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Høring: Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak 
 
Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for organisasjoner av, med og for 
unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Organisasjonen 
representerer 33 medlemsorganisasjoner som samlet har over 25 000 
medlemmer. Unge funksjonshemmedes overordnede mål er full deltakelse og 
likestilling for funksjonshemmet ungdom. 

Innledning 
 
Overordnet er Unge funksjonshemmede opptatt av at alle tiltak bør kvalifisere til 
ordinært arbeid. Dette betyr at tiltakene bør ha som mål å bidra til ordinært arbeid, 
heltid eller deltid. Derfor mener vi også at tiltak for vår målgruppe som utgangspunkt 
bør skje på en ordinær arbeidsplass og ikke i en skjermet bedrift.  
 
Unge funksjonshemmede tilslutter seg derfor forslaget angående økt bruk av ordinært 
arbeid for å få flere i arbeid. For å lykkes med dette er det viktig med god veiledning og 
tett oppfølging av både arbeidstaker og arbeidsgiver så lenge det er nødvendig. Dette 
vil redusere risikoen for begge parter og derved øke sjansene for varig ansettelse. 
Dette er i særlig grad viktig når det gjelder ungdom for å sikre at de enten kommer i 
utdanning eller i jobb og ikke på stønad.  
  
God oppfølging er avgjørende for at en får god avklaring, riktige tiltak og kan korrigere 
dersom en ser at vedtatte tiltak ikke fører frem. I dag skal personer som er på AAP 
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.  
 
Kjerneoppgaver i NAV prosjektet viser gode resultater i forhold til å hjelpe personer 
med nedsatt funksjonsevne ut i jobb ved hjelp av økt bistand og oppfølging til hver 
enkelt. Unge funksjonshemmede håper at slike ordninger kan bli til permanente 
løsninger. Det er viktig at tiltak som tilbys ungdom er tilpasset den enkelte og at en der 
det er mulig kombinerer tiltak med ordinært arbeid og/eller utdanning. Ungdommen må 
selv være med på å utarbeide planene for tiltak for å øke sjansen for at tiltaket har god 
effekt. I tillegg er det viktig at tiltaket er så kvalifiserende som mulig, så kompetansen 
kan brukes som kompetanse i senere jobbsammenheng.   
 
 
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. I tillegg må informasjonen rettet mot bedriftene 



forbedres slik at bedriftene vet hvilke muligheter de har i forhold til tilrettelegging og 
tilskudd. 
 
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.  
 
 

Et enklere tiltakssystem 
 
Unge funksjonshemmede er for en forenkling av tiltakene, men mener at en forenkling 

må skje ut i fra en effektvurdering av de eksisterende tiltakene. Unge 

funksjonshemmede mener at det er viktig å måle på hvor mange som kommer i arbeid 

etter tiltak, i stedet for hvor mange som er i tiltak. Dette vil bidra til å redusere bruken 

av tiltak som ikke fører til varig arbeid.  

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.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Det finnes 
en lang rekke tiltak i NAV, rettet mot både arbeidssøkere og arbeidsgivere. Imidlertid er 
det en utfordring at den store mengden ulike tiltak med tilnærmede like formål og 
tilhørende særregler blir vanskelig å få oversikt over, og kan skape usikkerhet både for 
arbeidssøkere med behov for bistand, for arbeidsgivere og for NAV-ansatte. En rapport 
fra Riksrevisjonen (2013) viser store variasjoner mellom fylkene og mellom NAV-kontor 
i bruken av et av de mest sentrale virkemidlene, tilretteleggingsgarantien. Det er 
avgjørende å forenkle tiltakene i NAV og informasjonen rundt tiltakene.  En bør heller 
satse på færre tiltak med målt effekt, men gjøre flere tilpasninger til arbeidssøkers og 
arbeidsgivers behov. Ved å sikre ubyråkratiske prosesser, vil trolig flere arbeidsgivere 
være villig til å la arbeidssøkere med tilretteleggingsbehov prøve seg i jobb. 
 

Gjennom vårt prosjekt Mange bekker små (finansiert av ExtraStiftelsen), som er et 

jobbsøkerkurs for unge med nedsatt funksjonsevne fra hele Norge, har vi erfart at 

mange av deltakerne ikke kjente til tilretteleggingsgarantien eller andre arbeidsrettede 

NAV-tiltak som de har rett på eller mulighet for å få. Unge funksjonshemmede støtter 

derfor utvalget i at tiltaksstrukturen trenger en kraftig forenkling og en økt 

informasjonsformidling, men samtidig større åpning for individuelle tilpasninger til 

arbeidssøkers og den aktuelle arbeidsgivers behov. Dette vil også øke motivasjonen 

hos arbeidsgiverne.  

