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Gapet mellom andel sysselsatte funksjonshemmede og andre ble større fra 2007 til
2008. Andelen sysselsatt funksjonshemmede var 45.3 % både i 2007 og 2008. I hele
befolkningen 15-66 år var 77.3 % sysselsatt, en økning på over ett prosentpoeng fra
året før. SSBs arbeidskraftundersøkelse 2.kvartal 2008, viser også at 92 000 ikke-
sysselsatte funksjonshemmede ønsket arbeid.

Likestilling for funksjonshemmede gjelder lik rett til full deltakelse i samfunnet, også
lik rett til utdanning og arbeid. Sammen med forslaget om arbeidsavklaringspenger
(AAP), mener NHF det foreliggende forslaget svekker mulighetene og rettighetene til
å komme i arbeid for funksjonshemmede.

Det er paradoks for NHF at den samme regjering som får vedtatt diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven i juni, samme år foreslår å ta bort virkemidler for å oppfylle
loven. NHF stiller også spørsmål om endringene som nå gjøres er i tråd med FNs
konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne som Norge
undertegnet i mars 2007. Vi vil her spesielt vise til artikkel 24 om utdanning og
artikkel 27 om arbeid og sysselsetting.

Som i likestillingskamp når det gjelder kjønn, etnisk opprinnelse mv er det behov for
et lovverk på ulike sektorer som fremmer likestilling. For funksjonshemmede blir
lovverk som sikrer mulighet for likestilt deltakelse i samfunnet helt avgjørende.

NHFs utgangspunkt og sammendrag av endringsforslag

Premissene for vår hørin er at rkeshemmedes individuelle retti heter fortsatt må
re uleres i folket dloven o tilhørende forskrifter selv om vi i denne hørin en år
inn å enkelt unkter i det de artementet mener skal være en sammenslått forskrift
for arbeidsmarkedstiltakene.
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NHF ber om endringer i forhold til forslaget, slik at regelverk og praksis fremmer
funksjonshemmedes muligheter på arbeidsmarkedet.

1. Funksjonshemmedes rettigheter i dagens folketrygdlov må opprettholdes.

2. Det må etableres en individuell rett til funksjonsassistanse.

3. Regelverket rundt utdanning må forbedres for å fremme funksjonshemmedes
muligheter til en solid utdanning som kan bidra til stabil og langvarig
yrkesdeltakelse

4. Funksjonshemmede må sikres like differensierte tiltak som andre, samtidig
som skjermet tilbud kan opprettholdes når dette er behovet

5. Kvalitet og en helhetlig tilnærming må prioriteres for å sikre et godt tilbud også
for de som trenger et koordinert og langvarig tjenestetilbud.

Tiden er inne for å forbedre retti hetene for denne ru en ikke svekke dem!

NHFs endringsforslag

1. Funksjonshemmedes rettigheter i dagens folketrygdiov må
opprettholdes

I departementets forslag om arbeidsavklaringspenger (AAP) ble det foreslått å fjerne
rett til arbeidstreningsplass, fadder, skolepenger, semesteravgift og eksamensgebyr i
folketrygdloven og gjøre tiltakene til en mulighet innenfor forskrift om
arbeidsmarkedstiltak. Vi protesterte også der klart på denne svekkingen av
rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse (brev av 13.mars 2008).

Virkemidler i attføringstiltak som har vært viktig for funksjonshemmede, foreslås altså
gått over fra overslagsbevilgning til rammefinansiering. Konsekvensene er at man blir
overlatt til årli e budsetter o ulike olitiske o administrative rioriterin er. Dette
skaper utrygghet og utforutsigbarhet, og sikrer ingen rett. Selv om det her sies at de
med store behov skal prioriteres, betyr det i praksis at ingen får støtte dersom de
avsatte midler er oppbrukt før året er omme.

Løsningen som presenteres er at alle med behov skal kunne få alle typer tiltak. Det
er uproblematisk. Men hva er problemet med at noen har lovfestede rettigheter til
noen av disse tiltakene?

