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Høring - forslag til forenklinger i regelverket om arbeidsmarkedstiltak
med videre

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, har gjennomgått høringsnoatet med
forslag til forenklinger i regelverket om arbeidsmarkedstiltak med videre. Vi ønsker med
dette å komme med våre synspunkter.

LHLs synspunkter
• LHL kan ikke støtte en sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak for

personer med nedsatt funksjonsevne da vi ikke kan se at det vil ivareta de
funksjonshemmedes muligheter på en god nok måte.

• LHL ber om at det nedsettes et utvalg som utreder konsekvensene for dem med
nedsatt funskjonsevne ved full sammenslåing av alle arbeidsmarkedstiltak.

• LHL støtter at arbeidsrettet rehabilitering innlemmes i forskrift om arbeidsrettede
tiltak, og etterlyser en bred gjennomgang av politikken og virkemidlene i
arbeidsrettet rehabilitering.

• LHL støtter forslaget om å sette en aldersgrense på 19 år for alle opplæringstiltak.
• LHL mener at stønad til skolepenger, semesteravgift og eksamensgebyr ikke skal

tas ut av folketrygdloven.
• LHL støtter ikke en videreføring av maksimal varighet på tre år eller en

maksimalsats for opplæringstiltak.
• LHL støtter forslaget om at midlertidig sysselsettingstiltak utvides fra 1 til 2 år.

Avklarings -  og oppfølgingstiltak
LHL støtter i utgangspunktet en tenkning om at alle som kan og bør inkluderes i arbeid,
må ha tilgang på de samme arbeidsrettede tiltakene. LHLs hovedgrunn til å støtte AIDs
forslag om  å slå sammen  ytelser fra folketrygden til en ny midlertidig folketrygdytelse, er
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nettopp at dette vil bidra til at tiltak blir tilgjengelige for alle som har behov for dem, og
ikke bare for dem som mottar en viss type ytelse.

Nå når de konkrete forslagene til sammenslåing av tiltak foreligger, savner vi en
utredning av konsekvensene for dem med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder særlig
konsekvensen av at EØS-regelverket om offentlig støtte til sysselsettingstiltak vil gjelde
også de tiltak personer med nedsatt funksjonsevne får, og at det blir konkurranseutsetting
og økt bruk av anbud. LHL oppfordrer derfor departementet om å nedsette et utvalg som
utreder konsekvensene av å innlemme gruppen med nedsatt funksjonevne i nytt felles
avklarings- og oppfølgingstiltak. LHL mener at representanter for funksjonshemmedes
organisasjoner må være representert i utvalget.

Per i dag ser ikke LHL hvordan forslaget om at alle grupper av arbeidssøkere inkluderes i
de samme arbeidsmarkedstiltakene kan ivareta de funksjonshemmedes muligheter på en
best mulig måte. LHL kan anta noen fordeler ved at en sammenslåing vil gi dem med
nedsatt funksjonsevne tilgang på hele "verktøykassa" med tiltak. Likevel vil
konsekvensen av å måtte "konkurrere" med ordinære arbeidssøkere og sykemeldte, som
det ofte er lettere å hjelpe inn i ulike tiltak og jobber, kunne få uante negative
konsekvenser for funksjonhemmede. Om man beholder egne tiltak for personer med
nedsatt funksjonsevne, kan det være lettere å bevare og videreutvikle kompetanse på gode
tiltak for denne gruppen. Dessuten vil disse fortsatt kunne få tiltak i en skjermet sektor.

LI-IL er ikke prinsipiell motstander av private løsninger, heller ikke innenfor arbeids-
markedstiltak. Det som er LHLs interesse, er at gruppen med nedsatt funksjonsevne får et
bedre  tilbud enn i dag, og at det blir en høy kvalitet på de nye tiltakene. Vi frykter at det
ikke er attraktivt nok for kommersielle aktører å satse på denne gruppen.

Ved en sammenslåing av alle tiltak vil mer idealistiske aktører som i dag arbeider
innenfor skjermet sektor måtte konkurrere med kommersielle aktører. LI-IL er skeptiske
til rene kommersielle aktører når det gjelder slike tjenester. Om en samler alle tiltakene,
mener LHL at anbudsrundene må tilrettelegges slik at det fortsatt blir mulig å kjøpe tiltak
til gruppen med nedsatt funksjonsevne fra frivillige og ideelle aktører.

