anbefalt og foretrukket

AVTALE – KONTRAKT
En funksjonsvurderingsavtale er en avtale inngått mellom arbeidsgiver/arbeidstaker og arbeid- og inkluderingsbedrift om
funksjonsvurdering av en arbeidstaker. Funksjonsvurdering er en prosess for å vurdere og opprettholde et aktivt
arbeidsforhold. Prosessen handler om gjensidig undersøkelse og endring av arbeidstakers forutsetninger for - og
arbeidsgivers krav til arbeidet. Funksjonsvurderingsavtale er inngått mellom følgende parter:

Arbeid- og inkluderingsbedrift:
Aski AS Postboks 1033, 4294 Kopervik
Besøksadresse: Fotvegen 13, 4250 Kopervik
Tlf. 52 85 66 77

Kontaktperson arbeid- og inkluderingsbedrift:
Bente Marit Waage Jakobsen 920 29 635
bmwj@aski.no

Arbeidsgiver (bedrift og org.nr.) og adresse:

Arbeidstaker (navn og personnummer) og adresse:

Telefon nr.:
Nærmeste leder/kontaktperson (navn og tlf.):

Telefon nr.:
Nærmeste pårørende (navn og tlf.):

Arbeidstaker er å anse som ansatt hos sin arbeidsgiver under funksjonsvurderingen. Arbeid- og inkluderingsbedriften
står ansvarlig for at sikkerhet og miljø er ivaretatt på utprøvingsplassen og skal følge Arbeidsmiljølovens bestemmelser
om arbeidstid og pausetid. Arbeidstaker skal følge gjeldende retningslinjer og reglement hos arbeid- og
inkluderingsbedriften. Arbeidstakere er dekket av arbeid- og inkluderingsbedriftens yrkesskadeforsikring i avtaleperioden.
Vedlegg kan medfølge avtalen og er da å forstå som en del av avtalen.

Utprøvingssted / avdeling:
Avtales utprøving ved avdelinger på Aski etter
oppstart.
Eksterne bedrifter når formålstjenlig/ønskelig.
Evt. Merknader, vedlegg o.l.:

Oppstart og antatt varighet( Inntil 6 uker)

Hovedmål for vurderingen:
Fra bestillingsskjema:

Utfordringer/fokusområder/kommentarer:

Betalingsbetingelser: Arbeid- og inkluderingsbedriften vil for den avtalte tjeneste fakturere kr 640 (pr. dag). Avtalen omfatter inntil 6
(uker). Det er stipulert en totalkostnad for funksjonsvurdering på kr.19 200,- totalt (eks. moms), inkludert alle tillegg (kjøring,
administrasjon etc.). Eventuelle økte kostnader utover dette beløp skal meldes og godkjennes av tjenestemottaker snarest, og senest før
fakturering.
Bedrifter som er medlem av Inkluderende Arbeidsliv kan søke NAV om tilretteleggertilskudd etter de til enhver tid gjeldende satser.
Søknad bør godkjennes i forkant av bestilt funksjonsvurdering. Skjema for søknad fås fra NAV arbeidslivssenter og returneres dit.

Sted / dato:

Sted / dato:

___________________________________
Sign. Arbeidsgiver

_________________________________
Sign. veileder Aski AS

Jeg er kjent med at rapport om funksjonsvurderingen
blir sendt arbeidsgiver og NAV.
___________________________________________
Sign. Arbeidstaker
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