Funksjonshemmede krever å beholde lovfestede individuelle rettigheter i folketrygden
fordi det er en nødvendi kom ensas'on for man lende likestillin . Kollektivtrafikk,
skoler, utdanningsinstitusjoner, arbeidsplasser, offentlige bygg mv er i stor grad
utilgjengelige for bevegelseshemmede. Vi tror ikke det er et pessimistisk anslag at 7
av 10 arbeidsplasser  ikke  er tilgjengelige for bevegelseshemmede. Holdningsmessig
barriere kommer i tillegg til de fysiske. Det er dokumentert at funksjonshemmede har
holdningene imot seg også fra arbeidsgivere. Den siste her var resultatet fra NAV
Akershus som viste at nær 60 % av arbeidsgiverne er negative til å ansette
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funksjonshemmede. Dette kan belyse noe av bakgrunnen for SSBs nye
sysselsettingstall. Det viser en liten flik av hvilke barrierer som må forseres før
arbeidsdeltakelse er et faktum.

Tiltak som hjelpemidler, transport, fadderordning/praktisk bistand og støtte til
studieutgifter er kompensatoriske tiltak pga funksjonsnedsettelser som den enkelte
må ha og ikke kan vel e bort. Som eksempel har fadderordning vært brukt som
praktisk bistand for mange funksjonshemmede under attføringstiltak. Uten denne
muligheten ville disse personer ikke kunnet gjennomført attføringstiltakene. Hvis
fadderordning blir rammefinansiert og tas ut av folketrygden, kan konsekvensen bli at
funksjonshemmede som trenger praktisk bistand for å gjennomføre et attføringstiltak,
ikke får gjort det fordi midlene er brukt opp. Når målgruppen også utvides til flere, blir
kampen om tiltakene større, og funksjonshemmede kan lett bli tapere.

2. Det må etableres en individuell rett til funksjonsassistanse.
Funksjonsassistanse ble opprettet som en prøveordning i 1997. I St.meld.nr. 40
(2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer, foreslås det å etablere
en varig ordning med funksjonsassistent i arbeidslivet, og forslaget ble vedtatt i
stortingsbehandlingen. Komiteens medlemmer fra da ens re 'erin s arti uttalte
følgende i innstillingen (Innstilling S.nr.162 (2003-2004):"  Statistikken viser også at
bare 46 prosent av funksjonshemmede er med i arbeidsstyrken mot  66  prosent av
befolkningen totalt mellom 16 og  66  år. Dette forholdet kan, slik disse medlemmer ser
det, bare rettes opp ved at tiltak retta mot utdanning og arbeid for mennesker med
nedsatt funksjonsevne blir langt mer konkrete, målretta og forpliktende enn hva tilfelle
er i denne stortingsmeldinga.  Disse  medlemmer vil i denne sammenheng peke på
ulike tiltak som kan være aktuelle.  Det gjelder funksjonsassistentordningen som
bør gjøres permanent og  omfattes  av et regelverk som gjør at de som har
behov,  sikres funksjonsassistent  (vår utheving)."

AFI evaluerte ordningen i 2000 og viste at den er økonomisk lønnsom både for den
funksjonshemmede og samfunnet. Vi har nå en ny evalueringsrapport om ordningen:
Econ rapport 2008-039 som konkluderer klart: Evalueringen viser at ordningen bidrar
til at personer med sterke funksjonsnedsettelser kommer i, og blir værende i jobb.

dag er funksjonsassistanse ennå ikke en rettighet, og den er kun forbeholdt de som
allerede er i arbeid. Dette til tross for re 'erin s artienes klare stand unkt til
ordnin en i o osis'on. I tillegg til å opprettholde de aktuelle stønadene i folketrygd-
loven, har nå regjeringen en gylden mulighet til å lovfeste funksjonsassistanse som
en rettighet både for personer i jobb, og de som skal prøve å komme inn i
arbeidslivet.

