Nullstill

Tilretteleggingsgaranti
Garanti for tilrettelegging og oppfølging i arbeid gis
……………………………………………………………………………………
Tilretteleggingsgarantien innebærer at NAV bidrar med tiltak for å kompensere
for redusert funksjonsdyktighet og at arbeidstaker og arbeidsgiver får:
¾

En fast kontaktperson i NAV – som har ansvar for oppfølging av arbeidstaker og arbeidsgiver,
både før og etter ansettelse.

¾

Bistand etter behov – tilrettelegging i den konkrete arbeidssituasjonen, tilpasset arbeidstaker og
arbeidsgiver sine behov.

¾

Rask og samordnet bistand – rask saksbehandling og iverksetting av nødvendige tiltak og
hjelpemidler innenfor rammen av de virkemidler NAV rår over.

Innholdet i garantien vil bli vurdert underveis og kan endres ved behov iht. Folketrygdloven,
Arbeidsmiljøloven og Forskrift om arbeidsrettede tiltak m.v. Dette skal sikre at arbeidstaker og
arbeidsgiver får den nødvendige tilrettelegging og oppfølging som skal til for at arbeidstaker skal kunne
få og beholde høvelig arbeid.
Det konkrete innhold i garantien hvor vi spesifiserer hvilke tiltak og virkemidler som vurderes som
nødvendige, nedfelles i en oppfølgingsplan som arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV undertegner.

Sted/Dato

Kontaktperson

Kari Nordmann
Kontaktperson i NAV:____________________________________________
xxxxxxxx
Telefon nr:_____________________________________________________
xxxxxxxxxx
E-post adresse:_________________________________________________
For mer informasjon om NAV sine tjenester: www.nav.no

NAV 08-06.15 Bokmål Fastsatt 02.2008 Endret 03.2010 PDF-versjon

Oppfølgingsplan - Tilretteleggingsgaranti
Arbeidstaker: Ola Nordmann

Fødselsnr. (11 siffer):

Stilling/avdeling: Verdal bo- og helsetun

Telefon:

Arbeidsgiver: Verdal Kommune

Org.nr:

Nærmeste leder: Mona K. Stene

Telefon:

Forhold i arbeidssituasjonen som bør vurderes/endres:

Ola har ukentlige konsultasjoner hos psykiatrisk sykepleier, og trenger

bistand for å komme seg dit. Har tunge perioder hvor det kan være
vanskelig å komme seg opp om morgenen.

Han har en datter som han har foreldreretten til. Ola har en
ansvarsgruppe rundt seg, med deltagere fra barnevern, skole, helsestasjon
og Arken, hvor han skal delta i møter.

Tilrettelegging - tiltak/virkemidler:
Hvem gjør hva:

Frist:

Ringe Ola hver dag for at han skal komme på job Jobbtilr.leg
Følge ham til psykiatrisk sykepleier

Jobbtilr.leg

Delta i ansvarsgruppemøter

Ola/Arken

Oppfølging på Arken

Jobbtilr.leg

Oppmøtelister til Nav

Ola/jobbtilr

Tilrettelegging på arbeidsplassen

Arken

Veiledning/undervisning

Jobbtilr.

Tidspunkt for neste oppfølging/samtale:

…………………………………………………….
Arbeidsgiver

…………………………………………………….
Arbeidstaker

…………………………………………………….
Kontaktperson i NAV
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