... ^l.! :......

Tor M  Sandbakken,  tilrettelegger
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