
 
Høringsmanus for Meld. St. 33. NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet 07.10.2016 

Takk for at vi får delta på høring. 

Mitt navn er Synne Lerhol, og jeg er generalsekretær i Unge funksjonshemmede. Med 

meg har jeg politisk rådgiver Stine Mari Nytun Leirdal. 

 

Vi har sendt inn et høringsnotat som er delt ut til komitéen, der vi støtter meldingens 

hovedlinjer, med dens fokus på unge og arbeidsgivere, i tillegg til økt myndighet og 

handlefrihet for NAV-kontorene. Vi vil i denne høringen utdype noe av dette, men her vil vi 

i hovedsak kommentere den omtalte ungdomssatsningen som er skissert å erstatte 

dagens ungdomsgarantier i NAV. 

 

Men først, god oppfølging av unge er oppfølging som kommer tidlig, og som er individuell, 

målretta og rask. Vi tror, i likhet med regjeringen, at brukermedvirkning gjennom hele 

prosessen er et steg i riktig retning for bedre tilpassa tiltak. Men for å oppnå god 

oppfølging av unge må også alle NAV-kontor ha egne ungdomsteam eller 

ungdomskontakter. 

 

Samtidig ønsker vi å påpeke at styrket ungdomskompetanse i seg selv ikke er nok for at 

flere unge funksjonshemmede og kronisk syke skal komme ut i arbeidslivet. For 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 unge brukere har 

ungdomskompetanse; de behøver også kompetanse på arbeidsmarkedet, tiltak og 

funksjonsnedsettelser, og de må kunne jobbe tverrfaglig.  

           

I går kom konkretiseringen av innholdet og omfanget av den nye innsatsen for unge, som 

Regjeringen ønsker å erstatte dagens tre garantiordninger for ungdom med. Unge 

funksjonshemmede anerkjenner at det er behov for ytterlige fokus på kvalitet over 

kvantitet, samt forenkling av garantiordningene, men ungdomssatsningen er ikke god nok 

til å rettferdiggjøre fjerning av ungdomsgarantiene. Ut fra det vi kan se, vil den ikke treffe 

de som har størst behov for oppfølging. Det fører til en reell svekkelse av rettighetene til 

hurtig oppfølging for de gruppene som trenger det mest. 

 

Ambisjonen om å forenkle garantiordningene for unge kan ikke senke standarden for 

oppfølgingen og prioriteringen av unge med nedsatt arbeidsevne. Garantiordningene for 

unge var et tydelig styringssignal til NAV-kontorene om at særlig unge med nedsatt 

arbeidsevne skulle prioriteres. Basert på de dokumentene vi har sett og statsrådens 

presentasjon av ungdomsinnsatsen ser vi at det ikke lenger er et tydelig signal om at unge 

med nedsatt arbeidsevne skal prioriteres. Vi er særlig kritiske til at garantiordningen for 

unge med nedsatt funksjonsevne fjernes, uten at denne gruppen er tydeligere prioritert i 

ungdomsinnsatsen.  

 



 
Slik det står i statsbudsjettet, er målet med den nye ungdomsinnsatsen å forhindre at unge 

blir gående passive ved å motivere til jobbsøking, gi økt jobbsøkerkompetanse og raskt få 

ledige unge over i arbeid, utdanning eller annen hensiktsmessig aktivitet. Men manglende 

motivasjon for jobbsøking, eller manglende jobbsøkerkompetanse er ikke nødvendigvis 

hovedutfordringen for unge arbeidsledige med nedsatt arbeidsevne.  

 

Videre skal satsningen etter planen først iverksettes i fylkene på Sør- og Vestlandet, men 

det er ikke gjort rede for hva som skjer med oppfølgingen av unge med nedsatt 

arbeidsevne i resten av landet i denne perioden. Om garantiene fjernes for ungdom over 

hele landet, samtidig som de ikke mottar den samme økningen i midler som sør- og 

vestlandet, er dette en reell og svært alvorlig svekkelse av rettighetene til arbeidsledig 

ungdom i resten av landet.  

 

Vi ber om at komiteens medlemmer etterlyser tydelige svar frå arbeids- og 

sosialdepartementet om ungdomssatsningen, og dens ivaretakelse av unge med nedsatt 

arbeidsevne.  

 

Til slutt ønsker vi å rette oppmerksomheten mot en gruppe som ofte blir glemt når en 

snakker om oppfølging fra NAV, og som det også står lite om i stortingsmeldingen, nemlig 

unge uføre som ønsker å utnytte restarbeidsevnen sin, slik det ble lagt opp til med 

Uførereformen. 

 

Unge uføre forteller at uføretrygden gjør at de faller ut av NAV-systemet, ikke får 

oppfølging 

med sikte på å utnytte restarbeidsevne, og heller ikke finner passende, fleksible 

deltidsjobber på egen hånd. Vi ønsker at også denne gruppen skal bli sett og fulgt opp. 

Vi ønsker derfor å inkludere uføre med restarbeidsevne i jobbstrategien, og at 

uførereformen blir “bygd ferdig” med tiltak som stimulerer arbeidsplasser som er lette å 

kombinere med uføretrygd og en restarbeidsevne som kanskje varierer over tid. 

 

Takk for oss!  

 

 


