
	
Oslo, 1. juli 2016 

Høringssvar fra Unge funksjonshemmede  

Unge funksjonshemmede viser til høringsbrev fra Kommunal- og moderniserings-
departementet av 1. april 2016 (ref. 16/1679), og benytter med dette anledningen til å 
komme med innspill til departementets lovforslag til ny lov om statens ansatte.  

Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige 
ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over 25 000 medlemmer. Vi er en sentral 
kunnskapsleverandør og samarbeidspartner for alle som jobber med arbeidsliv, helse og 
organisasjonsutvikling for ungdom med funksjonshemninger og kroniske sykdommer. 
Unge funksjonshemmedes overordnede mål er full deltakelse og likestilling for 
funksjonshemmet ungdom. 

Unge funksjonshemmede er glade for å kunne gi våre innspill til ny lov om statens 
ansatte. Vi stiller oss positive til en klargjøring og fornying av den foreldede 
tjenestemannsloven.  

Vi i Unge funksjonshemmede er positive til en lovfesting av kvalifikasjonsprinsippet som 
skal sikre at den best kvalifiserte søkeren får jobben, men med visse unntak.  

Unge funksjonshemmede mener at plikten til å kalle inn minst en kvalifisert søker som 
oppgir å ha en funksjonsnedsettelse må videreføres i egen forskrift. En slik forskrift som 
pålegger arbeidsgiver å kalle inn minst en kvalifisert søker med funksjonsnedsettelse er 
et viktig virkemiddel for at flere personer med funksjonsnedsettelser skal få arbeid. For 
det første er det å delta på intervju en forutsetning for å bli innstilt til en stilling, og for det 
andre er en slik forskrift et viktig bidrag til at arbeidsgiver skal se arbeidstakerens 
kvalifikasjoner og kompetanse, og ikke bare funksjonsnedsettelsen.  

Vi i Unge funksjonshemmede ønsker også å videreføre forskriftens § 9 andre ledd som 
åpner for moderat kvotering av personer med funksjonsnedsettelser. 
Diskrimineringsloven åpner for positiv særbehandling av personer med 
funksjonsnedsettelse ved ansettelse når, og bare når, personen er tilnærmet like godt 
kvalifisert som den best kvalifiserte. Moderat kvotering er en form for positiv 
særbehandling som vil kunne bidra til økt sysselsetting blant personer med 
funksjonsnedsettelser. Ordlyden i forskriften bør endres slik at det er tydelig at kvotering 
bare er i tråd med loven når søkeren med funksjonsnedsettelse er tilnærmet eller like 
godt kvalifiserte som beste søker. Unge funksjonshemmede ønsker å presisere at 
kvotering ikke er ønskelig om søkeren med funksjonsnedsettelse regnes som vesentlig 
mindre kvalifisert til stillingen enn beste søker.  

Videreføringen bør følges opp med økt krav til tilrettelegging av stillinger og 
arbeidsplasser, og flere øremerkede stillinger i staten for personer med 
funksjonsnedsettelser.  

Det at § 9 første og andre ledd i forskrift til tjenestemannsloven blir videreført i forskrift er 
viktig fordi personer med funksjonsnedsettelser fortsatt opplever å bli diskriminert på 



	
arbeidsmarkedet. Unge funksjonshemmede er samtidig enige med departementet i at 
den språklige utformingen av tjenestemannsloven og tilhørende forskrift er utdatert. 
Dette gjelder også nåværende forskrift til tjenestemannsloven, § 9. Terminologien må 
oppdateres og klargjøres slik at forskriften blir gjeldende for de den er ment å gjelde og 
at det for arbeidsgiver er enkelt å forstå når forskriften gjelder.  

 

Unge funksjonshemmede takker for invitasjonen til å komme med høringssvar.  
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