STIFTELSEN FONTENEHUSET BERGEN
Arbeidsinkludering
På Fontenehuset får mennesker med psykiske helseutfordringer arbeids – og samfunnsmessig
tilhørighet gjennom frivillig arbeid og fellesskap. Målet er at alle som vil, skal få realisert
ønsket om ordinært arbeid og/eller studier utenfor huset.
Det er urovekkende at hver tiende nordmann mellom 18 og 67 år i dag er registrert som ufør.
Antallet uføretrygdede i 20-årene er doblet bare siden 2014. Som samfunn står vi overfor
store økonomiske tap som følge av denne utviklingen.
Utgiftene til uføreytelser alene i 2020, anslås til å bli 100 milliarder kroner. I tillegg går vi
glipp av verdiskapning vi ikke vet størrelsen på. Hvis én ung person «reddes» fra uføretrygd
til utdanning og arbeid sparer samfunnet 12 – 14 millioner kroner bare i reduserte
trygdekostnader og økte skatteinntekter.
Tallene på hva en innleggelse i psykiatrien koster varierer, men et omtrentlig gjennomsnitt, er
en ukespris på 50 000,- kroner.
Fontenehuset har søkt Bergen kommune om kr 4 150 000 kr i tilskudd i 2020. I forslaget til
kommunen ligger vi inne med kr 2 300 000kr. Dersom vi ikke får en økning i tilskuddet fra
Bergen kommune, vil vi miste to dyktige medarbeidere. Vi vil miste vår jobb- og
studiekonsulent og vår prosjektleder for ungdomsgruppen.
Konsekvensene av dette er at færre mennesker som går på ufør/arbeidsavklaringspenger
kommer ut i ordinær jobb/studier. Og unge mennesker med psykiske lidelser i aldersgruppen
16-30 år vil miste et flott aktivitetstilbud, som også er en sosial arena og der de får støtte til å
komme ut i studier og jobb.
Vår jobb og studiekonsulent har fra april i år støttet 8 personer ut i jobb/studier.
Ungdomsgruppen har hatt 115 deltakere siden det startet i 2017.
I 2018 gjennomførte Fontenehusene i Norge en trivselsundersøkelse, utarbeidet av
Fontenehus Norge. Undersøkelsen baserer seg på besvarelser fra 448 aktive medlemmer fra
alle Fontenehusene i Norge. Den viser at:
• 84 prosent har redusert behov for helsetjenester.
• 57 prosent har redusert behov for innleggelse eller akutt hjelp.
Fontenehuset Bergen er en integrert del av kommunens tilbud til mennesker med psykiske
lidelser og inkluderes i kommunens plan for psykisk helse- og rusomsorg. Dette må også skje
økonomisk.
En kan kun spekulere i hvor mange millioner kroner samfunnet vil spare på sikt, ved å øke
bevilgningen til Fontenehuset Bergen.
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