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Forsøkt  med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring

1. INNLEDNING
Det ble sendt ut invitasjon til å komme med høringsuttalelse til utkast til forskrift om
tidsubestemt lønnstilskudd fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) 15. desember
2006.

Høringsfristen ble satt til 15. februar 2007. FFO fikk etter avtale med AID utsatt
høringsfristen til 28. februar.

2. FFOs SYNSPUNKTER
FFOs synspunkter på utkastet til forskrift om tidsubestemt lønnstilskudd kan kort
oppsummeres i følgende punkter:

• FFO støtter forslaget om tidsubestemt lønnstilskudd
• Tidsubestemt lønnstilskudd må gjøres gjeldende for et begrenset antall personer
• FFO mener ordningen bør gjøres landsdekkende og permanent fra starten

3. GRUNNGIVELSE
FFO støtter forslaget om tidsubestemt lønnstilskudd
FFO er positive til forslaget om å innføre en ordning med tidsubestemt lønnstilskudd, primært
rettet inn mot personer på ulike midlertidige inntektssikringsordninger. Forslaget er i tråd med
tidligere innspill fra FFO til AID.

For enkelte vil det kunne være nødvendig med lønnstilskudd som i praksis er permanente,
spesielt dersom arbeidslivsdeltakelse ikke er mulig uten et slikt tilskudd . Alternativet for
personer i denne gruppen vil så godt som uten unntak være uførepensjonering .  I slike tilfeller
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mener FFO det er å foretrekke at de det gjelder ikke blir mottakere av passiviserende
stønader, men isteden far tilbud om lønnstilskudd med lang eller permanent varighet.

FFO er derfor svært fornøyd med at det i Arbeids- og velferdsmeldingen fremmes forslag om
en ordning med såkalt tidsubestemt lønnstilskudd, og at dette nå følges opp med et konkret
forslag til forskrift.

FFO har ingen konkrete forslag til endringer av den foreslåtte forskriftsteksten, utover det
som følger av tilpasninger dersom vårt forslag om å gjøre ordningen permanent og
landsdekkende fra starten tas til følge. Dette forslaget behandles nedenfor.

Tidsubestemt lønnstilskudd må gjøres gjeldende for et begrenset antall
personer
FFO vil understreke at svært langvarige eller permanente lønnstilskudd kun bør bli gjort
gjeldende for et begrenset antall funksjonshemmede i arbeidslivet. Dette fordi hovedstrategien
knyttet til funksjonshemmede og kronisk sykes arbeidslivsdeltakelse må være integrering og
deltakelse i arbeidslivet på ordinære vilkår.

Svært mange funksjonshemmede og kronisk syke har ressurser og potensial for økt
arbeidslivsdeltakelse. Når dette likevel ikke lykkes for mange kan årsakene ofte finnes i
manglende vilje blant arbeidsgivere til å ansette, fravær av tilrettelegging på arbeidsplasser,
samt mangel på fleksibilitet og individuelle tilpasninger. I de tilfeller der dette er de reelle
årsakene til manglende arbeidslivsdeltakelse, vil permanente lønnstilskudd i realiteten
motvirke høyere ordinær arbeidslivsdeltakelse istedenfor å fremme en slik utvikling.

For FFO er det derfor viktig at tidsubestemte lønnstilskudd benyttes i riktig omfang, og ikke
kommer til for utstrakt anvendelse. FFO registrerer at dette aspektet ved forslaget til ordning
med tidsubestemt lønnstilskudd er behandlet i høringsbrevet, og legger derfor til grunn at
dette hensynet vil bli ivaretatt også i det videre arbeidet med ordningen.

FFO mener ordningen bør gjøres landsdekkende og permanent fra starten
Det redegjøres både i St.meld.nr. 9 (2006-2007) og i høringsbrevet for at ordningen med
tidsubegrenset lønnstilskudd innføres som en prøveordning, og at denne kun gjøres gjeldende
for de fem fylkene Akershus, Vestfold, Aust-Agder, Nord-Trøndelag og Finnmark. Både i
stortingsmeldingen og i høringsbrevet redegjøres det imidlertid for at AID allerede fra 2008
skal gjøres permanent.

FFO er glade for at AID er åpne for at ordningen med tidsubestemt lønnstilskudd relativt raskt
skal gjøres permanent, men ser ingen grunn til å utsette dette. At det er behov for et mer
fleksibelt regelverk hva gjelder lønnstilskudd burde være tilstrekkelig avklart. At det vil
genereres nyttige erfaringer i forbindelse med gjennomføringen av ordningens første år er
sannsynlig. Det er imidlertid ingenting som hindrer Arbeids- og inkluderingsdepartementet å
dra lærdom av erfaringer av ordningen selv om denne gjøres permanent fra starten.

Likeledes mener FFO at ordningen også bør gjøres landsdekkende fra starten. Ordningen med
lønnstilskudd vil trolig være svært viktig for dem det gjelder, og det fremstår derfor som lite
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hensiktsmessig å kun innføre den i enkelte fylker. FFO vil i denne sammenhengen påpeke at
det finnes lite grunnlag for å hevde at tidsubestemt lønnstilskudd vil være mer egnet eller som
tiltak ha et større nedslagsfelt i de fylkene som er valgt som forsøksfylker sammenlignet med
landets øvrige 14 fylker.

Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Margaret Sandøy Ramberg /s/ Liv Arum
leder  generalsekretær
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