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Velferd
& helse
Velferd – Norges eneste uavhengige
medium på feltet arbeid, velferd og helse
– er nå en del av Dagens Perspektiv.
Se velferd.no for daglige nyheter.

VELFERD
Synspunkt

Har
inkluderingsdugnaden gått i
glemmeboka?

Skriv til Synspunkt
– send en e-post til
red@dagensperspektiv.no

Oslo kommune:

Vil ansette
flere utviklings
hemmede

Har regjeringen glemt krafttaket den har lovet
for å få flere med nedsatt funksjonsevne og
hull i CV-en inn i arbeidslivet? Det spørsmålet
er det grunn til å stille etter presentasjonen av
regjeringens nyeste koronakrisepakke.

En ny avtale mellom Oslo kommune og
organisasjonen Helt Med skal sikre en
betydelig økning i kommunale arbeidsplasser for utviklingshemmede.

NY STILLING: Marianne Kreutz er nylig ansatt
i fulltidsstilling for å skaffe avtaler med ulike
virksomheter i Oslo kommune som vil ansette
funksjonshemmede
FOTO: PRIVAT

«Vi har ikke satt
oss noe overordnet tall,
men vi tror og
håper at vi får
til en betydelig
økning.»
Marianne Kreutz,
Helt Med/Oslo
Kommune
SATSER PÅ OMFAT
TENDE ARBEIDS
INKLUDERING: Oslo
kommune ønsker å få
flere utviklingshemmede
ut i kommunale jobber.
Derfor har de initiert et
samarbeid med stiftelsen
Helt Med.
FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN /
NTB SCANPIX

Av Anja Aaheim Naper
anja@velferd.no

–P

å oppdrag fra byrådet skal Oslo kom
mune ansette folk med utviklings
hemming. Denne avtalen er vanvittig
bra, sier Jarle Eknes. Han er daglig leder i stiftelsen
Helt Med.
Helt Med jobber for å få personer med utvi
klingshemming ut i ordinært arbeidsliv. Det gjør
de ved å lage samarbeidsavtaler med forskjellige
arbeidsplasser, og deretter stiller de med en jobb
spesialist som følger arbeidstakeren gjennom
hele karrieren.
Til nå har de stort sett hatt samarbeid med
private aktører, det har rett og har ikke vært enkelt
å skaffe arbeidsplasser for utviklingshemmede
innenfor stat og kommune. Med den nye avtalen
i Oslo vil de imidlertid kunne få betraktelig flere
kommunale arbeidsplasser for kandidatene.
– Hvorfor er det så vanskelig å skaffe arbeidsplasser for utviklingshemmede innen stat og
kommune?
– Det tror jeg har å gjøre med at prosessene tar

«Jeg opplever at folk er
positive.»
Marianne Kreutz, Helt Med/
Oslo Kommune

lengre tid i kommunene. Og så har man kanskje
tenkt at risikoen er høyere, ser Eknes.
Han tror mange kvier seg fordi det er vanskelig
ere å avslutte arbeidsforholdet dersom det ikke
fungerer i offentlig sektor enn det som er tilfellet
i privat sektor.

– Det kan fort bli sånn at man sitter på råd
huset og lager seg noen hypoteser om hvordan
situasjonen for utviklingshemmede i arbeid er.
Men vi ønsket å involvere målgruppen fra første
stund, sier hun.

Skoleslutt er kritisk
Trivsel i kommunale stillinger
Og det er synd, synes Eknes, for det viser seg at
utviklingshemmede trives veldig godt i kommu
nale stillinger.
– Man kan jo velge å slutte i en slik stilling etter
en stund, og det er det også flere som gjør. Men
ingen som jobber i kommunene har sluttet. Det
viser at kommunen er en veldig god arbeidsplass
for våre kandidater, og ikke minst at kommunene
er gode arbeidsgivere, sier han.
Han tror dessuten at ledere i kommunen blir
beroliget når de blir bevisst på at Helt Med sikrer
ekstern oppfølging fra jobbspesialist som varer
gjennom hele arbeidsforholdet.

