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Verdien av å ha et arbeid blir man kanskje først klar over den dagen man ikke har det.
Arbeid gir personlig vekst, følelse av å være til nytte og en økonomisk trygghet for hver enkelt.
Det ligger mye bortkastet talent i unødvendig uføretrygding. Ingen burde bli avskrevet selv om man har havnet
utenfor ordinært arbeidsliv. Hvert år får nesten 30 000 personer bistand fra landets
100 attføringsbedrifter. Yrkesrettet attføring handler om:
•
•
•
		
•

Å få hjelp til å finne og dyrke fram talent man kanskje tror man ikke har
Å se muligheter i stedet for begrensninger
Å få mulighet til å prøve seg i arbeidslivet med tett oppfølging og veiledning slik at man lettere skal få
og beholde jobb
For noen blir resultatet et comeback i arbeidslivet, for andre blir det kanskje et første møte

Attføringsbedriftene – bred kompetanse og stort nettverk
Over hele landet finnes det attføringsbedrifter som har spesialisert seg på å hjelpe folk til å få og beholde
et arbeid. I attføringsbedriften får arbeidssøkerne:
•
•
•
•

Skreddersydd arbeidstrening og kvalifisering
Hjelp til å skaffe seg jobb i ordinært arbeidsliv
Muligheter til å avklare egne arbeidsmuligheter
Varig tilrettelagt arbeid

De ulike attføringsbedriftene har egen produksjon av et stadig bredere spekter varer og tjenester som ofte er
utgangspunkt for attføring. Men gjennom et bredt nettverk mot næringslivet ellers tilbys også arbeidstrening
i ordinære bedrifter med tett oppfølging av attføringsbedriften. Hver enkelt attføringsbedrift besitter en unik
tverrfaglig kompetanse av jobbveiledere med ulik teoretisk og praktisk bakgrunn.
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Hvem er attføringsbedriftene til for?
Attføringsbedriftenes oppgave er å tilby attføringstjenester til alle personer med ulike yrkeshemminger.
De fleste arbeidssøkerne er registrerte yrkeshemmede. Men attføringsbedriftenes allsidige erfaring og
kompetanse i forhold til avklaring, motivasjonsarbeid og arbeidstrening gjør at bedriftene kan være et naturlig
førstevalg for andre grupper som for eksempel langtidssykemeldte, sosialhjelpsmottagere, langtidsledige
og uføretrygdede som vil tilbake i arbeidslivet. Attføringsbedriftene har en helhetlig tilnærming. Det er ikke alltid
nok med arbeidstrening hvis man også har andre utfordringer, som for eksempel hjelp til leseog skriveopplæring, til å takle et rusproblem eller å få orden på personlig økonomi. NAV, kommuner og det lokale
næringsliv skal vite at det både i bygd og by er et apparat som står til tjeneste som kan ta et helhetsansvar for
arbeidssøkeren.
Attføringsbedriftene har gode resultater
Bransjen formidler i gjennomsnitt 50 prosent til ordinært arbeid fra kvalifiseringstiltak. Jo tidligere man griper
inn med aktivitetsrettede tilbud, jo større er sjansen for å lykkes og jo mindre ressurser bruker man for å få et
bra resultat.
Satsing på attføring – god samfunnsøkonOmi
Norge bruker i overkant av 100 milliarder på uføretrygd og andre passive ytelser, samtidig som man bruker
i underkant av 4 milliarder på yrkesrettet attføring. En omfordeling av midler slik at flere får muligheten til
yrkesrettet attføring vil stagge veksten av personer på uføretrygd. Det er god samfunnsøkonomi. Altfor for få av
de uføretrygdede har fått tilbud om yrkesrettet attføring, dette er særlig uheldig når vi vet at bare 50 prosent av
de som har vært langtidssykemeldt kommer tilbake i sin gamle jobb.
Attføringsbedriftene
– en bransjeorganisasjon i Servicebedriftenes Landsforening/NHO
Landets 100 attføringsbedrifter er tilsluttet Attføringsbedriftene i SBL, som igjen er en del av Næringslivets
Hovedorganisasjon. Attføringsbedriftene fungerer komplementært i forhold til resten av næringslivet –
i spenningsfeltet mellom velferdspolitiske mål og næringslivets krav til kompetent arbeidskraft.
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Lærte å sette grenser
- Jeg hadde aldri vært så fort tilbake i jobb hadde det ikke vært for Totenprodukter AS,
sier Anne Randi Hellenæs fra Gjøvik. Hun hadde vært borte fra jobben som hjemmehjelp i halvannet år på grunn av ryggproblemer, og gikk på rehabiliteringspenger da hun
via trygdekontoret fikk tilbud om funksjonsvurdering hos attføringsbedriften.
- Jeg hadde mange spørsmål. Kunne jeg gå tilbake til mitt gamle yrke?
Jeg var usikker på helsen og om ryggen ville holde. Å ha faste avtaler hvor jeg kunne få
snakke om disse tingene var til veldig hjelp for meg, forteller hun. Sakte, men sikkert
fikk hun prøve seg i forskjellige jobber i bedriften, kombinert med rådgivning.
- Nå har jeg blitt flinkere til å sette grenser for meg selv og lytte til kroppen,
sier Anne Randi, som nå er tilbake i sin gamle jobb.