3. Regelverket rundt utdanning må forbedres for å fremme
funksjonshemmedes muligheter til en solid utdanning som kan bidra til
stabil og langvarig yrkesdeltakelse

3-års-grensen
Høyere utdanning er et effektivt virkemiddel til likestilling og yrkesdeltakelse. NHF
mener at grensen på 3 år for å få stønad til utdanning må fjernes. NHF sitt
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utgangspunkt er at utdanning skal kunne tas ved ordinær studiefinansiering. For
mange funksjonshemmede er dette imidlertid et umulig alternativ. Personer som har
behov for lenger studietid og som har ekstrakostnader på grunn av sin
funksjonsnedsettelse eller på grunn av funksjonshemmende barrierer, vil sitte igjen
med langt større lån enn for andre. Personer som ikke kan benytte ordinær
studiefinansiering på vanlig måte må derfor uansett ikke omfattes 3-årsgrensen.
Funksjonshemmede som har vanskelig for å få jobb både på grunn av fysiske
hindringer og holdninger, er mer avhengig av høyere utdanning enn andre.

Når regelverket som skal øke arbeidsdeltakelse, skal være treffsikkert, er det underlig
ikke å satse på det som virker på lang sikt. Dette kommer i tillegg til det åpenbare
diskriminerende elementet: har du behov for attføring under utdanning, er lengre
utdanning enn tre år uoppnåelig. Dette mener vi er i strid med FN-konvensjonen som
nedfeller lik rett til høyere utdanning og konkretiserer blant annet og tiltak og
nødvendig støtte for å sikre denne rettigheten.

Satsing på en solid høyere utdanning, vil også være mer lønnsomt i bred forstand,
enn kortsiktige, tilfeldige, dårlige og dyre arbeidsmarkedstiltak.

Det må tilføyes at unntaket fra 3-års-grensen i dagens regler i dag tolkes på to
forskjellige måter både i NAV og i det politiske miljø. Noen mener unntaket åpner for
4-5 års utdannelse, for eksempel et masterstudium, og at NAV fører en for streng
tolkning av regelen. Andre mener det kun gjelder når man må bruke lenger tid på et
3-års studium, og at NAV ikke har anledning til å støtte en lengre utdanning.
Formuleringen i unntaksbestemmelsen bør videre presiseres.

Vi forutsetter at departementet i § 6-3 mener å inkludere personer med
funksjonsnedsettelser. Dette kan være personer som ikke nødvendigvis har sterke
sosiale problemer eller helsemessige problemer. Skal denne gruppen også inn i
denne forskriften, må personer med funksjonsnedsettelser som målgruppe også inn.

Maksimalsatsene
NHF har hele tiden vært imot kostnadstaket for stønad til dekning av skolepenger,
semesteravgift og eksamensavgift som ble innført i 2003. Departementet begrunner
opprettholdelse av maksimaltakst på skolepenger, semesteravgift og eksamensgebyr
i Econ-rapport fra 2006, der konklusjonen er at dette i liten grad hadde begrenset
attføringsdeltakernes mulighet til å få en hensiktsmessig utdanning.

Det er her verdt å ta med seg også andre momenter som ECON trekker fram, blant
annet at rådgiverne i NAV oftere gir råd om annet attføringstiltak enn utdanning etter
innføringen av kostnadstaket. Taket på attføringsstønad vil i dag kunne styre hvilket
utdanningsløp den enkelte kan ta. Valgmuligheten til å ta en hensiktsmessig
utdanning blir da mindre for grupper med behov for attføring.

Valgmuligheten er allerede i dag begrenset for bevegelseshemmede blant annet ved
at tilgjengeligheten ved utdanningsinstitusjoner er for dårlig. Dersom en
bevegelseshemmet i praksis er utestengt fra en offentlig skole eller studieretning, må
man kunne få attføringsstønad som dekker et tilgjengelig tilbud selv om det er et
dyrere alternativ. Taket på attføringsstønad vil i dag kunne hindre dette, med mindre
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studiet blir vurdert som påkrevd for å gjennomføre et nødvendig og hensiktsmessig
tiltak. Hvilken vurdering som her reelt gjøres av NAV i de enkelte sakene har vi ikke
oversikt over.

Aldersgrense  -  og mulighet for videregående utdanning på attføring
NHF støtter å ta bort aldersgrensen på 26 år for utdanningstøtte. Dette gjør at
funksjonshemmede studenter kan starte på samme tid som ikke- funksjonshemmede
studenter, selv om det er behov for attføring under utdanning. Er behovet for slik
støtte vurdert, må man ikke tvinges til å vente til man er 26 år med å studere.

