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Kapittel 225, post 70   
Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov  
 

For personer med funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer, er utdanning enda 
viktigere for å komme i jobb enn for andre grupper.1 Mangel på læreplasser er en viktig årsak 
til at elever ikke fullfører fagutdanningen. Høy konkurranse om plassene gjør at elever med 
funksjonsnedsettelser og behov for tilrettelegging ofte stiller bakerst i køen.2 Unge 
funksjonshemmede får jevnlig henvendelser fra skoler og elever som opplever dette.  
 
Tilskuddsordninga for lærlinger og lærekandidater med særskilte behov er avgjørende for å 
stimulere lærebedrifter til å gi denne målgruppa mulighet til å oppnå ei fagutdanning eller deler 
av ei fagutdanning. Intensjonen er å sikre flere unge kompetansen som skal til for å jobbe i det 
ordinære arbeidslivet. Tallet på søknader er mer enn tredoblet fra 2008 til 2014. Presset på 
ordningen har økt ytterligere etter at ordninga i 2013 ble utvidet til også å omfatte lærlinger og 
lærekandidater med svake norskkunnskaper og kort botid i Norge. Ordingen er rammestyrt, 
noe som enkelte år har ført til avkorting av tilskuddet. Fylkeskommuner er dermed avhengige 
av at ledere og bedrifter har et ekstra engasjement eller er villige til å ta på seg 
ekstrakostnader, eller av at fylkeskommunen selv kan stille garanti mot ekstra kostnader.3 Slik 
oppstår geografiske skillelinjer i mulighetene for denne elevgruppa.  
 
Unge funksjonshemmede er positive til at stortingsflertallet økte bevilgningen på denne posten 
i revidert budsjett 2015 med sikte på å unngå avkorting av tilskuddet, og at det er lagt opp til 
dette også i 2016-budsjettet parallelt med et generelt økt lærlingetilskudd. Vi vil likevel be 
komiteen om å se på hvordan man kan skape enda større forutsigbarhet for lærebedriftene og 
få flere til å ta i bruk ordningen. Samtidig ber vi Stortinget aktivt legge til rette for at det 
offentlige selv, både stat, fylker og kommuner, tar inn flere lærlinger fra denne gruppa. Vi 
savner helt omtale av lærlinger og lærekandidater med tilretteleggingsbehov i regjeringens 
strategi for å øke antall lærlinger i staten, trass bred politisk enighet om at flere med nedsatt 
funksjons- og/eller arbeidsevne må få muligheten til å delta i arbeidslivet.  
 
Rapporter fra Likestillingssenteret/Østlandsforskning tyder på at det mangler rådgiver-
kompetanse i videregående skole knyttet til elever med nedsatt funksjonsevne og kroniske 
sykdommer.4 Dette får konsekvenser for informasjon om muligheter og rettigheter knyttet til 

                                            
1 Lavere utdanning peker seg ut som hovedårsaken til at personer med fysiske funksjonsnedsettelser i liten grad 
får økt inntekt etter fylte 30 år, slik de fleste andre får. Fylling og Sandvin: Funksjonshemming, utdanning og 
arbeidsdeltakelse i Norden. Notat bestilt av Helsedirektoratet (2009).  
2 Er det rom for praksis? Rapport utgitt av Unge funksjonshemmede (2012).  
3 Fylkeskommunene på Agder stilte i 2014 garanti mot avkorting av tilskuddet for lærlinger fra denne gruppa.   
4 Barrierefrie utdanningsvalg for elever med funksjonsnedsettelser? Likestillingssenterets rapport nr. 1/2014.  



yrkesfag og lærlingeplass. Vi ber komiteen ta med seg denne informasjonen i arbeidet med å 
utvikle rådgivningstjenesten i videregående skole.  
 
Unge funksjonshemmede ber komiteen om å vedta følgende merknad:  
  

Komiteen mener bedrifter ikke bør ha ekstra kostnader dersom de tar inn en lærling eller 
lærekandidat med særskilte behov. Komiteen ser slike ekstra kostnader som en unødvendig 
barriere for at ungdom med funksjonsnedsettelser skal få de nødvendige kvalifikasjonene for å 
fullføre fagutdanning og delta i det ordinære arbeidslivet. Komiteen mener det er et mål at 
elever med behov for tilrettelegging skal ha like gode muligheter til læreplass, uavhengig av 
hvilket fylke de bor i.  
 

Komiteen ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en vurdering av 
hvordan både bedrifter og det offentlige som arbeidsgiver kan stimuleres til å ta inn flere 
lærelinger og lærekandidater med tilretteleggingsbehov, herunder hvordan bedrifter kan sikres 
større grad av forutsigbarhet for fullt ut å få dekket ekstra kostnader knyttet til dette.  
 
 
Kapittel 3230, post 2  Gebyrfinansiering av lydbasert pensum  
 

Elever med lesevansker har rett til pensum på lydbøker. Disse blir produsert av Huseby 
kompetansesenter, som er underlagt Statped. Skolene må betale gebyrer for å låne 
lydbøkene. Dysleksi Norge har påpekt at dette fører til et alvorlig underforbruk. Tall fra 
organisasjonen viser at 1,8 pst. av elevene har tilgang til lydpensum, selv om mellom 5 og 10 
pst. har dysleksi av alvorlig grad, og hver femte elev går ut av ungdomsskolen med 
utilstrekkelige leseferdigheter. Det er i kapittel 3230, post 2 budsjettert med inntekter på 14,7 
millioner kroner i 2016, en reduksjon med kun 0,3 millioner kroner, trass i at departementet i 
proposisjonen sier ”det er ønskjeleg å redusere desse gebyra slik at dei på lengre sikt berre 
dekkjer formidlingskostnadene”. Med tilsvarende tempo vil det ta nærmere femti år før gebyret 
er borte. Gebyret er stadig på kroner 160,- per bok, trass tilsvarende budsjettforslag også i fjor.  
 

Unge funksjonshemmede ber komiteen om å omprioritere budsjettmidler, slik at gebyret 
kan reduseres ytterligere, med sikte på en avvikling i løpet av stortingsperioden.  
 

Unge funksjonshemmede ber komiteen om å vedta følgende merknad:  
 

Komiteen mener gebyrfinansieringen av lydbasert pensum kan utgjøre en barriere for at skoler 
og skoleeiere gir best mulig tilbud til elever med dysleksi, synshemming eller andre funksjons-
nedsettelser som gjør lydbasert pensum nødvendig. Komiteen ber regjeringen legge opp til at 
gebyrfinansieringen gradvis reduseres, med sikte på avvikling i løpet av stortingsperioden.  
 

* * * 
Unge funksjonshemmede er en partipolitisk uavhengig og selvstendig paraplyorganisasjon med 34 

medlemsorganisasjoner, som til sammen organiserer 25 000 medlemmer. Vi er kunnskapsleverandør og 
samarbeidspartner innenfor inkluderende arbeidsliv, ungdomshelse og organisasjonsutvikling. 
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