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Takk for at vi får delta på høring. 

Mitt navn er Stine Mari Nytun Leirdal, og jeg er arbeidspolitisk rådgiver i Unge 
funksjonshemmede. Vi representerer over 25.000 unge med funksjonshemminger og 
kroniske sykdommer.  

Årets statsbudsjett er rekordstort, og vi er skuffet over at vår målgruppe ikke er bedre 
ivaretatt når arbeidsledigheten for vår gruppe er så stor. Vi ser at det må gjøres en rekke 
endringer for at dette statsbudsjettet faktisk skal være med på å skape et arbeidsliv for alle.  

 

I statsbudsjettet presenterer regjeringen en ungdomssatsing som skal erstatte dagens tre 
garantiordninger for unge ledige. Det er satt av 30 millioner kroner, finansiert fra kap. 605, 
post 01 og kap. 634, post 76. Som mange av komiteens medlemmer allerede er klar over, er 
vi skeptiske til ungdomssatsningen slik den er skissert i statsbudsjettet. Vi mener at målene 
og tiltakene i satsningen ikke er tilpasset unge med nedsatt arbeidsevne, at det er uklart 
hvordan implementeringen av satsingen skal skje, og at det ikke er nok midler til å nå de 
målene som er satt. Vi frykter at satsingen ikke vil hjelpe unge med nedsatt arbeidsevne ut i 
arbeid fordi ventetiden er for lang og styringssignalet til NAV-kontorene for svakt til at man 
kan sikre prioritering av unge med nedsatt arbeidsevne.  

 

Videre er vi enige i at en forenkling av garantiordningene var nødvendig, men reagerer på at 
denne satsningen er utformet uten medvirkning fra brukerorganisasjonene. 
Brukermedvirkning er viktig for å sikre gode løsninger for de det gjelder, også utenfor 
helsetjenestene.  

 

Unge funksjonshemmede ber komiteen vedta merknaden som er presentert i høringsnotatet. 

 

Videre ønsker vi å gjøre komiteen oppmerksomme på at det i statsbudsjettet ikke er satt av 
midler til nye tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne. I dag er det ventelister 
som ofte innebærer lang ventetid før man får en tiltaksplass. Det er viktig at unge fort 
kommer ut i arbeid og aktivitet. 

Unge funksjonshemmede ber komiteen om å foreslå økt antall plasser i arbeidsmarkedstiltak 
for personer med nedsatt arbeidsevne, samt øke bevilgningen til tiltak i jobbstrategien for 
personer med nedsatt funksjonsevne (kap. 634, post 76). 

 

Grunn- og hjelpestønad skal dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom, 
skade eller medfødt lyte. Dette er ekstrautgifter som friske personer ikke har. Det at grunn- 
og hjelpestønaden ikke blir økt i takt med den forventede prisveksten betyr at de som har 
behov for det, i mindre grad får dekket sine ekstrautgifter knyttet til blant annet transport, 
førerhund, pleie og tilsyn. Det er en stadig innskrenking av de økonomiske overføringene til 



	
denne gruppen, sammenlignet med prisveksten. Dette er alvorlig og vi oppfordrer til å snu 
denne trenden.  

 

Unge funksjonshemmede ber derfor komiteen om å foreslå å øke grunn- og hjelpestønaden i 
takt med den forventede prisveksten (kap. 2661, post 70 og post 71). 

 

Utdanning som arbeidsrettet tiltak 

Unge funksjonshemmede er glade for at aldersgrensen for å bruke ordinære 
utdanningsplasser som arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne blir satt 
ned fra 26 år til 22 år (kap. 634, post 76). Men vi er svært skeptiske til fjerningen av 
unntaksbestemmelsene som åpnet for at ungdom som er i en vesentlig annen 
utdanningssituasjon enn annen ungdom (men under aldersgrensen) også kunne få innvilget 
utdanning som arbeidsrettet tiltak. 

 

Unntaktsbestemmelsene sikret tidligere at personer under aldersgrensen som 

• tidligere har påbegynt eller gjennomført en utdanning som ikke lenger kan 
nyttiggjøres pga. Helsetilstanden 

• personer som ikke kan gjennomføre studie på normert tid og som derfor vil få ekstra 
kostnader knyttet til utdanningen 

• personer der fremtidig inntjeningsmuligheter blir vesentlig redusert på grunn av 
sykdom, skade eller lyte også hadde rett på utdanning som arbeidsrettet tiltak. 

Unntaksbestemmelsene blir ikke videreført nå som aldersgrensen settes ned og vi i Unge 
funksjonshemmede ser på dette som svært alvorlig  

Dette betyr at unge funksjonshemmede som tidligere ville få støtte gjennom 
unntaksbestemmelsene, nå må vente til de er 22 år for så å ta utdanning og komme ut i jobb. 
Dette er sløsing med den enkeltes tid og samfunnets ressurser og stikk i strid med 
regjeringens mål om å skape et arbeidsliv for alle. 

 

Vi ber derfor komiteen arbeide for at unntaksbestemmelsene skal gjeninnføres for de under 
22 år. 

Takk for oppmerksomheten! 

 