 

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.  
 
 

Økt bruk av lønnstilskudd 
 
Unge funksjonshemmede støtter brukes av lønnstilskudd som en inngang til ordinært 
arbeid, men mener at det bør være en begrensning av bruken av denne ordning, så 
flest mulig kommer i ordinært arbeid etter en «forsøksperiode». Dette vil hindra at 
virksomheter tjener på ordningen og sikre at arbeidstaker får et ordinært 
arbeidsforhold. Et annet argument for økt bruk av lønnstilskudd er at det er et av 
tiltakene som faktisk kan føre til varig arbeid.  
 
Unge funksjonshemmede mener at praksisplass kan være en god måte å prøve seg i 
arbeidslivet på og en god måte for arbeidsgiver til å se an en potensiell medarbeider 
på. Unge funksjonshemmede er enig i at det er bra med bedre avklaring av tiltakets 
formål, samt tettere og bedre oppfølging. I så høy grad det er mulig bør arbeidspraksis 
foregå i ordinære virksomheter. Vi mener også at arbeidspraksisordningen må 
begrenses til en kortere periode slik at personen i tiltak enten blir ansatt etter endt 
praksis, går over i lønnstilskudd eller får ordinært arbeid på en annen plass.  
 
Det må derfor jobbes målrettet med å finne frem til arbeidsgivere som er åpne for å 
vurdere ansettelse etter endt praksisperiode. (The NAVigator: Unge 
funksjonshemmede). 



 

Inkluderingstilskudd 
Unge funksjonshemmede støtter forslaget om at å slå sammen de tre eksisterende 
tilretteleggingstilskuddene til et inkluderingstilskudd. Vi mener sammenslåingen av 
disse tre vil føre til økt bruk av tilskuddet og til mindre forvirring for både NAV-veiledere 
og arbeidsgivere.  
 
Vi opplever at flere bedrifter ikke kjenner til ordningen om tilretteleggingstilskudd og 
derfor ikke tør å ansette personer med funksjonsnedsettelse. Vi mener derfor det er 
viktig å informere virksomheter som ikke har erfaringer med å ansette 
funksjonshemmede om denne ordningen.  
 
AFI-rapporten: Arbeidsgiveres inkluderingsevne, 2015:5, viser nettopp at de 
virksomheter som allerede har funksjonshemmede ansatt, har større inkluderingsevne. 
Det bør derfor gjøres et informasjonsarbeid for å få nye bedrifter til å vurdere å ansette 
funksjonshemmede.  
 
Unge funksjonshemmede mener derfor at en forenkling kombinert med forbedret 
informasjon om ordningen vil få flere virksomheter til å ta inn personer med nedsatt 
funksjonsevne. 
 

Ny tilretteleggings- og oppfølgingsavtale 
 
Unge funksjonshemmede støtter opp om en ny tilretteleggings- og oppfølgingsavtale. 
Den eksisterende tilretteleggingsgaranti blir ikke brukt i det omfang den var tiltenkt, noe 
som kan henge sammen med at den ikke er en garanti i juridisk forstand, men en 
valgfri avtale som kan inngås mellom arbeidsgiver og arbeidssøker. Unge 
funksjonshemmede er positive til tilretteleggingsgarantien og mener at den er et nyttig 
verktøy. Hvis avtalen blir brukt som en forpliktende avtale, kan den bidra til mer 
gjennomsiktighet ved ansettelser og økt trygghet for arbeidstaker og arbeidsgiver. Vi 
mener avtalen bør forplikte mer enn den gjør nå, og at avtalen bør brukes i alle 
ansettelser for personer med nedsatt funksjonsevne som trenger tilrettelegging.  
 
For ungdom med funksjonsnedsettelse er tilretteleggingsavtalen særlig viktig, dersom 
flere ikke har hatt mulighet for å prøve seg i jobb og derfor ikke vet hva de trenger av 
tilrettelegging. Her kan en tilretteleggingsgaranti være et verktøy til å hindre 
overraskelser etter ansettelse.  
 
Det er viktig at tilretteleggingsavtalen blir brukt som et dynamisk dokument i gjennom 
hele arbeidsavklaringen, slik at hjelpemidler osv. kan være på plass fra starten av en 
ansettelse og ikke kommer som en overraskelse etter påbegynt arbeid. Hvis NAV og 
bruker har fylt ut tilretteleggingsgarantien, spares arbeidsgiver for en ekstra bekymring 
ved å ansette en person med funksjonshemming.  
 
 
 