- Jobben betyr 200 prosent
Psykososial epilepsi, agorafobi med panikkanfall og generell angst. Er det mulig å
komme i full jobb med den diagnosen? Ved hjelp stor egenvilje og godt støtteapparat
av fastlege, distriktspsykiatrisk senter og attføringsbedriften iFokus AS har Kenneth
fått det til. I halvannet år var Kenneth knyttet til iFokus i Larvik for oppfølging, samtidig
som han fikk arbeidspraksis i en ekstern bedrift. Gjennom kartlegging og formidling via
attføringsbedriften fikk han etter hvert full jobb som sjåfør for Hennig Olsen is.
- Jeg føler meg nå frisk som en fisk. Samtidig er redselen for at sykdommen skal
komme tilbake enorm. Jeg har vært ærlig om sykdommen med mine jobbkolleger,
og støtten og kameratskapet i arbeidsmiljøet er svært viktig. Jobben betyr 200 prosent
for meg, sier han.

Lærer å lese og skrive
- Jeg har slitt med å lese og skrive hele livet. På skolen lærte jeg det dårlig,
sier Albin Bendu (36). Han er oppvokst på Majorstua i Oslo, og opplevde lite
støtteundervisning i de fagene han trengte det mest.
- Jeg var veldig god i gym, men når det kom til skriving, greide jeg ikke konsentrere
meg. Jeg ble stresset av medelever, og var anspent hele tiden. Jeg greide ikke slappe av
og fokusere på det jeg skulle lære. Det er helt annerledes her. Her er vi en liten gruppe,
og alle er veldig fokuserte på at vi vil lære, sier Bendu som også skryter av det
pedagogiske personalet og opplegget på attføringsbedriften AS Rehabil.
Nå drømmer Bendu om å ta fagbrev som tømrer.
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Nye muligheter med kranglete rygg
Jegatheeswaran Ratnakurukkal kom fra Sri Lanka til Finnmark som asylsøker i 1989,
og har siden bodd i Kirkenes. Gjennom Fretex-butikken i Kirkenes har han fått
avklaring og arbeidstrening.
- Jeg trives med å jobbe i butikk, det er noe jeg gjerne vil fortsette med senere.
For ni år siden skadet jeg ryggen og den ene foten i en bilulykke. Jeg var sykemeldt
i to år, og måtte etter hvert gi opp jobben jeg hadde på et hotell. Å drive med renhold
og servering på hotellet ble for slitsomt, siden det er mye løping. Her i butikken er det
roligere tempo og passe med bevegelse, og jeg slipper å ta tunge løft.
Det passer meg fint, sier han.

Norsklæring på jobb
Mimoza Banjska (32) kommer egentlig fra Kosovo. Hun har bodd i Norge i seks år og
alltid hatt et ønske om å jobbe med barn eller ungdom. Gjennom attføringsbedriften
AS Dias i Drammen har hun nå fått denne muligheten. Et nyttig hjelpemiddel har vært
e-læringsprogrammet ”Arbeidsnorsk for minoritetsspråklige” Et program som
kombinerer interaktive lese-, lytte-, tale- og skriveoppgaver med arbeidspraksis
i bedriftene.
- Jeg ante ikke at det fantes et slikt tilbud og det var helt ulikt andre typer
norskopplæring jeg har hatt tidligere. Det at du både kan se, høre, skrive og prate norsk
foran dataskjermen den ene dagen, og så praktisere det i barnehagen dagen etter
og har vært veldig bra for meg, sier hun. Hun har hatt praksisplass i en barnehage
i Drammen og vil etterhvert videreutdanne seg til å jobbe i barnehage.

Fra rusmisbruk til jobb
Etter mange år ut og inn av institusjoner har Bjørn Hansen endelig funnet seg til rette
i attføringsbedriften Industri Lambertseter as (ilas).
- Etter 30 år som rusmisbruker har jeg blitt møtt med ærlighet, tillit og fått ansvar hos
ilas. Jeg går idag på metadonbehandling og klarer meg bra. Jeg trives og har fått
livsgnisten tilbake, sier Bjørn Hansen som nå har blitt gruppeleder i ilas marine.
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