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Høringsuttalelse fra Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
vedrørende forenklinger i regelverket om arbeidsmarkedstiltak

Viser til høringsnotat med vedlegg samt brev fra departementet av 7. august 2008.
Rådet takker departementet for utsatt høringsfrist og oversender herved sin
høringsuttalelse.

Rådet støtter modellen for sammenslåing og harmonisering
av arbeidsmarkedstiltak og at kjøp av tjenester skjer i henhold til reglene for
offentlige anskaffelser
Et overordnet mål for rådet er full likestilling og deltakelse for funksjonshemmede på
alle felt i samfunnet. Eksisterende tiltak har ikke hatt ønsket effekt på sysselsettingen
av personer med nedsatt arbeidsevne. Et forslag som opprettholder skillet i
tjenestetilbudet mellom personer med nedsatt arbeidsevne og andre brukere, fremstår
som lite forenelig med prinsippene om likestilling og inkludering. Rådet støtter derfor
modellen for sammenslåing og harmonisering av tiltak og håper dette kan bidra til
større fleksibilitet og kvalitet i tiltakene. Rådet vil samtidig understreke at modellen
forutsetter at det stilles strenge krav til kvalitetssikring av tiltakene etter fastsatte
kriterier og resultatmål (sertifisering). Kvalitetssikring av kompetanse innenfor tiltakene
er spesielt viktig.

Rådet støtter forslag om 19  -  års aldersgrense for opplæring i form av ordinær
utdanning
Et overordnet prinsipp for rådet er at studenter med nedsatt funksjonsevne skal ha
muligheter for å ta utdanning gjennom lån i Lånekassen på lik linje med andre
studenter. Fram til nå har Lånekassens regler gjort det vanskelig å få lån som dekker
utgifter til livsopphold og en lengre studietid på grunn av funksjonsnedsettelser.
Studenter som må bruke lengre tid enn planlagt har tidligere blitt straffet økonomisk for
dette. Rådet mener derfor at studiefinansieringsordningen må endres slik at
funksjonshemmede studenter får muligheter til å ta utdanning på ordinær måte.

Inntil studiefinansieringen er tilpasset behovene hos studenter med nedsatt
funksjonsevne, mener rådet at ordinær utdanning må kunne gis som attføring fra
aldersgrensen på 19 år. Rådet har i tidligere innspill benevnt det som et paradoks at
unge funksjonshemmede som hovedregel ikke tilbys utdanning som attføring før etter
fylte 26 år, mens de kan tilbys uførepensjon allerede som 18 åring. Rådet har derfor
også tidligere gått inn for en senkning av aldersgrensen. NAV-kontorene melder
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dessuten om stor ulikhet i behandlingen av søknader etter unntaksbestemmelsene.
Rådet mener derfor at en aldersgrense på 19 år for alle som søker om opplæring vil
sikre en mer ensrettet praksis. Rådet er enig med departementet om at retten til
videregående opplæring etter Opplæringsloven skal være benyttet fullt ut før det gis
utdanning etter forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Rådet foreslår at de ulike varighetsbestemmelsene på tiltak fjernes i forskriften
om arbeidsmarkedstiltakene ,  og at det innføres en retttilinntil 5  -  års løp på
individuelt tilpassede arbeidstiltak
Rådet er enig med departementets vurdering av at en forenkling av regelverket kan
frigjøre tid til individuell oppfølging og veiledning og få flere over fra passive ytelser til
aktiv deltakelse. Rådet etterlyser allikevel et sterkere og tydeligere grep for å skape en
forenkling og forbedring etter intensjonen. Rådet mener at varighetsbestemmelsene for
ulike tiltak bør tas bort fra forskriften fordi bestemmelsene bidrar til å bevare et
komplisert regelverk i stedet for å forenkle. Tidsbegrensningene på tiltakene kan lett
føre til at folk flyttes fra tiltak til tiltak fordi  reglene må  følges og ikke etter den enkeltes
behov. "Det er ikke den enkelte som skal tilpasses tiltakene, men tiltakene som skal
tilpasses den enkelte". Det vil for eksempel finnes tilfeller der det er behov for et
kortere eller et lengre løp innenfor det enkelte tiltak, enn det tidsrammene skulle tilsi.
disse tilfellene kan varighetsreglene framstå som rigide og lite fleksible. Rådet vil
derfor understreke viktigheten av at det gis rom for skjønn og fleksibilitet, og foreslår at
det i stedet for tidsbegrensede tiltak innføres en rett til inntil 5 - års løp på individuelt
tilpassede arbeidstiltak. Dette må også gjelde i forhold til ordinær utdanning som
attføringstiltak. Innhold og varighet i den enkeltes tiltak innenfor dette løpet, bør få en
fleksibel og individuell tilpassing og bør fastsettes i samarbeid med bruker.

Når det gjelder notatet i sin helhet, savner rådet en forklaring og tydeliggjøring av
brukermedvirkning og brukerinnflytelse på individnivå. Den beste kompetansen sitter
ofte hos brukeren, og dette er en kompetanse som forvaltningen trenger for å finne de
beste virkemidlene. NAV's oppdrag er i samarbeid med bruker å avklare den enkeltes
ressurser og arbeidsevne og finne fram til de tiltakene som passer best. Rådet mener
at brukerens kompetanse i større grad må sidestilles med saksbehandlerens
kompetanse, og at dette bør komme tydeligere fram i regelverket. For at
brukermedvirkning skal kunne omsettes i praksis, er det viktig at det settes av nok tid
og økonomi til å følge opp den enkelte.

Med vennlig hilsen

Henning Aanes
Rådsleder Tine Overlier
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