INITIATIVTAKER: Siri
Koch-Larsen i Oslo kommune var den som tok
initiativ til samarbeidet
med helt Med.
FOTO: PRIVAT

– Vi har ikke satt oss noe overordnet tall, men
vi tror og håper at vi får til en betydelig økning,
sier hun.
Det har imidlertid vært vanskelig å få i stand
avtaler under korona-perioden, på grunn av
sterke besøksrestriksjoner på sykehjemmene.
– Men det letter jo opp etter hvert, så arbeidet
fremover vil nok bli betydelig enklere, sier hun.
– Hvilke oppgaver er det typisk at kommunale
virksomheter vil kunne trenge hjelp til?
– I sykehjem er det for eksempel oppgaver
som bør gjøres, men som de ansatte ikke får
tid til. Det kan være å hjelpe til med rydding og
vask, gå turer med de eldre og prate med dem,
sier hun.

Kartlegger aktuelle virksomheter
Må kunne få bytte jobb

Samarbeider med utviklingshemmede
Siri KochLarsen er spesialrådgiver i Oslo kom
mune og initiativtaker til samarbeidet med Helt
Med. Samarbeidet er en del av en overordnet
satsning på å få flere ut i tilrettelagt arbeid i kom
munen.For å få vite hvor skoen trykket i utgangs
punktet, initierte Oslo kommune dialogmøter
med personer med utviklingshemming og med
personer som jobber med dem.

Under dialogmøtene kom det blant annet frem at
det særlig er overgangen fra skole til arbeid som
var kritisk.
– Dette har også forskere konkludert med.
Gjennom skolegangen blir ikke utviklingshem
mede så veldig spissa mot ett bestemt yrke, og
det blir konkludert vel fort med at de skal ha varig
tilrettelagt arbeid (VTA), sier hun.

med utviklingshemming om de kunne tenke
seg å bytte arbeid, kom det ganske riktig frem at
halvparten kunne tenke seg å bytte arbeidsplass.
Halvparten sa de likte seg der de var.
– Hvordan finner dere ut hvilke arbeidsplasser
og oppgaver som fungerer godt?
– I Oslo kommune er vi 15 ulike bydeler, og
vi jobber nå med å samle de ulike bydelenes
erfaringer. Det er et møysommelig arbeid, og
gruppen som jobber med dette, har sett på hva
som fungerer og hva som ikke fungerer i hver
eneste bydel. Deretter forsøker de å samle suksesshistoriene, og utarbeide en metode etter det,
sier hun.

FORNØYD: Jarle Eknes
syns avtalen med Oslo
kommune er vanvittig
bra. FOTO: HELT MED

Hun forteller at det dessuten har vært et problem
at personer med utviklingshemming ikke kartleg
ges grundig nok når det gjelder arbeidsevne og
utdanning. Ofte plasseres de automatisk i kø for
å få plass i VTAbedrifter.
– Mange står på ventelister hos VTAbedrifter.
Det kan være riktig for noen, men vi må bli flin
kere til å kartlegge om det er det de vil, slik at de
får de det rette tilbudet, sier hun.
En VTAplass har man for alltid, så da er egent
lig løpet lagt for resten av livet.
– Men det er ikke alle som orker tanken på
samme arbeidsplass resten av livet, forteller hun.
Når de under dialogmøtene spurte personer

Marianne Kreutz er ansatt som bindeledd mellom Helt Med og Oslo kommune, og hun skal
administrere den praktiske gjennomføringen av
prosjektet. Det vil si at det er hun som skal kartlegge og hale i havn avtaler med ulike virksomheter i kommunen som vil ansette mennesker
med utviklingshemming.
Foreløpig har hun bare vært i stillingen en
måned, men hun er allerede i gang med å kontakte ulike aktører.
– Jeg opplever at folk er positive. Vi har allerede en avtale med sykehjemsetaten, og vi vil
kontakte flere virksomheter etter hvert, forteller hun.
– Hvor mange arbeidsplasser håper dere å få til?

