
Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan

For deg som er arbeidsgiver



Eksempel - Tilrettelegging ved K-team

Konkrete tiltak for din arbeidsplass

Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset

Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Enkel tilrettelegging i praksis 

Visste du at...

Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk Stein

Hva er en funksjonshemning?

Innhold

6
4

8

12
10

13

Unge Funksjonshemmede
post@ungefunksjonshemmede.no
+47 22 79 94 25

14
16



3Tilrettelegging - hvorfor og hvordan

Hvorfor dette heftet

Ressurssterke unge mennesker står i dag utenfor arbeidslivet på 
grunn av sin funksjonshemning. Med enkel tilrettelegging kan de 
gjøre en innsats i din bedrift. Dette heftet gir noen forslag til hvordan 
du kan tilrettelegge for arbeidstakere med funksjonsnedsettelse. 

Arbeidsgivere som har satset på tilrettelegging sier de har 
opplevd effekter også for resten av arbeidsplassen i form av 
lavere sykefravær, mer fornøyde medarbeidere og økt lojalitet til 
arbeidsplassen. 

Vi i Unge funksjonshemmede  vet at arbeidsgivere kan være 
pådrivere for bedre tilrettelegging. Da får flere dyktige kronisk 
syke eller funksjonshemmede mulighet til å vise hva de kan i 
arbeidslivet. Mange kan også jobbe mer enn de gjør i dag. 

God lesning!
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Eksempel - K-team

Daglig leder Kjell Korsgården har skapt en arbeidsplass hvor det er 
høyt under taket og rom for fleksibilitet. Resultatet er en lojal, stabil 
stab og medarbeidere som trives.  En av de ansatte revisorene er 
Kenneth Litleskare, som med sterkt nedsatt hørsel strever med å 
forstå folk i telefonen. Korgården var skeptisk til hvordan det skulle 
gå i forhold til kundekontakt og sosialt fellesskap, men opplever 
nå at Litleskare er et av bedriftens sterkeste kort.

Bedrift: K-team, Bærum
Virksomhetsområde: revisjon
Antall ansatte: 7
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Eksempel - K-team

- Jeg får stadig tilbud om jobb med bedre lønn og vilkår fra 
konkurrenter. Men for meg er trivsel viktigst, så jeg blir her. 

Kenneth Litleskare, 27 år

- Jeg opplever at jeg ved å gi fleksibilitet får lojalitet tilbake. 

Kjell Korsgården, daglig leder
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Konkrete tiltak for din 
arbeidsplass
Kartlegging: 

Vet ansatte at de kan få arbeidssituasjonen tilpasset?  �
Kan økt tilrettelegging gi økt yteevne for eksisterende eller  �
potensielle ansatte?
Er virksomheten en IA-bedrift?  �
Blir det vurdert endring i oppgaver eller redusert stilling før  �
sykemelding eller overgang til trygd?
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Konkrete tiltak for din 
arbeidsplass

Rekruttering: 
Sikre at stillingsannonser oppfordrer personer med funksjons- �
nedsettelse til å søke.
Vurdere å innkalle alle søkere med funksjonsnedsettelse til  �
intervju. 
Kontakte NAV for å bli tilbyder av arbeidspraksis eller  �
målrettet utlysning av arbeid for arbeidssøkere med 
funksjonsnedsettelser.

 
Arbeidsmiljø: 

Avklare hva som bidrar til fravær generelt i bedriften og spesielt  �
for arbeidstakere med funksjonshemning. Gjerne i samarbeid 
med verneombud og tillitsvalgt.
Løfte diskusjoner om alternative jobbmuligheter for å  �
redusere deltid og fravær. Gjerne i samarbeid med ledere og 
verneombud. 



8 Tilrettelegging - hvorfor og hvordan

Eksempel - Kontorvarehuset

Martin Aanes sliter med ettervirkninger av kreft, og jobber i 15% 
stilling som servicekonsulent på verkstedet. Før han ble syk var han 
ansatt som it-konsulent på fulltid. Under sykdomsforløpet gjorde 
ledelsen det klart at han hadde en jobb når han følte seg klar. 

Bedrift: Kontorvarehuset, Molde
Virksomhetsområde: Salg av og service på kontorutstyr
Antall ansatte: 15
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Eksempel - Kontorvarehuset

-Vi legger til rette for at folk skal være i arbeid så mye som 
mulig. Det er en vinn-vinn situasjon.  

Morten Skagen, daglig leder

- Vår dialog med NAV vært konstruktiv. Etter sykdommen 
hadde Martin først ”Arbeidspraksis”, og nå er han på ”Grad-
ert uføretrygd”.

