Forskrift om tilskudd til implementering av arbeidsrehabiliteringsmetodene
individuell jobbstøtte og jobbmestrende oppfølging
Tilleggsopplysninger for 2021 – forskriftens §5 og §8
Forskriftens § 5. Søknadsbehandlingen - Vurderingskriteriene som legges til grunn ved
tildeling av tilskudd
Det gis tilskudd til individuell jobbstøtte (IPS), jobbmestrende oppfølging (JMO) og integrerte
modeller av IPS og JMO.
IPS-prosjektene skal følge prinsippene for IPS og oppnådd kvalitet måles av eksterne
evaluatorer ved bruk av kvalitetsskalaen. JMO-prosjektene skal følge manualen for
Jobbmestrende oppfølging.
Prosjekter som integrerer både IPS og JMO skal følge prinsippene for IPS, med tillegg av
kartlegging av kognitiv funksjon og tilbud om arbeidsrettet kognitiv trening eller kognitiv
atferdsterapi.
I søknadsvurderingen legges det vekt på:
• hvordan tilbudet skal gjennomføres i praksis slik at målgruppen og målene for
ordningen nås
• hvordan samarbeidet mellom NAV og helse- og omsorgstjenesten sikres
• hvordan søker vil sikre overgang fra prosjekt til ordinær drift
• om tilbud til deltakere/jobbsøkere under 35 år prioriteres
Det kan søkes om midler til
• Metodeveileder for jobbspesialistene i IPS
• Jobbspesialister i IPS
• Veileder i JMO
Tilskuddet tildeles for ett år av gangen og med mulighet for å søke om midler i totalt tre år,
med forbehold om Stortingets behandling av de årlige statsbudsjettene. Det må sendes inn
søknad for hvert år. Tilskuddsbeløpet vil ved flerårig tildeling trappes ned hvert år, noe som
fører til krav om økt egenfinansiering. Dette er et ledd i implementering i ordinær drift.
Søknadsbeløp
Nye IPS-prosjekter minimum 2 jobbspesialister og 1 metodeveileder i 100 % stillinger:
• 1. driftsår: Inntil 500 000 pr stilling - maks. 1 500 000
• 2. driftsår: Inntil 400 000 pr stilling - maks. 1 200 000
• 3. driftsår: Inntil 300 000 pr stilling - maks. 900 000
Nye JMO-prosjekter - veileder(e) i til sammen 100 % stilling:
• 1. driftsår: Inntil 500 000
• 2. driftsår: Inntil 400 000
• 3. driftsår: Inntil 300 000
Integrerte JMO/IPS-prosjekter tildeles midler avhengig av innretningen på prosjektet.

Søknaden må vedlegge bekreftelse på at tilbudet er forankret på ledernivå i NAV og helseog omsorgstjenesten (kommunal helse- og omsorgstjeneste og/eller
spesialisthelsetjenesten). Relevante samarbeidsavtaler med kommune, RHF, NAV evt. andre
skal legges ved.
Forskriftens § 8. Tilskuddsmottakers oppfølging og rapportering - Ytterligere krav til
rapportering
Det skal kun rapporteres på aktivitet som er utført av personer ansatt i stillinger finansiert av
tilskuddsmidler over ordningen "Implementering av arbeidsrehabiliteringsmetodene
individuell jobbstøtte og jobbmestrende oppfølging" i Helsedirektoratet.
Følgende data skal rapporteres for 2021:
1. Kvalitetsevaluering
Poengsum på kvalitetsskalaen for IPS:
2. Ventetid
Gjennomsnittlig ventetid fra henvisning - til oppstart IPS/JMO:
3. Deltakere
Antall deltakere totalt per år:
herav
- antall deltakere med psykoselidelse:
- antall deltakere med rusmiddelproblemer/-avhengighet:
Antall deltakere totalt som er utskrevet/avsluttet til ordinært, lønnet arbeid:
herav
- antall deltakere med psykoselidelse:
- antall deltakere med rusmiddelproblemer/-avhengighet:
Antall deltakere som har startet opp med utdanning:
herav
- antall deltakere med psykoselidelse:
- antall deltakere med rusmiddelproblemer/-avhengighet:
I tilfeller der en deltaker både har en psykoselidelse og rusmiddelproblemer/-avhengighet,
skal vedkommende registreres i kategorien deltakere med psykoselidelse.
4. Ansatte
- antall jobbspesialister som har gjennomført grunnkurs i IPS for jobbspesialister (gjelder
også JMO):
- antall ansatte som har gjennomført kurs for kvalitetsevaluatorer IPS:
- antall ansatte som praktiserer som evaluator for IPS:
5. Arbeidsgivere
- antall arbeidsgivere (kun en registrering pr arbeidsgiver) teamet har hatt et samarbeid med
i løpet av året:
- antall deltakere fra IPS/JMO som disse arbeidsgivere har ansatt:

