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Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta, der de fleste 
har utdanning og arbeid som målsetning og kan leve frie og selvs-
tendige liv1. Gjennom universell utforming må arbeidslivet legges til 
rette for funksjonshemmede arbeidssøkere; både fordi samfunnet 
trenger denne arbeidskraften og for at alle skal kunne delta i det 
fellesskapet arbeidsplassen er. Målet er et velfungerende, trygt og 
fleksibelt arbeidsmarked der alle skal kunne realisere sine drømmer 
og ambisjoner.

Diskriminering av funksjonshemmede er forbudt2. Likevel skjer det. Når 
mennesker med funksjonshemning eller en kronisk sykdom, som er godt 
kvalifisert, likevel ikke får tilbud om jobber de søker, handler det i mange 
tilfeller om diskriminering. Dette er brudd på lov og konvensjonen, og er en 
situasjon som må endres. Men hvordan?

Å få flere funksjonshemmede i jobb i det ordinære arbeidslivet, krever 
politisk vilje, et aktivt samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere og 
et effektivt byråkrati. Det betyr et NAV med kompetanse og kapasitet, som 
kan gjøre gode individuelle avklaringer og som kan legge sømløse forløp for 
den enkelte; forløp som ender i varig arbeid. Funksjonshemmede arbeids-
søkere er en svært sammensatt gruppe med ulike behov og utgangspunkt. 
Det krever ulike løsninger. 

Felles er det imidlertid at veien inn i arbeidslivet krever faglig oppfølging og 
kompetent veiledning – både overfor arbeidssøker og av arbeidsgiver.

Funksjonshemmede  
og arbeidslivet

Artikkel 27 - FN-konvensjonen om rettighetene for funksjonshemmede: 

”Partene erkjenner at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett 
til arbeid på lik linje med andre; dette omfatter muligheten til å tjene sitt 
levebrød ved fritt valgt eller godtatt arbeid i et arbeidsmarked og arbeids-
miljø som er åpent, inkluderende og tilgjengelig for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne”.
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Hva er det som i mange år har hindret oss i å få dette til? Hva er det som 
er gjort når noen faktisk lykkes? Å få mer kunnskap om dette er helt nød-
vendig for å få et arbeidsliv som er åpent også for funksjonshemmede. Selv 
om ledigheten er lav, er det utfordringer i norsk arbeidsliv fremover. Den 
nye IA-avtalen løfter frem kampen mot sykefraværet og at det er viktig at 
seniorer jobber lenger.

Mange funksjonshemmede arbeidssøkere møtes nok med tvil om hvorvidt 
de kan jobbe hundre prosent. Det er imidlertid mange som fungerer ut- 
merket i full jobb. Andre kan være helt avhengig av å ha en deltidsstilling, 
for eksempel sammen med en gradert uførepensjon. Disse deltidsjobbene 
er det ikke så mange av i ulike bransjer i dagens arbeidsmarked. Man kan 
ofte sitte med en opplevelse av at de jobbene som funksjonshemmede 
arbeidssøkere trenger, ikke finnes i jobbmarkedet.

Så hva må til for at arbeidsgivere i større grad skal ansette funksjons-
hemmede? FFO håper at IA-avtalen vil bidra, men det må mer til! Mange 
arbeidstakere er selvfølgelig avhengig av en tilrettelagt arbeidsplass og at 
det er enkelt å komme seg på jobb. Da må offentlig kommunikasjon være 
universelt utformet og det må finnes gode transportordninger. Mange vil 
også være avhengig av et støtteapparat hjemme, og et rehabiliteringstilbud 
som kan forebygge uheldig helseutvikling i en arbeidskarriere. 

FFO vil i dette notatet ta utgangspunkt i den mangfoldige arbeidstakergrup-
pen som funksjonshemmede og kronisk syke representerer. Utfordringen 
er å tilpasse jobbsituasjonen til den enkelte så sømløst som mulig og at 
tiltaksapparatet og arbeids- og velferdsetaten fungerer fleksibelt i forhold til 
den enkeltes behov. 

1. Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet, Sundvolden, 07.10.13
2. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4.
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”Hvis ingen rundt deg i oppveksten, som foreldre eller skole, hjelper deg å 
se at det er mange jobbmuligheter selv om du har en funksjonshemning, så 
klarer du ikke selv å tro at du har noen framtid i arbeidslivet”. 
        Blind mann, 55 år

Utdanning er langt viktigere for sysselsetting blant funksjonshemmede enn 
det er for andre grupper. Overgangen fra utdanning til arbeid er en fase 
som er utfordrende for mange, men som oppleves særlig utfordrende for 
funksjonshemmede.

Ungdom med funksjonshemning eller kronisk sykdom har ofte vanskeligere 
for å skaffe seg jobberfaring og referanser gjennom sommerjobber og 
deltidsarbeid. Lengre perioder med sykdom eller behandling kan gi høyt 
fravær og hull i CV-en. Dette kan føre til at det blir vanskelig å nå opp på 
arbeidsmarkedet. Derfor trengs det tiltak som gir denne gruppen mulighet til 
å opparbeide kompetanse, referanser og erfaring på linje med andre, som 
for eksempel en utvidet ordning med trainee-stillinger.

God støtte og rådgivning rundt valg av riktig utdanning er viktig. Dessverre 
er det stor forskjell på kvaliteten på rådgivningstjenesten i skolen. 
Rådgiverne har for liten kompetanse, tjenesten har for få ressurser, og det 
resulterer i en tjeneste med dårlig kvalitet1. FFO mener at det bør stilles 
klare kompetansekrav til rådgivningstjenesten i skolen.

Flere unge nyutdannede har behov for hjelp fra NAV for å komme seg i 
arbeid. FFO opplever at NAV ikke er flinke nok til å håndtere overgangen fra 
utdanning til jobb for funksjonshemmede. Tett oppfølging og støtte er viktig 
i denne fasen. NAV må ha nødvendig kompetanse til å møte ungdommer 
som er under utdanning, og bidra med hjelpemidler og veiledning. 

Overgangen fra  
utdanning til arbeid 
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FFOs anbefalinger:

 Styrke og stille kompetansekrav til rådgivningstjenesten i skolen. 
 Aldersgrensen på 26 år for å få høyere utdanning som arbeidsrettet  

 tiltak må fjernes.
 Grensen på tre år på utdanning som arbeidsrettet tiltak må fjernes.
  Det må etableres en insentivordning for å få offentlige virksomheter 
med mer enn 50 ansatte til å etablere traineestillinger.

 Det må lovfestes at alle offentlige og private arbeidsgivere må innkalle  
	 minst	én	kvalifisert	søker	med	funksjonshemning	til	intervju	(kun		
 statlige arbeidsgivere er pålagt dette i dag).
 Tilskuddsordningen til opplæring av lærlinger og lærekandidater   

 med særskilte behov bør økes, slik at bedriftene fullt ut får dekket sine  
 kostnader. 
 Fagopplæring gjennom skolen bør bli et alternativ til læretid i bedrift,  

 og utvides til å bli et toårig, praksisrettet løp.

1. SINTEF Teknologi og samfunn (2010): Skolens rådgivning – på vei mot framtida?
2. Wik og Tøssebro, rapport NTNU 2013: Unge funksjonshemmede i møte med NAV

Visste du at
-  Bare 25 prosent av de sysselsatte med funksjonshemning har universitets- 
 eller høgskoleutdanning, sammenlignet med 37 prosent av de sysselsatte totalt?
-  Det er en sterkere positiv sammenheng mellom høyere utdanning og syssel- 
 setting for personer med funksjonshemning enn for andre?2
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”Kari begynner å få epilepsianfall i voksen alder og sykemeldes. Hun har 
mange spørsmål knyttet til videre jobbmuligheter. Hvordan kan det tilret-
telegges for dette, hva er mulighetene til transport nå som hun ikke lenger 
kan kjøre bil, og hva er mulighetene for en mer fleksibel arbeidstid og fysisk 
tilrettelegging?”. 
   
I løpet av et langt arbeidsliv kan mange oppleve endringer i hvordan 
kroppen fungerer. Det kan innebære at man trenger tilrettelegging av 
arbeidet, eller rehabilitering for å bedre egenfunksjonen. I slike situasjoner 
har arbeidsgiver plikt til å tilrettelegge arbeidsplassen. Det er viktig at 
arbeidsgiveren er fleksibel og bidrar til løsninger som kan motvirke lengre 
sykemeldinger og at man faller helt ut av arbeidslivet. 

Et godt samarbeid mellom de ulike aktørene, som arbeidstaker, arbeidsgi-
ver, fastlege, spesialisthelsetjeneste og NAV, er sentralt for å lykkes – det 
samme er at avklaring og oppfølging skjer raskt. Arbeidstaker må kunne 
føle trygghet til å være åpen om sin situasjon. Det kan forebygge negative 
forløp, svingninger i tilstand, slitasje og akutte tilstander. Formen på syke-
meldingen må bestemmes ut fra den individuelle situasjonen, men gradert 
sykemelding kan være godt egnet for noen. 

Det ekstra oppsigelsesvernet etter endt sykepengeperiode må gi en reell 
beskyttelse av arbeidstakeren. Ansatte som er under medisinsk behandling 
eller rehabilitering, som kan gjøre dem i stand til å komme tilbake i jobb må 
ikke sies opp etter utløpet av verneperioden på sykepenger. Veien tilbake 
kan bli vanskelig hvis man må søke ny jobb etter å ha vært ute av arbeids- 
livet i mer enn ett år.

 
Å stå i jobb 
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FFOs anbefalinger:

 NAV må stille opp med veiledning og rådgivere til arbeidsgivere som  
 ansetter funksjonshemmede. 
 Mentorordningen i Jobbstrategien må gjøres mer kjent og styrkes.
	 Funksjonsassistanseordningen	må	styrkes	og	finansieres	gjennom	en		

 overslagsbevilgning.
	 	Funksjonsassistentordningen	og	BPA	må	kunne	kombineres	fleksibelt.
 Arbeidsrettet rehabilitering må brukes mer.
 Talegjenkjenningsteknologi må inn i de offentlige handlingsplanene  

 som skal øke deltagelsen i arbeidslivet.
 Det ekstra oppsigelsesvernet etter endt sykepengeperiode må gi en  

 reell beskyttelse av arbeidstakeren.

1. Absentia
2. NAV, Arbeid- og velferd nr. 1, 2014

Visste du at
-  Ved sykemelding over 3 måneder kommer bare 50 % tilbake i jobb1? 
-  Antall personer som er i målgruppen for oppfølging reduseres jo lengre ut  
 man kommer i sykefraværsforløpet2?
-  Tilretteleggingsplikten innebærer at arbeidsgiver skal iverksette  
 nødvendige tiltak overfor arbeidstakere som får sin arbeidsevne redusert? 
-  Om arbeidstaker har en langvarig eller kronisk sykdom som  medfører  
 risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidstaker eller arbeidsgiver søke  
 om at NAV dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden?
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”Arne har vært sykemeldt i ett år etter et hjerteinfarkt, og har fått rett på 
AAP. Han kan ikke gå tilbake til den stressende jobben som bussjåfør, og 
er nylig sagt opp av arbeidsgiver. Det ble aldri til at han tok noen utdannelse 
etter ungdomsskolen. Han ønsker å bruke tiden på AAP til å ta utdannelse, 
men er utrygg på om helsen holder og han kan klare det.” 

De fleste som er på arbeidsavklaringspenger (AAP) kommer fra en endt 
sykepengeperiode. Dette er en svært utsatt fase, der mange faller ut av 
arbeidslivet. Det er helt avgjørende med aktiv oppfølging i avklaringsperio-
den, og at ventetiden på tiltak er kortest mulig. 

