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Forenklinger i regelverket om arbeidsmarkedstiltak med videre 
 

Unge funksjonshemmede leverer med dette vårt høringssvar på forslaget til 
forenklinger i regelverket om arbeidsmarkedstiltak med videre. Grunnet at Unge 
funksjonshemmede ikke var inkludert på den opprinnelige høringslisten og at 
utsettelse av høringsfristen ikke lot seg gjøre har vi kun kapasitet til å kommentere 
enkelte av endringene det legges opp til. 
 
Unge funksjonshemmede vil, på generelt grunnlag, uttrykke en positiv holdning til 
tiltak som forenkler et system som mange i målgruppen opplever som tungt og 
komplisert. Det er likevel grunn til å advare mot forenklinger dersom de fører til flere 
muligheter for å falle gjennom systemet. Vi ber om spesiell oppmerksomhet rundt at 
bruken av varighetsbestemmelser ofte medfører begrensninger som, på tross av 
ikke-absolutte reguleringer, medfører håndheving som er svært restriktiv.  

Ordinær utdanning som opplæringstiltak 
Med bakgrunn i våre erfaringer vil en justering av aldersgrensen for utdanning som 
tiltak i yrkesrettet attføring være fornuftig. Av grunnleggende prinsipiell betydning er 
det at det er selve tiltaket og dets formål som står i fokus, ikke eventuell frykt for at 
utdanning som tiltak skal brukes som en studiefinansieringskanal. 
 
Econ fikk i oppdrag å evaluere de restriksjoner som ble innført i ordningen i forrige 
stortingsperiode. Rapporten viser lav grad av resultatoppnåelse i den forstand at 
tiltakene ikke har medført store virkninger. Kostnadstaket medfører en vridning av 
hvor utdanningen gjennomføres mens hevingen av aldersgrense har ført en del 
mennesker over på andre attføringsløp. Det er likevel grunn til å fremheve at selv om 
26-årsgrensen ikke er absolutt medfører en slik aldersgrense et signal som gjør at 
det er fare for at mennesker som burde søkt seg inn i ordningen ikke gjør det fordi 
den oppfattes som utilgjengelig. I tillegg opplever mange at det ikke blir opplyst om 
unntakene. 
 
Unge funksjonshemmede støtter det primære forslaget til ny paragraf 6-2 og 
anser det alternative forslaget som uheldig. Opplæring som tiltak er forbeholdt en 
særlig målgruppe. Beslutningsgrunnlaget må ligge i behovene hos den enkelte, ikke i 
ønsket om å unngå målgrupper som en kanskje mener burde hatt tilhold til 
lånekassens ordninger. Unge funksjonshemmede opplever inngangen i denne 
ordningen som restriktivt bevoktet og mener derfor at ytterligere skranker, i form av 
opprettholdelse av aldersbegrensning på 26 år, ikke tjener ordningens formål. 
Videre er det vanskelig å se noen klar begrunnelse for innføring av et kostnadstak 
ettersom Econs rapport ikke viser markante endringer som følge av tiltaket. Unge 
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funksjonshemmede mener at behov snarere enn et statisk tak skal være det 
grunnleggende premiss for utmåling av stønaden. 

Varighetsbegrensninger 
Forslaget har i seg omfattende reguleringer av omfang av de forskjellige ordningene. 
Unge funksjonshemmede erfarer at slike grenser er med på å strømlinjeforme et felt 
som vanskelig lar seg strømlinjeforme uten at noen ”faller gjennom”. Vi er redde for 
at ordningenes formål blir skadelidende under vekten av tidsrammene. 
Gjennomgående bør rammene byttes med veiledende horisonter der det klarlegges 
at vurderingen av den enkelte sak veier tyngre enn normene. Unge 
funksjonshemmede mener tidsbegrensningene bryter med alle visjoner og mål om 
mer individuelt tilpassede løp basert på den enkeltes behov og saksbehandlers 
kompetanse i NAV-reformen. 

Avklaringstiltak og lov om offentlige anskaffelser 
Unge funksjonshemmede registrerer at departementet ser et behov for å 
konkurranseeksponere avklaringstiltakene. Etter vår mening synes forslaget svært 
lite gjennomarbeidet og det er ikke, så vidt vi kan se, fremlagt belegg for at 
konkurranseeksponering medfører de fordeler høringsbrevet fremlegger påstand om. 
 
Unge funksjonshemmede er bekymret for at en konkurranseeksponering kommer til å 
medføre at økonomisk inntektsbringende saker tilfaller kommersielle aktører mens 
det offentlige blir sittende igjen med økonomisk vanskelige saker. Dette vil kunne 
medføre et misforhold i ordningen som i sin tur kan underminere tiltakenes verdi og 
treffsikkerhet. Det er videre grunn til å fremheve de utfordringer som følger med en 
finansiering som er basert på klassifisering av hver enkelt sak. Unge 
funksjonshemmede ser verdien av å kunne operere med forskjellige stønadsnivåer, 
men viser til de omfattende utfordringene helseforetakene har med sin 
finansieringsform. Vi er bekymret for at denne problematikken ikke er tatt høyde for i 
forslaget. 
 
Unge funksjonshemmede vil avslutningsvis påpeke at forslaget er meget 
vidtrekkende. Reversering av slike eksponeringer viser seg vanskelig. 
Departementets begrunnelse synes å ha et tynt faglig grunnlag og vi ber derfor om at 
forslaget om konkurranseutsetting ikke settes i verk. Det er mennesker og deres 
behov som må være ordningens klare hovedfokus. Forslaget ivaretar ikke dette. 
 
Kontakt vedrørende høringen kan rettes til vår saksbehandler, Bjarne Kristoffersen 
på bjarne@ungefunksjonshemmede.no eller telefon 952 87 110.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
Mads Andreassen 
Styreleder 