Av Øivind Fjeldstad,
ansv. red., Velferd.no
oivind@velferd.no

–V

år visjon er et samfunn
der alle kan delta. Vi
skal senke terskelen for
deltakelse i arbeidslivet for personer
med nedsatt funksjonsevne, innvandrere og de som har pådratt seg hull
i CV-en, sa statsminister og Høyreleder Erna Solberg da hun lanserte
regjeringens inkluderingsdugnad på
Jeløya i januar 2018.
Høyre/Frp-regjeringen var da
utvidet med Venstre, og etter forhandlingene på Jeløya kunne de tre
partilederne Erna Solberg, Siv Jensen
og Trine Schei Grande stolt fortelle at
de var enige om at inkluderingsdugnaden skulle være regjeringens store
flaggsak for å gjøre norsk arbeidsliv
mer inkluderende.
Regjeringsplattformen fra Jeløya slo fast at «Regjeringen vil invitere både offentlig og privat sektor
til en inkluderingsdugnad med konkrete mål om å ansette flere personer
med nedsatt funksjonsevne eller som
har ‘hull i CVen’».
Staten skulle selv gå foran og sørge
for at minst fem prosent av nyansatte
skulle være fra disse to gruppene.
Så kom koronautbruddet, og
inkluderingsdugnaden havnet i
skyggenes dal. Nå var det koronadugnad som sto øverst på regjeringens
dagsorden. Den siste tiden har det
meste handlet om å hjelpe bedrifter i
krise og å sørge for ytelser til de hundretusener som har blitt permittert
og har meldt seg som ledige hos Nav.
Prioriteringen av de nye ledige er
forståelig, men i dagens situasjon er
behovet større enn noensinne for en
inkluderingsdugnad rettet mot dem
som sto i utkanten av, eller helt utenfor, arbeidslivet allerede før koronapandemien.

Vanlig rekrutteringsprosess
Helt Med spiller hovedrollen når det gjelder
rekrutteringen av kandidater, og Jarle Eknes forteller at de finner kandidater på samme måte
som alle andre finner kandidater.
– Vi lyser ut stillingene på vanlig måte. Deretter håndterer vi i Helt Med søknadene, og plukker ut de som kan være aktuelle for stillingen.
Så er det opp til kommunen å velge ut hvem av
dem de vil ha.
Han forteller at de dessuten headhunter til
visse stillinger.
– I stillinger der vi ser at vi har en kandidat som
ville passe spesielt godt, hender det selvsagt at vi
matcher dem på den måten også, avslutter han. /

Det blir neppe lettere for funksjonshemmede å få jobb når de skal
konkurrere i jobbsøkerkøen med alle
dem som har mistet jobben etter at
regjeringen innførte de strenge tiltakene for å slå ned pandemien.
Og de som hadde et middels stort
hull i CV-en før koronautbruddet,
risikerer at hullet utvides til et krater
hvis de fortsatt blir stående utenfor.
Unge som sto utenfor arbeidslivet
før koronarystelsene, står i fare for å
havne i permanent utenforskap hvis
ikke noe gjøres.

Det virket derfor som en god
nyhet da regjeringen i krisepakka
som ble lansert fredag i forrige uke,
varslet en styrking av inkluderingsdugnaden. Ser man nærmere etter,
oppdager man imidlertid at det er en
annen dugnad enn den regjeringen
inviterte til på Jeløya.
«Tiltak for å inkludere flere» var ett
av fem hovedpunkter i pressemeldingen der regjeringen presenterte den
nye krisepakka på fredag. Regjeringen utdypet det med å forklare at den
«Styrker Inkluderingsdugnaden og
arbeidet for bedre integrering».
Klikker man inn på lenken herfra,
står imidlertid ikke et ord om å bistå
funksjonshemmede og folk med hull i
CV-en til å komme i jobb. Inkluderingsdugnaden er ganske enkelt ikke nevnt.
Derimot står det at regjeringen lanserer en tiltakspakke på 456 millioner
kroner for å gi flyktninger og nyankomne innvandrere hjelp til å ta del
i arbeidsmarkedet så fort som mulig.
Uten videre forklaring ser det ut
som om inkluderingsdugnaden er
erstattet av en integreringsdugnad.
Det kan være gode grunner til å
satse på integrering av innvandrere.
Men når regjeringen går ut med et
løfte om å styrke inkluderingsdugnaden, er det påfallende at den ikke
sier noe om satsing på funksjonshemmede og folk med hull i CV-en, som
tidligere har vært pekt ut som hovedmålgrupper for regjeringens inkluderingsdugnad. Det kan gi et inntrykk
av at inkluderingsdugnaden fra Jeløya
er dårlig forankret i dagens regjering.
En integreringsdugnad kan kanskje være bra, men det er en dårlig
idé hvis den skal erstatte inkluderingsdugnaden. Hvis regjeringen
ikke sørger for en kraftfull styrking
av inkluderingsdugnaden, slik den
ble lansert på Jeløya for to år siden,
vil det svekke troen på regjeringens
vilje og evne til å ta tankene om et
inkluderende arbeidsliv på alvor.
Nedprioritering av inkluderingsdugnaden vil også være en alvorlig
mangel når man skal finne en god vei
ut av koronakrisen. /

«De som hadde et
middels stort hull
i CV-en før koronautbruddet, risikerer
at hullet utvides til
et krater.»