Etter en samlet vurdering ønsker LHL at det beholdes egne avklarings- og
oppfølgingstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne, inntil det foreligger en
utredning av konsekvensene av en full  sammenslåing  av tiltakene.

Arbeidsrettet rehabilitering
LHL ønsker at alle som har behov for det må få tilbud om arbeidsrettet rehabilitering.
Departementet skriver i høringsnotatet at arbeidsrettet rehabilitering befinner seg i
grenselandet mellom medisinsk behandling og attføring, og det er mange som befinner
seg i denne "gråsonen" mellom arbeid og helse og som har behov for arbeidsrettet
rehabilitering. LHL har erfart at dette er en riktig analyse, og støtter at arbeidsrettet
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rehabilitering innlemmes i forskrift om arbeidsrettede tiltak. LHL mener imidlertid at det
er behov for ytterligere strukturering og organisering av feltet arbeidsrettet rehabilitering
slik at det blir tydeligere og mer målrettet. Derfor etterlyser LHL en bred gjennomgang
av politikken og virkemidlene i arbeidsrettet rehabilitering.

Ordinær utdanning som opplæringstiltak
LHL synes det er positivt at regjeringen åpner for et forslag om å sette en aldersgrense på
19 år for alle opplæringstiltak. LHL har lenge påpekt at dagens aldersgrense på 26 år for å
få utdannings som attføring kan virke svært urimelig for noen. En endring av
aldersgrensen vil kunne fange opp dem som rammes av sykdom eller skade i begynnelsen
av 20-årene. En del av disse faller i dag ut av både utdanning og arbeid.

Departementet er bekymret for at senket aldersgrense vil kunne øke riskoen for at
ordinære utdanningsløp blir i større grad blir finansiert av tiltaksmidler og ikke gjennom
de ordinære studieordningene. LHL er enig i prinsippet om at man ikke skal få
videregående opplæring som arbeidsrettet tiltak  hvis  man samtidig har rett på slikt tiltak
gjennom opplæringsloven. LHL vil imidlertid peke på at formuleringene i høringsnotatet
kan forstås slik at man ikke har krav på utdanning som arbeidsrettet tiltak om man ikke
tidligere benyttet fullt ut retten til videregående utdanning. Formuleringene kan også
tolkes slik at man ikke har rett til andre typer opplæringstiltak som arbeidsmarkedstiltak
hvis man samtidig har rett til videregående opplæring. Vi forutsetter at dette ikke er
departementets intensjoner og at de endelige forutsetningene blir klarere formulert.

LHL mener at stønad til skolepenger, semesteravgift og eksamengebyr ikke skal tas ut av
folketrygdloven og inn i et nytt opplæringstiltak. Vi ønsket heller ikke at disse ytelsene
skulle hjemles i arbeidsmarkedsloven da det ble foreslått. Disse ytelsene er
rettighetsbaserte ytelser i folketrygden, og LHL frykter at de vil bli svekket om de flyttes
ut av lov om folketrygd.

LHL kan heller ikke støtte at dagens bestemmelse om maksimal varighet på tre år
videreføres for det nye opplæringstiltaket. LHL mener at en individuelt tilpasset varighet
på tiltaket er mest hensiktsmessig for at hver enkelt bruker skal få den oppfølging de
trenger for å komme i jobb. Det er ikke noe mål for LHL at brukerne er lengst mulig i
ulike tiltak, men samtidig mener vi at maksimallengden på tiltaket ikke må reguleres
gjennom lovverk. En slik regulering vil kunne hindre at brukeren får akkurat det best
tilrettelagte opplæringstiltaket som vil hjelpe dem inn i jobb. Regjeringen foreslo i sitt
forlag til "arbeidsavklaringspenger" en alternativ modell hvor det ikke skulle være noen
fastsatt varighet på tiltak innenfor den ytre fastsatte rammen for ytelsen. Når det nå
foreslås tre år er det en begrensning iht. til opprinnelig forslag.

LHL kan heller ikke støtte at det settes en maksimalsats for utdanning fordi dette vil
begrense muligheten for å tilpasse opplæringstiltak individuelt. Små marginer mellom de



reelle kostnadene og maksimalsats kan bidra til at brukeren ikke får det tilbudet de har
behov for.

Midlertidig sysselsettingstiltak inn i lønnstilskuddsordningen
LHL vil understreke at det er positivt at midlertidig sysselsettingstiltak forelås utvidet fra
1 til 2 år. LHL har ingen innvendinger mot at dette tiltaket foreslås innlemmet i
lønnstilskuddsordningen.
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