NHF har tatt o muntli med de artementet den n e be rensnin en som innføres
under forskriftens 6-4 om at retti hetene i o lærin sloven skal være fullt ut
ben et før ordinær utdannin tilb s. Da de artementet her  ikke  har ment å skjer e
da ens vilkår for å få o så slik skole an under attførin når dette vurderes som
nødvendi o hensiktsmessi forutsetter vi at dette avsnittet tas bort.

4. Funksjonshemmede må sikres like differensierte tiltak som andre,
samtidig som skjermet tilbud kan opprettholdes når dette er behovet

Skal likestilling oppnås, må også yrkeshemmede få et tilbud som er best egnet både
når det gjelder avklaring, oppfølging og tiltak. Regelverket må ikke være til hinder for
at funksjonshemmede kan få like differensiert tilbud om avklarings- og
oppfølgingstiltak som andre. I alternativ modell for sammenslåing av avklarings- og
oppfølgingstiltak sies det:  "Denne modellen vil gi brukere med nedsatt arbeidsevne
det samme tilbudet som i dag. Tilbudet vil bli forbeholdt denne målgruppen i form av
egne tiltaksplasser. Ved å beholde dagens ordning for denne brukergruppen vil
mulighetene for valg av leverandør og mulighetene for individuell og fleksibel
tilpasning av tjenestetilbudet bli noe begrenset sammenlignet med det tilbudet andre
brukergrupper mottar."

Det kan ikke aksepteres at funksjonshemmede får et mindre differensiert og
individuelt tilpasset tilbud enn andre. NHF mener man her må finne en praktisk
løsning der tilbudet til de som trenger skjermet virksomhet opprettholdes, samtidig
som også hver enkelt får det optimale tilbudet ut ifra sine behov.

5. Kvalitet og en helhetlig tilnærming må prioriteres for å sikre et godt
tilbud også for de som trenger et koordinert og langvarig tjenestetilbud.

Det foreslår et felles system for avklaring, oppfølging og tiltaksformidling hvor det sies
lite om hvordan kvaliteten i denne prosessen skal sikres for den enkelte. For oss ser
det ut som personer med de største bistandsbehovene, med behov for bistand fra
flere instanser kommer dårligst ut i forslaget. Det er de som mister rettighetene, det
er de som ofte trenger lengst tid og det er de som blir taperne når samordningen
mellom instanser ikke fungerer.

Samme problem dokumenteres i SINTEF-rapport fra 2007: "Sosial- og helsetjenester
for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-
2006." De konkluderer blant annet med  "Det er fremdeles de med lavest
funksjonsnivå og størst behov for koordinerte og langvarige tiltak som får dårligst
tilpasset hjelp og som må vente lengst på hjelpen."
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Dette kommer også fram i evalueringen av FIA- prosjektet (Funksjonshemmede i
arbeid - samarbeidsprosjekt mellom NAV og NHF):  "Tjenestetilbudet for
funksjonshemmede viser  seg å  være oppstykket i kommunale og statlige
virksomheter. Rettighetslovverk er svakt og uoversiktlig, og mange
funksjonshemmede opplever begrensninger i regelverket. De vurderer
søknadsprosedyrene som byråkratiske og opplever at det tas budsjetthensyn, når
saksbehandlerne skal bevilge  assistanse  eller hjelpemidler til dem. Dette gjelder
både  Brukerstyrt personlig assistent (BPA) som er en sentral tjeneste for
funksjonshemmede som trenger  assistanse  i hverdagen, og funksjonsassistanse
som er  beregnet på søkere som har fått jobb, men ikke til dem som er i
arbeidsmarkedstiltak under attføring. Hjelpemiddelsentralen har også en relativ lang
ventetid for utlevering av enkelte hjelpemidler, og det var en stor utfordring for noen
av søkere å få slike hjelpemidler i tide, ettersom de  bare  skulle være i arbeidspraksis
i fire måneder. Alt dette gjør at tjenestetilbudet for funksjonshemmede ikke fungerer
som godt nok..... Personer som er avhengige av hjelpeapparatets tjenester ser ut til å
trenge en "los" eller andre personer med autoritet som støttespillere  for å få
gjennomslag for sine rettighete(.

