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Unge funksjonshemmede støtter hovedlinjene i stortingsmeldingen, og er særlig 
glade for oppmerksomheten som rettes mot unge. Tilleggsundersøkelsen til SSBs 
arbeidskraftsundersøkelse viser at andelen sysselsatte funksjonshemmede mellom 
15 og 24 år har falt med ni prosentpoeng fra 2013 til 20161. Tallene understreker at 
det er behov for en ytterligere styrking av innsatsen rettet mot unge 
funksjonshemmede.  

Oppfølging av ungdom 

Unge funksjonshemmede ønsker en styrking av ungdomskompetansen i NAV og ser 
på dette som et viktig verktøy for at flere unge med funksjonsnedsettelser får arbeid. I 
dag har 83 prosent av de 200 største NAV-kontorene egne ungdomsteam eller 
ungdomskontakt. Det er behov for at de resterende kontorene – store som små – 
styrker sin ungdomskompetanse.  

Selv om unge har noen fellestrekk, er ungdom en svært heterogen gruppe. Unge 
bruker ikke NAV fordi de er unge, men fordi de har behov for hjelp og bistand også i 
ungdomstiden. Brukere under 30 år har behov for ulike tiltak fra NAV og har ulike 
forutsetninger for å komme i arbeid. Dette betyr at det ikke er nok at de som skal 
følge opp de unge har ungdomskompetanse; de behøver også kompetanse på 
arbeidsmarkedet, tiltak og funksjonsnedsettelser. Styrket ungdomskompetanse må 
derfor ses i sammenheng med tiltak knyttet til den enkeltes behov. 

Fafos rapport viser at uførereformen som ble iverksatt 01.01.2015 ikke hadde hatt en 
positiv påvirkning på sysselsettingen blant de uføre seks måneder etter 
iverksettingen2. Mye kan forklare denne manglende positive utviklingen, blant annet 
påvirker ikke uførereformen arbeidsgiveres etterspørsel etter arbeidskraften som de 
uføre representerer. Rapporten illustrerer at tiltak rettet mot brukerne ikke er nok for å 
oppnå økt sysselsetting. Unge funksjonshemmede støtter derfor meldingens mål om 
at NAV skal styrke innsatsen sin opp mot arbeidsgivere. Denne innsatsen må 
vektlegge informasjon om NAVs tilbud for tilrettelegging for arbeidstakere med 
nedsatt funksjons-/arbeidsevne. 

Et fellestrekk unge utenfor arbeidslivet har, er at de sårbare for lange og tungrodde 
prosesser; de er i en etableringsfase, er oftere i en vanskeligere økonomisk 
situasjon, samt har mindre kompetanse og erfaring. God oppfølging av unge skjer 
derfor tidlig, og er individuell, målrettet, tett og rask. Det er i dag en presset 
ressurssituasjon blant de i NAV som skal følge opp personer med nedsatt 
arbeidsevne, der én veileder kan ha opptil flere hundre brukere å følge opp. Disse 
rammene gjør det vanskelig å sikre nødvendig og god oppfølging som beviselig er 
effektivt for å få unge innenfor arbeidslivet.  

For å sikre god oppfølging må det myndige og kompetente NAV-kontoret være lett 
tilgjengelig for ungdom. Unge funksjonshemmede støtter derfor digitaliseringen av 
kommunikasjons- og informasjonskanalene i NAV (Kap. 3.2.1), men ønsker og å 
understreke viktigheten av det lokale NAV-kontoret for lett kontakt med og tett 
oppfølging av unge. Digitalisering kan ikke alene utgjøre lavterskeltilbudet. Lett 

																																																													
1	Statistisk	sentralbyrå,	«44	prosent	av	de	funksjonshemmede	i	arbeid».	
2	Bråthen	og	Nielsen,	«Uførereformen	-	konsekvenser	for	yrkesaktiviteten».	
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tilgjengelige kontor i lokalmiljøet med tett og individuell 
oppfølging er avgjørende for å få unge med nedsatt funksjonsevne ut i arbeid.  

 

Forenkling av ungdomsgarantiene 

Unge funksjonshemmede er enige i at det er behov for en forenkling i 
garantiordningene for unge, og ser at NAV-kontorenes krav til oppfølging av unge har 
et for stort fokus på kvantitet over kvalitet.  Unge funksjonshemmede ønsker likevel å 
understreke at en forenkling av ordningen verken kan senke standarden for 
oppfølgingen eller prioriteringen av unge. Ungdom og unge voksne prioriteres fordi 
det er klare styringssignaler om dette. En forenkling må beholde og tydeliggjøre 
ungdomsprioritering, fra departement til det lokale NAV-kontor.  

Unge funksjonshemmede anser dagens ordninger med aktivitetsplan og tidsfrister 
som minstekrav, og er spente på konkretiseringen av innhold og omfang av en ny 
innsats mot unge.  

Vi kommer tilbake med mer konkrete kommentarer til ungdomssatsningen under den 
muntlige høringen etter at Prop. 1 S (2016-2017) er fremlagt.  

Kommunalt ansvar for VTA 
Regjeringen vil gjennomføre to forsøk hvor kommunene gis økt ansvar for 
oppfølgingen av unge med nedsatt arbeidsevne og tiltaket varig tilrettelagt arbeid 
(VTA).  

Unge funksjonshemmede er negative til en forsøksordning med kommunalt ansvar 
for VTA.  Vi frykter at VTA skal få mindre ressurser over tid, få mindre arbeidspreg og 
at det bidrar til økt institusjonalisering. Staten har ansvar for arbeidsmarkedstiltakene, 
og det er unaturlig at et tiltak skal skilles ut og at ansvaret skal flyttes til kommunene.  

Avslutningsvis er vi positive til en forsøksordning der unge med nedsatt arbeidsevne 
skal få tettere oppfølging fra NAV-kontoret og hvor kommunene også utenfor 
rammen av NAV-kontoret samtidig får et større ansvar for å bistå i oppfølgingen.  

Vi ber komiteen merke at denne forsøksordningen gjøres permanent og nasjonal hvis 
og når den viser positive resultat, i likhet med andre prosjekt og forsøksordninger 
med gode resultat.  

 

Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige 
ungdomsorganisasjoner. Vi er en sentral kunnskapsleverandør og samarbeidspartner 
innenfor inkluderende arbeidsliv, ungdomshelse og brukermedvirkning.  
 
Kontakt:   
Generalsekretær Synne Lerhol  
synne@ungefunksjonshemmede.no  
Tlf. 480 93 590  
 
Arbeidspolitisk rådgiver Stine Mari N. Leirdal 
stine.mari@ungefunksjonshemmede.no 
Tlf. 918 12 245 


