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Høringsuttalelse  fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU}
vedrørende forsøk  med tidsubestemt lønnstilskudd  -  høring  av forskrift

NFU ønsker i likhet med regjeringen at vi skal ha et arbeidsliv som i størst mulig grad
gir alle mennesker med en viss arbeidsevne mulighet til å skaffe seg lønnet arbeid.
Det er i dag for mange som opplever at de blir utstøtt fra arbeidsmarkedet. Det er
derfor viktig at en på alle plan legger til rette for et mer inkluderende arbeidsliv.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil fra 2007 sette i gang forsøk med
tidsubestemt lønnstilskudd. Målgruppen for forsøket er personer i og utenfor
arbeidslivet med varig vesentlig nedsatt arbeidsevne og hvor alternativet kan være
innvilgelse av uførepensjon, eller personer som allerede er innvilget gradert eller full
uførepensjon. NFU stiller seg svært positive til dette. Lønnstilskudd brukes i dag
sjelden og i svært begrenset grad overfor personer med nedsatt funksjonsevne.
Dette kan ha ulike årsaker, men en kan være at arbeidstakere med nedsatt
funksjonsevne ikke vil få en fast ansettelse uten at arbeidsgiver får et tilskudd.

NFU ønsker å påpeke at også personer med en utviklingshemming kan fylle en jobb
når forholdene blir lagt til rette for det. Vi forutsetter at de også vil falle innenfor dette
tiltaket og kan få en jobb med tidsubestemt lønnstilskudd.

Vi er opptatt av at arbeidsevne må avklares før tiltak settes i verk. Det er viktig at alle
får en vurdering av arbeidsevnen sin. Også de som har en lav restarbeidsevne må få
anledning til å prøve seg i arbeidslivet.

Det er viktig at arbeids og velferds forvaltningen følger opp ordningen både i
forsøksperioden og når det blir en permanent ordning. Det er viktig at
arbeidsmarkedstiltak kan gies som oppfølgingsbistand. Målsettingen må være at så
mange som mulig kan få arbeid og lønnsinntekt.

Vennlig hilsen

Helene Holand  beke
Forbundsleder eneralsekretær
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