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Høringssvar fra Unge funksjonshemmede:   
Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov 
 
Vi viser til høringsbrev av 13. mai 2014, og takker for invitasjonen til å komme med innspill. 
 
Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for organisasjoner av, med og for unge med 
funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Organisasjonen representerer 32 medlemsorganisasjoner som 
samlet har over 25 000 medlemmer. Unge funksjonshemmedes overordnede mål er full deltakelse og likestilling 
for funksjonshemmet ungdom.  
 

Unge funksjonshemmedes overordnede synspunkter og merknader 
 
Unge funksjonshemmede deler regjeringens vurdering av at dagens tiltaksstruktur er ”komplisert og 
uoversiktlig”, blant annet fordi det ”gjennom årenes løp er opprettet mange parallelle og overlappende 
ordninger”. Den store mengden ulike tiltak med tilnærmet like formål og tilhørende særregler er 
vanskelig å få oversikt over, og skaper usikkerhet både for arbeidssøkere med behov for bistand, for 
arbeidsgivere og for NAV-ansatte.  
 
Unge funksjonshemmede mener derfor at en bør satse på færre tiltakstyper, men åpne for flere 
individuelle tilpasninger til arbeidssøkers og arbeidsgivers behov. Mer ubyråkratiske prosesser vil 
motivere flere arbeidsgivere til å la arbeidssøkere med tilretteleggingsbehov prøve seg i jobb. 
 
Riksrevisjonen lanserte nylig en rapport som viser at det er store forbedringsmuligheter også i fasen før 
valg av tiltak for den enkelte, blant annet i arbeidsevnevurderingen. Hovedutfordringen er å få 
virkemidlene til å være tilpasset den enkelte brukers utgangspunkt og mulighetene i det lokale 
arbeidsmarkedet.  
 
På denne bakgrunn mener Unge funksjonshemmede at forenklingsforslag og andre endringer i 
tiltaksstrukturen må ses i sammenheng, og oppfordrer departementet til å gjøre en ny vurdering av om 
alle sider knyttet til de foreslåtte tiltakene er godt nok utredet før den helhetlige stortingsmeldingen og 
rapporten fra ekspertgjennomgangen foreligger.  
 
Nedenfor følger våre generelle synspunkter på utformingen av tiltaksapparatet i NAV, og på det 
grunnlaget også kommentarer til det konkrete forslaget om anbudsutsetting av tiltak.  
 



 
 

 
 

 
Unge funksjonshemmede 
Mariboes gate 13 
0183 Oslo  
 

 

Tilpassede tiltak for den enkelte  
 
Unge funksjonshemmede mener tiltak må være tilpasset den enkelte bruker etter en faglig basert 
vurdering fra folk med både ungdoms- og arbeidsmarkedskompetanse. Der det er hensiktsmessig må 
tiltakene bli gjennomført i det ordinære arbeidslivet. Det er flere grunner til at mange brukere i dag ikke 
får tilpassede tiltak.  
 
For det første må noen brukere vente lenge på å få rett tiltak fordi midlene til finansiering av 
tiltaksplasser er brukt opp, eller skal spres gjennom året. Andre blir sendt på tiltak som ikke er 
relevante, fordi det eksisterer forhåndsavtaler om kjøp av visse tiltaksplasser.  
 
For det andre mangler mange NAV-kontor kompetanse om det lokale og regionale arbeidsmarkedet, 
og mulighetene som finnes der. Tilbakemeldinger fra våre medlemsorganisasjoner tyder på at mye av 
denne kompetansen finnes ved NAVs arbeidslivssentre, men ikke nødvendigvis blir tatt i bruk av de 
lokale NAV-kontorene.  
 
For det tredje hindrer tilfeldige alders- og tidsgrenser bruk av riktig tiltak. I 2004 gjorde Stortinget en 
innstramming i reglene for utdanning som tiltak, der en både innførte en 26 årsgrense på tiltaket og 
begrenset varigheten, som hovedregel, til 3 år. I praksis har det ført til en økt bruk av kortvarige kurs, 
praksis og opplæring, som gir langt svakere, om noen, formelle kvalifikasjoner. Dette vil gjerne også 
føre til jobber som er mer usikre, og gir funksjonshemmede med behov for bistand for å komme i jobb 
få fortrinn i konkurransen med andre arbeidssøkere. I en NOVA-rapport fra 2013 viser analyser av 
registerdata at effekten av denne innstrammingen i bruk av utdanning som tiltak ser ut til å være 
negativ for sysselsetting av funksjonshemmede.  
 
