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Horingsuttalelse om NOU 2004 :13 En ny arbeids-  og velferdsforvaltning

Norsk Ergoterapeutforbund  (NETF)  mener at utvalget har gjort et grundig og godt arbeid bade
nar det gjelder utredning,  analyse og konklusjoner .  Vi stutter i all hovedsak utvalgets
anbefalinger.

NETF haper  og tror at den anbefalte organisasjonsreformen  (inkl. innforing av en ny statlig
arbeidssokerstonad) vil bidra til  at flere kommer i arbeid og  aktiv virksomhet, og at
forvaltningen blir mer brukerrettet og effektiv. Vi vil imidlertid  understreke at en
omorganisering bare er ett av flere grep man ma to for a na disse malene.

NETFs representerer en yrkesgruppe som i stadig storre grad yter arbeidsrettede tjenester. De
fleste arbeider innen helsetjenesten, der arbeidsplass ofte er en viktig livsarena for mottakere
av rehabiliteringstjenester. Et okende antall ergoterapeuter arbeider ogsa innenfor den sakalte
arbeids- og velferdsforvaltningen. Ergoterapeutene er i tillegg den hurtigst voksende
yrkesgruppa i bedriftshelsetjenesten.

Pa bakgrunn av yrkesgruppas kompetanse og erfaringer onsker vi a peke pa en del forhold
som ma vektlegges for at malene med organisasjonsreformen skal bli en realitet.

Virkemidler og kompetanse ma stemme med behov og mal

Hvis de etatene som omfattes av organisasjonsreformen i storre grad enn i dag skal kunne
bidra til a realisere arbeidslinjen, ma det foretas en kritisk gjennomgang av virkemidler,
arbeidsmAter og kompetansebehov. Det er videre viktig a initiere kompetanseutvikling og
andre tiltak som kan forhindre at det aktive arbeidsrettede tjenestetilbudet blir svekket av
forvaltningsmessige verdier og saksbehandling.

NETF mener at den etaten som far hovedansvaret for de arbeidsrettede oppgavene ma vxre
mer tverrfaglige sammensatt enn dagens arbeids- og velferdsetater. Dette er helt avgj,rende
for a sikre nodvendig kompetanse og bredde i virkemidler. Ikke mint bur det ansettes flere
personer med rehabiliteringskompetanse, slik at etaten blir bedre i stand til A vurdere arbeids-
og funksjonsevne og til a sette i verk mAlrettede og individuelt tilpassede tiltak overfor
personer med funksjonsnedsettelse.
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Samarbeidet med helsetjenesten er i mange tilfeller helt avgjorende

Uansett modellvalg blir ikke ansvaret for  alle  offentlige virkemidler knyttet til arbeid og
redusert arbeidsevne samlet i en etat. lkke minst yter helsevesenet arbeidsrettede tjenester.
Dette dreier seg blant annet om funksjonsvurdering og -trening, trening i relevante aktiviteter,
formidling av tekniske hjelpemidler og tilrettelegging av omgivelsene. Helsetjenestens
arbeidsrettede innsats er serlig viktig for personer med store funksjonsnedsettelser og for
andre som star langt fra arbeidsmarkedet.

Den etaten som far hovedansvaret for de arbeidsrettede oppgavene ma samarbeide tett med
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for at:
- den arbeidsrettede innsatsen (bade vurdering og aktive tiltak) skal kunne iverksettes

tidligst mulig
- den totale arbeidsrettede innsatsen skal vxre samordnet og utgjore en helhet
- det totale tjenestetilbudet til mennesker med sammensatte tjenestebehov skal vaere

samordnet og utgjore en helhet
de som ikke uten videre kan komme i arbeid skal t tilbud om annen form for aktivitet

Utarbeidelse av  individuell plan  vil i denne sammenheng kunne ha en positiv samordnende
effekt. NETF mener derfor at plikten til a delta i utarbeidelsen av individuell plan (jfr. helse-
og sosialtjenestelovgivningen) ogsa bor hjemles i lowerket som regulerer arbeidet til den
etaten som far hovedansvar for de arbeidsrettede oppgavene. Formelle  samarbeidsavtaler  og
samlokalisering  kan ogsa vaere nyttige samordnende virkemidler. Blant annet bor den
kommunale rehabiliteringen samlokaliseres med den nye etatens forstelinjetjeneste.

Helsetjenesten ma i stsrre grad  «arbeidsrettes)>

Behandling av sykdom har i seg selv stor betydning for arbeidsevnen. Men behandling er ofte
ikke nok for mange av dem som star i fare for a falle ut av arbeidslivet pa grunn av sykdom
eller skade. Ofte er det i tillegg behov for malrettet og samordnet rehabilitering, med vekt pa
funksjon, aktivitet og deltakelse. Kommunene har et lovpalagt ansvar for rehabilitering, ogsa i
perspektiv av arbeid, men med dagens stramme kommuneokonomi blir rehabiliteringen ofte
nedprioritert. Ikke minst rammer dette den delen av rehabiliteringstilbudet som skal were
arbeidetsrettet.

Skal malene med organisasjonsreformen nAs, ma helsetjenestens rehabiliteringsinnsats
styrkes. Derfor er det helt avgjorende med en oppfolging av utvalgets anbefaling om at  odet
samtidig med organisasjonsendringene bar komme en satsing pa utviklingsarbeid i
kommunene for a styrke innsatsen, spesielt i arbeidet med rehabilitering og for brukere med
sammensatte behov.»

Ansvaret for hjelpemiddelforvaltning og -formidling ma avklares

Utvalget har ikke tatt stilling til plasseringen av ansvaret for tekniske hjelpemidler, men
mener dette bor vurderes nwrmere. NETF mener det er et stort behov for a utrede og definere
ansvaret for forvaltning og formidling av tekniske hjelpemidler. Herunder ma hjelpemiddel-
sentralenes organisatoriske plassering avklares.



Formidling av tekniske hjelpemidler er et viktig arbeidsrettet virkemiddel, men kan ogsa vaere
et viktig virkemiddel i forhold til andre livsarenaer. Den organisatoriske plasseringen av
hjelpemiddelsentralene kan derfor ikke utelukkende bestemmes utifra hensynet til
arbeidslinjen.

NETF onsker lykke til med det videre arbeidet, og bidrar gjerne med Here innspill om
hjelpemiddelformidling og andre ergoterapirelaterte sporsmal.
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