Morten Skagen, daglig leder
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Tilretteleggingsgaranti: 
Garanti for at arbeidssøkere får rask oppfølging og bistand fra NAV. 
En potensiell arbeidsgiver skal slik være trygg på at all tilrettelegging 
er sikret ved ansettelse.

Tilretteleggingstilskudd: 
Virksomheten kan søke kompensasjon for merutgifter til 
tilrettelegging av arbeidet slik at ansatte kan fortsette i jobb selv om 
de har helseproblemer. Kun for IA bedrifter.

Lønnstilskudd: 
Personer med varierende eller nedsatt yteevne kan ansettes på 
normale lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidsgiver får lønnsrefusjon for 
deler av lønnen.
 

Eksempler på NAV-tiltak for 
bedre tilrettelegging
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Assistanse på arbeidsplassen: 
Bedriften kan få dekket utgifter til døvetolk, lese og sekretærhjelp eller 
funksjonsassistent for arbeidstakere med funksjonsnedsettelse.

Gradert uføretrygd: 
Personer med en viss arbeidsevne kan få en kombinasjon av trygd 
og lønn. 

Arbeidspraksis: 
Mulighet for å prøve ut arbeidsevne i en bedrift der NAV dekker 
lønnskostnader. Tilsvarende tiltak finnes i form av IA-plasser.

Fritak fra arbeidsgiverperioden: 
NAV kan dekke utgifter til sykepenger i arbeidsgiverperioden for 
personer med kronisk sykdom eller særlig høyt sykefravær.

Arbeidsplassvurdering: 
Arbeidstakerne får gjennomført faglige vurderinger av tilretteleggings 
og tiltaksbehov på arbeidsplassen.

På NAVs nettsider finner du flere tiltak og mer informasjon. Du finner 
også informasjon på www.jobbressurs.no
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Bare lat eller? 
Ved å lytte til dine ansattes behov, kan du oppnå at de klarer 
å yte mer.  Mange med kronisk sykdom opplever symptomer 
som smerte, tretthet eller blir fort tungpustet. Å flytte ett møte 
ned i første etasje eller bare varsle det i god tid kan være alt 
som trengs for å gjøre arbeidsdagen lettere for en kronisk syk 
kollega. Fleksibilitet i forhold til oppgavefordeling er et viktig 
verktøy i tilretteleggingsarbeidet. 

Men du klarte jo dette i går? 
For mange varierer yteevne over tid. Ordninger som fleksitid, 
hjemmekontor og klare avtaler om hvilke oppgaver som skal 
løses innen et tidsrom kan gjøre at mange ansatte kan yte 
mer.

Enkel tilrettelegging i  
praksis
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Visste du at…

Mer enn 250 000 arbeidstagere i Norge har en  •	
funksjonshemning  

20% av dem som har funksjonshemning har ikke tilrette-•	
legging på arbeidsplassen, men oppgir at de har behov 
for det. 
 
Ca 40% av personer med nedsatt funksjonsevne •	
arbeider deltid mot ca 25% i befolkningen for øvrig. 
 
Av de som har funksjonsnedsettelse og ikke jobber  •	
oppgir 92 000 at de ønsker arbeid. Av disse er bare  
16 000 registrert som arbeidsledige.

Enkel tilrettelegging i  
praksis
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Eksempel - Norsk Stein

Norsk Stein har ”Vannmann” Jan Tveita i staben. Tveita har CP og 
en høyrehånd som ikke fungerer optimalt. Traktoren han kjører 
har derfor de viktigste funksjonene på venstre side. Tidligere har 
Norsk Stein avertert etter mennesker på uføretrygd som ønsket 
seg inn i arbeidslivet.

Bedrift: Norsk Stein, Suldal
Virksomhetsområde: steinbrudd
Antall ansatte: 350
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Eksempel - Norsk Stein

- Blant de flere hundre tusen som ikke er i arbeid, er jeg 
overbevist om at det finnes masse kompetanse som kan 
komme vår bedrift til gode. 

Fritz Holm, personalsjef

- Jeg er glad for å jobbe. Det er ikke noe liv å gå hjemme. 

Jan Tveita, 24 år



Hva er en funksjonshemning?
”En funksjonshemning er et misforhold mellom individets 
forutsetninger og miljøets krav til funksjon på områder som er 
vesentlige for etablering av selvstendighet og sosial tilværelse.”

En funksjonshemming er altså noe som kommer an på situasjonen. 
Hva slags arbeid som går an å utføre og hvor mye det går an å 
jobbe kommer an på hvordan forholdene på arbeidsplassen er lagt 
opp. Funksjonshemninger kan like gjerne være skjult som synlig, 
og personer med behov for tilrettelegging kan like godt være ung 
som gammel.  