Det er behov for mer kunnskap om overgangen fra sykepenger til arbeids-
avklaringspenger, og om hvorfor noen faller ut av jobb permanent mens 
andre klarer å opprettholde sin arbeidstilknytning. Det er viktig at arbeidsev-
nevurderingen blir reell og individuell, og at den fokuserer på den enkeltes 
mulighet til å beholde eller få en jobb.

Mye av tiden man er mottaker av AAP går med til å vente på tiltak og 
avklaring, og skyldes kapasitetsproblemer i NAV. Det er urimelig at slik 
ventetid inngår i den maksimale stønadsperioden på 4 år. For enkelte kan 
det det også ta mer enn 4 år før man er i arbeid, og det kan løses ved at 
AAP-tiden utvides til 5 år. Det må også være mulig å gjennomføre et lengre 
utdanningsløp mens man mottar AAP. 

Etter at AAP-mottakeren er klar for arbeidslivet, kan det ta litt tid å finne 
egnet arbeid. Man kan etter dagens regler få utvidet AAP i 3 måneder, men 
for noen kan det være for kort tid. For å sikre bedre økonomiske vilkår etter 
endt stønadsperiode er det viktig at denne gruppen få rett til dagpenger 
mens de er aktive arbeidssøkere

Arbeidsavklaring – en 
mulighet for arbeid
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FFOs anbefalinger:

 Det må etableres følgeforskning på overganger fra sykepenger til AAP,  
 for å dokumentere årsaker til at enkelte faller ut av arbeidslivet. 
 Personer på AAP må få kunne beholde sin tilknytning til og ha   

 arbeidstrening i sin gamle jobb.
 Innslagsnivået for AAP må senkes fra 50 til 30 prosent nedsatt   

 arbeidsevne.
  Maksimaltiden på AAP må utvides til 5 år, og må ikke inkludere vente-
tid som skyldes kapasitetsproblemer i NAV.

 Arbeidssøkere som er ferdig avklart for arbeid, må i den perioden de  
 søker jobber ha rett til dagpenger fra dag én. 
 Alle som har gjennomført et arbeidsrettet tiltak skal i samarbeid   

 med NAV og tiltaksarrangør utarbeide en kompetansebeskrivelse for  
 deltakeren. 

1. Meld.  St. 46 (2012-2013), s. 80
2. Meld.  St. 46 (2012-2013)
3. NAV 2013

Visste du at
-  Lange passive ventetider når man mottar AAP kan bidra til å redusere   
 effekten av tiltak som blir iverksatt1?
-  Det er markante forskjeller i risikoen for overgang fra AAP til uførepensjon  
 mellom ulike fylker3?
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”Da Lise ble blind for fem år siden kunne hun ikke beholde jobben som 
flyvertinne, og uføretrygd virket som den eneste løsningen. Fem år senere 
har sjokket lagt seg og hun har begynt å mestre sin nye tilværelse. Hun kan 
tenke seg å jobbe igjen, men terskelen for å få det til virker uoverstigelig.” 

Det er ulike årsaker til at funksjonshemmede og kronisk syke står utenfor 
arbeidslivet. Noen er uføretrygdede, andre er i et arbeidsavklaringsløp, 
mens noen er unge mennesker – enkelte med lang utdanning – som ikke er 
kommet ut i jobb enda. 

Mange av de som står utenfor ønsker seg inn i det ordinære arbeidslivet. 
Det er ulike veier frem mot dette målet. For noen kan veien inn være en 
trainee-stilling, noen vil ha behov for å prøve seg i en skjermet virksomhet 
i en periode, mens andre kan gå direkte inn i en ordinær stilling hvis de får 
tett oppfølging. Det er ingen god ide å myke opp arbeidsmiljøloven slik at 
det blir flere midlertidige stillinger. Det gir svekket trygghet og stillingsvern 
som vil ramme funksjonshemmede.

