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Høring i Arbeids- og sosialkomiteen 18.10.16 
Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige diagnoseorganisasjoner for ungdom.  
Vi er en 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  

 

Regjeringens mål er et velfungerende arbeidsmarked som bidrar til lav 

arbeidsledighet og høy sysselsetting og et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv 

med plass til alle. Vi ser at det må gjøres en rekke endringer for at dette 

statsbudsjettet skal være med å skape et arbeidsliv med plass til alle.  

Det er presentert et rekordstort budsjett, og vi er skuffet over at vår målgruppe ikke 

får være med på festen.  

 

I statsbudsjettet legger regjeringen frem den varslede ungdomsinnsatsen som skal 

erstatte dagens tre garantiordninger for unge ledige. Det er satt av 30 millioner kroner 

for å forhindre at unge blir gående passive, og målet er å motivere til jobbsøking, gi 

økt jobbsøkerkompetanse og raskt få ledige unge over i arbeid, utdanning eller 

annen hensiktsmessig aktivitet (kap. 605, post 01 og kap. 634, post 76).   

Unge funksjonshemmede ønsker at målene med innsatsen bedre skal tilpasses unge 

med nedsatt arbeidsevne. I tillegg ønsker vi at innsatsen gjøres nasjonal slik at ingen 

opplever å miste rettigheter gjennom garantiordningene uten å dekkes at den nye 

innsatsen og at det gjøres en bedre balansering mellom unge ledige og unge ledige 

med nedsatt arbeidsevne.  

Unge funksjonshemmede påpeker at ordningen må tilføres mer midler for at det skal 

være en satsning som får effekt. 

 

Uførereformen har gjort det enklere å kombinere trygd med arbeid, men foreløpig 

mangler de konkrete tiltakene for å rekruttere flere arbeidsgivere og skape flere 

tilrettelagte stillinger for denne gruppen innenfor det ordinære arbeidslivet, ikke minst 

i offentlig sektor. Både staten og enkelte kommuner har opprettet trainee-ordninger. 

Det er en start, men ikke nok, og alle kommuner bør sikres ressurser til å opprette og 

utvide denne typen tilbud. 

 

Antall personer med nedsatt arbeidsevne under 30 år har økt de siste årene1, men 

antallet tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne blir ikke økt fra 2016 til 

2017 (kap. 634, post 76). I 2017 legges det opp til 1000 nye tiltaksplasser for ledige, 

men ingen nye plasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Det vil si at det i 2017 

                                                           
1 NAV, «Personer med nedsatt arbeidsevne. Alder og kjønn. Juni 2010-2016». 
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er sett av midler til 58 000 tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne, og 

9 400 av disse er VTA-plasser.  

Vi er glade for at ungdom, sammen med innvandrere fra land utenfor EØS-området 

prioriteres for tiltak i 2017, men tallet tiltaksplasser for personer med nedsatt 

arbeidsevne må uansett økes.  

Målgruppa for jobbstrategien bør utvides til å gjelde uføre med restarbeidsevne. 

Siden målgruppen blir større, bør det komme til friske midler (kap. 634, post 76).  

 

Unge funksjonshemmede reagerer på at grunn- og hjelpestønaden ikke blir økt i takt 

med den forventede prisveksten (kap. 2661, post 70 og post 71). Dette betyr at de 

som har behov for det i mindre grad får dekket sine ekstrautgifter som transport, drift 

av tekniske hjelpemidler, pleie og tilsyn som er oppstått på grunn av sykdom, skade 

eller medfødte feil eller misdannelser (lyte). 

 

Unge funksjonshemmede ber komiteen om å foreslå økt antall plasser i 

arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne, samt øke bevilgningene 

til tiltak i jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne (kap. 634, post 76).  

Unge funksjonshemmede ber komiteen om å foreslå å øke grunn- og 

hjelpestønaden i takt med den forventede prisveksten (kap. 2661, post 70 og post 

71). 

Unge funksjonshemmede ber komiteen vedta følgende merknad: Komiteen ber 

regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med detaljer om hvordan 

ungdomssatsingen er tilpasset unge med nedsatt arbeidsevne og hva som skjer i de 

landsdelene der ungdomssatsingen ikke gjelder. Dette må skje så fort som mulig.  


