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Høring -
forslag til forenklinger i regelverket om arbeidsmarkedstiltak med
videre

Norsk Forbund for Utviklingshemmede,  NFU, har mottatt denne høringen gjennom
Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjoner, SAFO, og har valgt å
avgi egen høring.

Opphevelse av skillet mellom ordinære og yrkeshemmede arbeidssøkere -
forslag til ny  §  14a i arbeids-  og velferdsforvaltningsloven
NFU er positiv til de endringene som er foreslått i ny § 14a i arbeids- og
velferdsforvaltningsloven om rett til behovs- og arbeidsevnevurdering. Vi forutsetter
at mennesker med utviklingshemning ikke ekskluderes fra denne retten. Ut fra dette
følger det naturlig at vi også støtter at man opphever skillet mellom ordinære og
yrkeshemmede arbeidssøkere.

Tidsubestemt lønnstilskudd
Det er understreket at forsøket med tidsubestemt lønnstilskudd vil fortsette uten
endring inntil videre. NFU mener dette er et viktig tiltak for at mennesker med varig
nedsatt arbeidsevne skal kunne få arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet og få gode
muligheter til å utnytte sine evner, ressurser og restarbeidsevne. NFU forventer at
departementet systematisk følger utviklingen i dette tiltaket.

Alternative modeller for sammenslåing av avklarings-  og oppfølgingstiltakene
Dersom man beholder egne oppfølgings- og avklaringstiltak for personer med varig
nedsatt arbeidsevne, vil mulighetene for individuelle og fleksible tilpasninger bli noe
begrenset. Det mener vi er uheldig fordi det er denne gruppen som har størst behov
for fleksible tilbud og skreddersøm. Terskelen for å komme inn på arbeidsmarkedet
kan bli høyere enn nødvendig for personer med varig nedsatt arbeidsevne dersom vi
beholder egne tiltak. Særordninger kan føre til fordommer og utestengning før
arbeidssøkerne har fått prøvd seg i jobb. På prinsipielt grunnlag mener NFU derfor at
man bør ha en felles ordning for avklarings- og oppfølgingstiltak.
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En forutsetning er at tiltakene blir fleksible både med tanke på lengde og prising.
Tiltakene må altså tilpasses den enkelte arbeidssøker. NFU er positiv til at man nå vil
se på alternative finansieringsmodeller for oppfølgingstiltaket "Arbeid med bistand".
Endringen i brukergruppen i dette tiltaket over tid er et eksempel på at finansiering av
tiltaket bestemmer brukergruppen og ikke nødvendigvis arbeidssøkernes behov.

Arbeidspraksis
Det er viktig at man opprettholder ordningen med arbeidspraksis og alternative satser
når det gjelder tilskudd. NFU mener det er unaturlig å skille mellom reglene for
tilskudd enten arbeidspraksisen er i ordinær virksomhet eller i skjermet virksomhet.
Dersom personer med varig nedsatt arbeidsevne får mulighet for arbeidspraksis i
ordinær virksomhet, bør ikke tilskudd etter høyeste sats begrenses til tre måneder,
men kunne ytes i hele praksisperioden. Resultatet av en slik arbeidspraksis kan bli
fast tilsetting med tidsubestemt lønnstilskudd.

Ordinær utdanning som opplæringstiltak
NFU mener at en aldersgrense på 26 år er altfor høy. Det er riktig at mange
ungdommer mellom 19 og 26 år i dag er i en ordinær utdanningssituasjon og at de
har tilgang på de ordinære studiefinansieringsordningene. De ungdommene som er
aktuelle til å få tilskudd gjennom dette tiltaket er på en eller annen måte
yrkeshemmede. Vi vet at utdanning øker muligheten til å komme i ordinært arbeid.
Det er derfor viktig å legge til rette for et godt utdanningsløp for ungdom som er
yrkeshemmet. Dette er ungdom som vil ha vansker med for eksempel å få
sommerjobber for å bedre økonomien i studietiden. De vil også slite mer enn de
fleste med å gjennomføre utdanningen. Dersom det settes en felles aldersgrense på
19 år, forutsettes det at retten til videregående opplæring etter opplæringsloven er
benyttet fullt ut før man kan få ordinær utdanning som opplæringstiltak.

Til slutt vil vi ta opp et spørsmål som ikke er omfattet av høringen
Vi etterlyser en samlet gjennomgang av arbeidsmarkedstiltakene, ikke bare en
gjennomgang av enkelttiltak. Hvordan påvirker de hverandre og hvordan har
endringer i enkelte tiltak opp gjennom årene påvirket målgruppen og de andre
tiltakene?

Et eksempel er hvordan vi benytter tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Vårt
inntrykk er at et stadig strengere produktivitetskrav har ført til at personer med liten
reduksjon i arbeidskapasiteten ikke blir videreformidlet til det ordinære
arbeidsmarkedet, men blir værende i tiltaket. Samtidig blir personer med liten
restarbeidsevne presset ut  av VTA-tiltaket, fordi de ikke er produktive nok. Dersom
dette inntrykket stemmer,  fører det etter vår mening til at det ordinære
arbeidsmarkedet går glipp av arbeidskraft som de sårt trenger.  Det kan også føre til
at andre som ønsker arbeid og kan arbeide,  ikke får utnyttet sin restarbeidsevne.

Med vennlig hilsen

Helene Holand ibeke Seim-Haugen
forbundsleder eneralsekretær