En evaluering av Jobbstrategien1 viser at NAV nesten utelukkende har rettet 
sin innsats mot målgruppen unge på AAP med lav utdanning og psykiske 
utfordringer. At ikke målgruppen funksjonshemmede er fulgt opp i samme 
grad skyldes at de i liten grad er i aktive avklaringsløp.

Det ligger i dag strukturelle hindringer i det å kombinere arbeid og trygd. Ny 
uføretrygdordning skal fra 2015 gjøre dette enklere. Det er bra, men det er 
viktig at muligheten blir reell. I dag er det svært få som får gradert uførepen-
sjon uten å være i jobb2, og denne muligheten må gis flere. Det er behov for 
økt kompetanse i NAV om formidling av arbeid til uføre. Det må også jobbes 
for at arbeidsgivere skal ansette flere funksjonshemmede.

 
Å stå utenfor
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FFOs anbefalinger:

 Ved innføring av ny uføretrygd i folketrygden fra 2015 må det etableres  
 et program som bidrar til at de som har anledning og ønsker det kan  
 kombinere arbeid og trygd. 
 Alle uføretrygdede må gis god og tydelig informasjon om hvordan de  

 kan kombinere trygd og arbeid.
	 Det	må	legges	til	rette	for	flere	deltidsstillinger,	tilpasset	ulike	grader		

 av uførhet.

1. Sintef (2014): Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne (rapport) 
2. Meld. St. 46 (2012-2013), s. 67
3. Utviklingen i uførepensjon per 31. desember 2013, Notat NAV 2013 
4. Arbeid og velferd nr. 2, 2013

Visste du at
-  I 2013 var andelen nye tilfeller med gradert uførepensjon 31,1 % for kvinner  
 og 18,9 % for menn3?
-  Det store flertallet - 83 % - av de som mottok en gradert uførepensjon i 2011  
 hadde en pensjonsgivende inntekt4?
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NAV har en rekke tiltak og virkemidler som skal forebygge at  
arbeidstakere faller ut av arbeidslivet, og gi den som ønsker å 
komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det. De arbeids-
rettede tiltakene er fleksible, og tilbudet kan tilpasses brukerens 
behov, om det handler om kvalifisering, avklaring eller arbeidsut-
prøvning, veiledning og oppfølging. 

Politisk ledelse i Arbeids- og sosialdepartementet har signalisert forenkling 
av tiltaksstrukturen. Vi ønsker ikke at dette skal gi færre og mer statiske, 
sjablongartede tiltak. Det må finnes et bredt utvalg av tiltak, som kan brukes   
fleksibelt og møter brukernes ulike behov. Dette forutsetter et kompetent 
NAV, som kjenner brukerens behov, de ulike tiltakene og som kan finne 
sømløse løsninger. Slik er det ikke alltid. 

Ofte er det små endringer som skal til for at en arbeidstaker kan være i 
jobb. Eksempelvis kan det å åpne for en mer fleksibel kombinasjon av 
ordningene med funksjonsassistent og brukerstyrt personlig assistent (BPA) 
fungere godt for noen. Det å ha samme assistent hjemme og på jobb vil 
også innebære en forenkling og mindre byråkrati for brukeren. 

Tilretteleggingsgarantien omfatter faktorer som er nødvendig for å lykkes; 
riktige tiltak, rask og tett oppfølging både overfor arbeidstaker og arbeidsgi-
ver. Den er et egnet virkemiddel som må brukes mer. Garantien må komme 
med en tidsfrist som sikrer at hjelpemidler og nødvendig tilrettelegging er 
på plass ved arbeidsoppstart. Ved brudd på fristen må arbeidsgivere få 
kompensert for økonomiske tap.

