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Regjeringen signaliserer at 2016-budsjettet er et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling.  
For målgruppene Unge funksjonshemmede representerer er det spesielt relevant at en satsing 
som jobbstrategien skal videreføres, at forbedringer i tilretteleggingsgarantien varsles og at 
samarbeidet mellom NAV og videregående skoler skal styrkes. Til våren ventes videre 
stortingsmeldingen om oppfølging av Vågeng-utvalgets 43 forslag for et mer velfungerende 
NAV. Unge funksjonshemmede er positive til disse signalene og ser med forventning fram til 
meldingen. Nettopp på denne bakgrunn er det skuffende at budsjettforslaget mangler friske 
midler og klarere prioriteringer av grupper som har stått og står lengst unna arbeidsmarkedet.  
 
Regjeringen skriver i kapittel 2.2.12 at de er «opptatt av å legge til rette for godt samarbeid 
mellom partene om innsatsen knyttet til delmål 2 i IA-avtalen, slik at flere unge med nedsatt 
funksjonsevne kommer og blir i arbeid.» Likevel blir rammen fra 2015 videreført og ingen nye 
virkemidler eller flere øremerkede tiltaksplasser introdusert. Samtidig viser evalueringen av IA-
avtalen at verken mål eller indikatorer er tydelige nok når det gjelder delmål 2. Vi etterlyser 
tydeligere prioritering av reelle ressurser i NAV til oppfølging og jobbmatching for ungdom med 
nedsatt funksjons- og/eller arbeidsevne, samt forbedrede IA-verktøy på dette feltet.  
 
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. 
 
Det legges opp til 4000 nye tiltaksplasser totalt. Vi er positive til at 1000 av dem er øremerket 
ungdom, men er overrasket over at det ikke kommer nye plasser for personer med nedsatt 
arbeidsevne. Regjeringen forventer en økning i antallet personer med nedsatt arbeidsevne fra 
44 100 i 2014 til 48 500 i 2015, men øker likevel ikke antallet tiltaksplasser spesielt for denne 
gruppa i 2016. Parallelt med dette økes heller ikke ressursene til tilrettelegging for lærlinger og 
lærekandidater som trenger det (KD., kap 225, post 70). Dette er en gruppe som sliter med å 
få lærlingeplasser, og der behovet er langt større enn potten som er satt av. 
 
Unge funksjonshemmede ber komiteen om å foreslå økt antall plasser i arbeidsmarkeds-
tiltak 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 vedta følgende merknad: Komiteen ber 
regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en oversikt over status, foreløpige 
effekter, samt ytterligere ressursbehov for tiltakene i Jobbstrategi for personer med nedsatt 
funksjonsevne, senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2016.  


