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Høringssvar fra Unge funksjonshemmede 

 

Høring om utkast til forskrift til lov om statens ansatte 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 22. mai 2017 

 

Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner, som 

til sammen har over 25 000 medlemmer. Siden 1980 har vi kjempet for deltakelse og likestilling for 

funksjonshemmet ungdom. I dag er vi en sentral kunnskapsleverandør og samarbeidspartner for alle 

som jobber med arbeidsliv, helse og organisasjonsutvikling for unge med funksjonshemminger og 

kroniske sykdommer. Unge funksjonshemmede er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen er 

demokratisk og selvstendig, og har eget styre, eget regnskap og egne vedtekter. 

Unge funksjonshemmede viser til høringsbrev (ref. 17/1504), og takker for invitasjonen til å svare 

på høring om forslag til forskrift til lov om statens ansatte.  

 

Om tiltaksdeltakere med lønnstilskudd 

Unge funksjonshemmede mener, i likhet med departementet, at arbeidstakere med lønnstilskudd 

ansatt i ordinære stilinger i statlige virksomheter, ikke bør unntas fra lov om statens ansatte. Vi 

setter derfor spørsmålstegn ved at departementet foreslår at arbeidstakere som ansettes i ordinær 

stilling med lønnstilskudd skal være unntatt fra loven § 9 i tiltaksperioden. Paragraf 9 regulerer 

ansettelsestid knyttet til stillingsvern og fortrinnsrett i staten for statsansatte. Paragrafen gjelder ikke 

beregning av ansiennitet ved omorganisering, nedbemanning, innskrenkning av driften og lignende, 

og heller ikke ansiennitet knyttet til fastsettelse av lønn. Unge funksjonshemmede mener at det er 

urimelig at ansatte i ordinær stilling med lønnstilskudd ikke tjener opp ansettelsestid som kan gi 

fortrinnsrett til ny stilling i staten. Vi mener at dette gir signaler om at ansatte med lønnstilskudd er 

annenrangsansatte viss arbeidsinnsats er mindre verdt enn andre arbeidstakeres.  

 

Unge funksjonshemmede stiller seg sterkt imot at arbeidstakere som ansettes i ordinær stilling med 

lønnstilskudd skal være unntatt fra loven § 9 i tiltaksperioden. 

 

Om traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne 

Departementet foreslår at trainee som deltar i program for personer med nedsatt funksjonsevne, 

også skal omfattes av begrepet praksisarbeid. Dette betyr at trainee i nevnte program kan tilsettes 

midlertidig. Unge funksjonshemmede støtter dette forslaget.  

 

Samtidig ønsker vi at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommer tilbake med nærmere 

regler om varighet, arbeidets omfang og innhold i stillingen, samt adgangen til å forlenge 

ansettelsesforholdet. Unge funksjonshemmede ønsker at departementet sender ut eventuelle nye 

regler på høring.  

 

Søkere med funksjonsnedsettelse 

Unge funksjonshemmede er enige i at definisjonen og avgrensingen av hvem som omfattes av 

bestemmelsen er foreldet. Vi er enige med departementet om at terskelen for å bli omfattet av de 
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særlige reglene som positiv særbehandling bør senkes sammenlignet med gjeldende forskrift til 

tjenestemannsloven. Departementet foreslår selv at plikten til å kalle inn søkere til intervju skal 

omfatte «kvalifiserte søkere som oppgir å ha en funksjonsnedsettelse som vil kreve tilrettelegging 

på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet» (s. 15 i høringsnotatet). Vi støtter at det ikke lenger bør 

være et vilkår for positiv særbehandling at søker er eller blir uten arbeid. Videre ønsker Unge 

funksjonshemmede at den positive særbehandlingen skal kunne gjelde alle med en 

funksjonsnedsettelse, uavhengig av om søkeren har en funksjonsnedsettelse som vil kreve 

tilrettelegging på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet.  

 

Bakgrunnen for vårt forslag er todelt. For det første vil departementets forslag være vanskelig å 

håndheve da det ofte vil være utfordrende å vurdere om en funksjonsnedsettelsen krever 

tilrettelegging på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet. Det vil være svært arbeidskrevende å 

vurdere, både for arbeidsgiver og søker, om søker vil ha behov for tilrettelegging før en 

intervjurunde er gjennomført. For det andre er det ikke bare søkere som trenger tilrettelegging på 

arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet som kan oppleve større barriere på arbeidsmarkedet. Positiv 

særbehandling uavhengig av tilretteleggingsbehov vil føre til at flere får synliggjort sin kompetanse, 

og det vil derfor være et egnet virkemiddel for å oppnå likere muligheter til arbeid. Unge 

funksjonshemmede mener derfor at det er både rimelig og mest anvendelig at plikten til å innkalle 

søker til intervju skal omfatte alle kvalifiserte søkere som oppgir å ha en funksjonsnedsettelse.  

 

Unge funksjonshemmede støtter videreføringen av adgangen til positiv særbehandling av søker med 

funksjonsnedsettelse ved ansettelse. Vi støtter at søker med funksjonsnedsettelse skal kunne 

foretrekkes ved ansettelsen om søkerens kvalifikasjoner for stillingen er tilnærmet like gode som 

kvalifikasjonene til andre søkere, herunder den best kvalifiserte. Vi er glade for at det kommer 

tydelig frem at kvotering ikke er ønskelig om søkeren med funksjonsnedsettelse regnes som 

vesentlig mindre kvalifisert til stillingen enn beste søker.  

 

Unge funksjonshemmede mener at det er viktig at staten i fremtidige stillingsutlysninger er tydelige 

på hvem som er omfattet av omgrepet «funksjonshemmet» og ikke, slik at søkere med 

funksjonsnedsettelser er sikre på om de skal oppgi dette eller ikke.  
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