 
Arbeidsrettede tiltak
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FFOs anbefalinger:

 Det må opprettes et NAV-ombud. 
 Kompetansen i NAV om arbeidsrettede tiltak må økes.
	 Tidsubestemt	lønnstilskudd	(TULT)	må	bli	en	permanent	ordning.
 Antall tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne, og VTA- 

 plasser i ordinær virksomhet, må økes. 
 NAV må forpliktes til å gi tilretteleggingsgaranti med tidsfrist til   

 brukere og arbeidstakere. 
 En forenkling av tiltaksstrukturen i NAV må ikke forringe    
	 tilbudet	eller	fleksibiliteten	i	tilbudet.
 Aktivitetsplan i NAV må inngå i individuell plan, og brukeren må   

 godkjenne denne.

Visste du at
-  TULT har vært en forsøksordning siden 2007?
-  Tilretteleggingsgarantien skal sikre at personer med redusert  funksjonsevne  
 får nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging? Garantien er  
 knyttet til alle NAVs støtteordninger.

”Lise er 23 år, med ADHD, bipolar lidelse og sosial angst. Hun har ikke full-
ført videregående skole. Ungdomsretten til videregående opplæring er brukt 
opp, og NAV vil ikke gi utdanning som tiltak siden hun er under 26 år. Lise 
har fått arbeidsavklaringspenger, og fikk nylig vedtak om arbeidspraksis i en 
barnehage. Lise er svært bekymret for om hun kan klare en slik jobb..” 
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”Telenor Open Mind tilbyr arbeidspraksis for mennesker med behov for 
tilrettelegging, som fysisk funksjonshemmede og mennesker med historikk 
innen psykisk helse. Motivasjonen til Telenor er å ta samfunnsansvar, men 
deres erfaring med programmet er at både arbeidsgivere, deltagere og 
samfunnet blir vinnere når mennesker som har arbeidshindrende problem-
stillinger blir inkludert i arbeidslivet.” 

Det å ha arbeidsgiverne med på laget er helt sentralt for å lykkes 
med arbeidslivspolitikken for personer med nedsatt funksjonsevne. 
Arbeidsgiverorganisasjonene må være pådrivere i dette arbeidet. Men også 
arbeidstakersiden må ha fokus på inkludering og mangfold. Begge sider 
må jobbe aktivt med holdninger, slik at ansatte med funksjonshemning og 
kronisk sykdom er velkomne i arbeidslivet. 

Samarbeidet rundt IA-avtalen er derfor viktig, og den stiller klare krav til 
partene om å jobbe for å få flere funksjonshemmede i jobb. Foreløpig har 
man ikke lyktes, og spesielt vanskelig er det for arbeidssøkere som står helt 
utenfor arbeidslivet. Det må jobbes aktivt for å få opp antallet IA-bedrifter. 

Et virkemiddel for å få alle virksomheter til å jobbe med inkludering og 
ansette flere funksjonshemmede, er å skjerpe aktivitets- og rapporterings-
plikten. Denne plikten må bli lik for alle diskrimineringsgrunnlag. Det må 
også jobbes systematisk med holdnings- og informasjonsarbeidet overfor 
samtlige virksomheter.

Et mer inkluderende  
arbeidsliv



15

FFOs anbefalinger:

 Aktivitets- og rapporteringsplikten må gjøres lik for alle  
 diskrimineringsgrunnlag.   
 Det må jobbes for å få opp antallet IA-bedrifter.
 Kompetansen og kapasiteten til attføringsbedriftene må utnyttes for å  

 unngå kø i NAV.

1. https://www.nav.no/Arbeid/Inkluderende+arbeidsliv/    
 IA-virksomheter+mer+forn%C3%B8yd+med+bistanden+fra+NAV.348067.cms 
2. Proba samfunnsanalyse: Rapport 2013-11, s. 18.

Visste du at
-  26 prosent av alle virksomheter i Norge har inngått en lokal IA-avtale,og  
 nærmere 60 prosent av norske arbeidstakere er ansatt i en virksomhet som 
 har inngått samarbeidsavtale? Dette tilsvarer drøyt 1,3 millioner   
 arbeidstakere1

-  Bare 11 prosent av virksomhetene i privat sektor har en IA-avtale?2
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