Unge funksjonshemmede mener på dette grunnlaget at forenklinger og endringer i tiltaksapparatet må 
bidra til at det enkelte NAV-kontor og den enkelte saksbehandler får mulighet til å bruke de mest 
relevante tiltakene for den enkelte bruker, uten unødig opphold. Samtidig må det tilføres ressurser til å 
sikre den nødvendige arbeidsmarkedskompetansen, også lokalt i NAV.  
 
Unge funksjonshemmede mener videre at NAV bør planlegge lengre tiltaksløp som er reelt 
kvalifiserende fremfor kortvarige kurs og arbeidstrening. NAV må i større grad bruke høyere utdanning 
som tiltak og åpne for muligheten til lengere utdanningsløp (masternivå), da forskning viser at dette er 
det tiltaket som har størst effekt for å få funksjonshemmede i ordinært arbeid. Dette innebærer at både 
aldersgrensen på 26 år og varighetsgrensen på 3 år for å få utdanning som arbeidsrettet tiltak, må 
fjernes.  
 

Ressurser til tettere oppfølging og tilpasset informasjon  
 
Kontinuerlig oppfølging av den enkelte er avgjørende for god avklaring, valg av riktige tiltak og 
muligheter til å korrigere dersom vedtatte tiltak ikke fører fram. I dag skal for eksempel personer som er 
på arbeidsavklaringspenger følges opp av NAV to ganger i året. I realiteten opplever mange brukere at 
det er ett møte og en telefonsamtale. Det gir liten reell mulighet til å gjøre vurderinger av tiltaksløpet og 
behov for endringer for å nå målet om arbeid.  
 
God informasjon er en forutsetning for at en kan hevde sine rettigheter i NAV, og for reell 
brukermedvirkning i egen sak. Informasjon fra NAV, både på nettsider og i skriftlig informasjon til 
brukere (vedtaksbrev mm) må forbedres med mål om å bli tydelig og forståelig for alle brukergrupper.   
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Unge funksjonshemmede mener derfor at høyere måloppnåelse forutsetter at flere ressurser prioriteres 
til oppfølging av den enkelte og tilpasset informasjon.  
 

Bedre ungdomskompetanse  
 
Til tross for at unge er en sentral målgruppe i både jobbstrategien for funksjonshemmede og Ny Giv-
satsingen for å hindre at unge havner utenfor skole og arbeid, er målrettet arbeid med unge nærmest 
fraværende i NAV. I 2013 undersøkte Unge funksjonshemmede ungdomsarbeidet ved et utvalg NAV-
kontor. Alle som hadde egne ungdomsteam eller ungdomsveiledere hadde positive erfaringer. De 
foreløpige evalueringene av satsinger på utviklingsarbeid overfor barn og unge i risikosoner er også 
positive. Evalueringen av NAVs egne ungdomssatsningsprosjekter viser at tett og tidlig oppfølging, 
kombinert med skreddersydde tiltak og samarbeid med skole og helsesektor fører til at færre faller fra.  
Mange NAV-kontor opplever imidlertid at denne typen tiltak ikke blir varige etter prøveprosjekt eller 
prøveordninger, fordi det ikke er rom innenfor ordinære statlige midler og kommunen ikke kan prioritere 
ressurser til dette.  
 
Unge funksjonshemmede mener derfor at nasjonale prioriteringer og føringer er nødvendig for å spre 
gode erfaringer internt i NAV og sikre fortsatt finansiering av ungdomsrettede tiltak som fungerer 
regionalt og lokalt.   
 
 

Ordinære anbudskonkurranser kan true mangfoldet  
 
I likhet med FFO er Unge funksjonshemmede for et mangfold av leverandører av kvalitativt gode 
attføringstjenester til personer med nedsatt arbeidsevne. Endringer må sikre at det ikke i praksis blir 
vanskeligere for lokale, erfarne og ideelle tiltaksarrangører med gode resultater.  
Anbudskonkurranser med ordinære betingelser vil i praksis kunne stenge ute små eller lokale aktører 
uten profittformål og store egenkapitalressurser, som Kirkens Bymisjon, Røde kors, Pøbelprosjektet 
eller sosiale entreprenører. For mange av disse vil det ikke være mulig å konkurrere på pris med store 
og internasjonale foretak.  
 
Unge funksjonshemmede forutsetter at nytt regelverk ikke blir innført før det er mekanismer på plass 
som både sikrer rom og gode arbeidsvilkår for denne typen aktører, og at det ikke blir 
kvalitetsforskjeller i tilbudet ut fra om man bor i en «lønnsom» landsdel med tett befolkning og større 
arbeidsmarked eller i en spredtbygd og «ulønnsom» landsdel.  
 
 
Med hilsen  
UNGE FUNKSJONSHEMMEDE  
 
                                           
 
Simen Brændhaugen /s/     Lars Rottem Krangnes 
styreleder        generalsekretær  