NHF kan ikke se at AAP og det foreliggende forslaget har tilstrekkelig fokus på å løse
de store problemene med koordinering med andre tiltak og instanser. For at
arbeidsmarkedstiltakene skal fungere for de med størst behov, må for eksempel
assistanse, transport til og fra arbeid/utdanning og rask tilgang på riktige hjelpemidler
være på plass samtidig. Her ligger noen utfordringer som krever klar ansvarsfordeling
og klare rettigheter for å dempe usikkerheten for den enkelte deltaker.

Vi savner også mer fokus på kvalitet i tiltakene, og hva departementet legger i
kvalitet. Vår erfaring er at valget av leverandør bygger oftest på pris, enn kvalitet. Vi
frykter at ressursene forsvinner i mer byråkrati på kjøp og salg av tjenester og mindre
til den kvaliteten som den enkelte trenger for å komme i mål. Vi vil igjen her komme
inn på hva dagens regjeringsparti uttalte i innstillingen til St.meld. 40 (2002-2003):
Disse  medlemmer viser til at endringer i attføringsregelverket de siste åra har gitt økt
fokus på gjennomstrømningen i attføringstiltakene og dermed mindre fokus på
kvaliteten i tiltakene. Dette har gjort det vanskeligere for personer med nedsatt
funksjonsevne å gjennomføre vellykka attføringsløp.  Regjeringen fra disse partiene
skal så sette i gang et forsøk der man vil vurdere å belønne tiltaksarrangørene for
formidling til arbeid gjennom et bonussystem (alternative finansieringsmodeller til
"Arbeid med bistand"). Hvis tiltaksleverandører lykkes, kan dette skyldes et
arbeidsmarked som trenger arbeidskraft, og det kan kanskje si mest om hvem man
rekrutterer inn i tiltaket. Vi frykter at de arbeidssøkere som har "best potensiale", som
står nærmest arbeidslivet i utgangspunktet vil bli prioritert.

Det er viktig at systemet må bygge opp under den enkeltes ønsker og behov. NHFs
erfaring er at konkurranseutsetting av arbeidsmarkedstiltak, ikke sikrer den kvaliteten
som den enkelte trenger for å komme i arbeid.

Når løsningene finnes, må disse virkemidlene benyttes. Det hjelper å ha gode
rådgivere i NAV som følger opp, som kjenner mulighetene (og regelverket) og som er
lett å få kontakt med når det er behov. Det er viktig med kontinuitet, slik at brukeren
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og saksbehandleren i NAV kan drøfte utviklingen  og finne løsninger sammen. Dette
krever også at det lokale NAV - kontoret  har tilstrekkelig myndighet til å ta
beslutninger uten unødig byråkrati.  Saksbehandleren i NAV vil også  kunne sikre til at
andre tjenester (for eksempel hjelpemidler)  kan skaffes til rett tid.

Det er nødvendig å ha tilstrekkelig tid, slik at arbeidsdeltakelsen kan bli varig. Det
hjelper med funksjonsassistanse og det hjelper å koordinere tjenestene slik at hele
livssituasjonen legges til rette for å være yrkesaktiv. NHF mener ikke at det
foreliggende forslaget fremmer dette.

Departementets knappe høringsfrist legges for en stor del i en ferieperiode. Når
planen er iverksetting fra 1.1.09, og når de økonomiske konsekvenser skal
presenteres i statsbudsjettet to uker etter høringsfristen blir et spørsmål påtrengende:
Vil høringsinstansenes synspunkter overhode ha noen betydning?

NHF ber om at brukerorganisasjonenes synspunkter blir tatt hensyn til, og at
regjeringen benytter en gylden mulighet til å fremme økt yrkesdeltakelse for
funksjonshemmede.

Med vennlig hilsen
Norges Handikapforbund

Eilin Reinaas
Forbundsleder

Lars Ødegård (sign)
generalsekretær

Kopi: Barne- og likestillingsdepartementet, Samlivs og likestillingsavdelingen
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