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Hvorfor dette heftet

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

Ressurssterke unge mennesker står i dag utenfor arbeidslivet på 
grunn av sin funksjonshemning. Med enkel tilrettelegging kan de 
gjøre en innsats på din arbeidsplass. Dette heftet gir noen for-
slag til hvordan du som tillitsvalgt kan bidra til tilrettelegging for 
arbeidstakere med funksjonshemning. 

God tilrettelegging bidrar til et bedre arbeidsmiljø for alle ar-
beidstakere. Flere IA-bedrifter melder om at tilrettelegging for 
ansatte med funksjonshemning har bidratt til lavere terskel for 
tilrettelegging for alle ansatte. De melder også om høyere trivsel 
og redusert sykefravær.

Vi i Unge funksjonshemmede vet at tillitsvalgte kan være pådri-
vere for bedre tilrettelegging. Da får flere dyktige mennesker med 
kronisk sykdom eller funksjonshemning 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 - Norsk Stein

Norsk Stein har ”støvdemper” Jan Tveita i staben. Tveita har CP og 
en høyrehånd som ikke fungerer så bra. Traktoren han kjører har 
derfor de viktigste funksjonene på venstre side. 

Hovedtillitsvalgt Jan Ove Jørmeland vet hvor viktig det er for folk å 
ha en jobb, og bruker mye av tiden sin på tilrettelegging. Det løn-
ner seg både for bedriften og for enkeltmenneskene.

- Nå har jeg kjøpt meg en leilighet. Jeg fikk ikke noen
 leilighet med en trygd på 150.000,-.

Jan Tveita, 24 år

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

- Jeg brenner for tilrettelegging fordi det å jobbe både gir 
livskvalitet og mulighet for å bygge seg opp en økonomi .

Hovedtillitsvalgt Jan Ove Jørmeland
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Konkrete tiltak for din 
arbeidsplass

Kartlegging:

Arbeider det i dag personer med redusert funksjonsevne   �
på din arbeidsplass?
Finnes det oppgaver på din arbeidsplass som er spesielt   �
krevende for personer med nedsatt funksjonsevne? Kan  
andelen slike oppgaver reduseres med bedre tilrettelegging?
Er din arbeidsplass en IA bedrift? �
Sier dine kollegaer fra om arbeidet er spesielt belastende?   �
Finnes det i så fall rutiner for å følge det opp?
Kan tilrettelegging gi økt yteevne for eksisterende eller poten- �
sielle ansatte?

Rekruttering:

Foreslå at stillingsannonser oppfordrer personer med funks- �
jonshemning til å søke.
Hindre diskriminering i ansettelsesprosesser i tråd med ar- �
beidsmiljøloven.
Om tillitsvalgt er representert i ansettelsesutvalg: Fokuser på  �
hva personen kan gjøre, og ikke hvilken funksjonshemning 
personen har. Tillitsvalgt kan også minne om de ulike ordnin-
gene NAV har i forbindelse med tilrettelegging/lønnstilskudd.

Arbeidsmiljø:

Avklare hva som bidrar til fravær generelt i bedriften og spesielt  �
for arbeidstakere med funksjonshemning. Gjerne i samarbeid 
med verneombud og arbeidsgiver.
Løfte diskusjoner om alternative jobbmuligheter for å redusere  �
deltid og fravær. Gjerne i samarbeid med ledere og verneom-
bud. 
Bistå arbeidstakere med funksjonshemning for å sikre tilret- �
telegging fra arbeidsgiver
Sikre rettigheter for arbeidstakere med funksjonshemning ved  �
omorganisering eller endrede arbeidskrav.
Bistå i enkelstaker ved sykemelding og attføring. �
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Eksempler på NAV-tiltak for 
bedre tilrettelegging
Tilretteleggingsgaranti: 
Garanti for at arbeidssøkere får rask oppfølging og bistand fra 
NAV. En potensiell arbeidsgiver skal slik være trygg på at all tilret-
telegging er sikret ved ansettelse.

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

Arbeidsplassvurdering: 
Arbeidstakerne får gjennomført faglige vurderinger av tilretteleg-
gings- og tiltaksbehov på arbeidsplassen.
 

Assistanse på arbeidsplassen: 
Bedriften kan få dekket utgifter til døvetolk, lese- og sekretærhjelp 
eller funksjonsassistent for arbeidstakere med funksjonsnedset-
telse.

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. 

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

På NAVs nettsider finner du flere tiltak og mer informasjon. Du 
finner også informasjon på www.jobbressurs.no
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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 tilrettelegging •	
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.

Ekstraarbeid for kollegaer? Å få en kollega med kronisk 
sykdom eller funksjonshemning kan skape frykt for at mer 
arbeid blir skjøvet over på andre. Å ansette personer med 
funksjonsnedsettelse skal ikke gi økt arbeidsbelastning for 
andre ansatte. Arbeidsgiver skal heller ikke få merutgifter. (se 
s. 8) Som tillitsvalgt kan du være en pådriver for reell tilret-
telegging, der ansatte får en arbeidstid som er tilpasset deres 
yteevne og oppgaver de kan mestre. 

Bare lat eller? Ved å lytte til dine kollegaers behov, kan du 
hjelpe dem på vei mot en enklere arbeidshverdag.  Mange 
med kronisk sykdom opplever symptomer som smerte, tret-
thet 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 avtal-
er om hvilke oppgaver som skal løses innen et tidsrom heller 
enn dag for dag, kan gjøre at mange ansatte kan klare mer. 

Enkel tilrettelegging i  
praksis
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Hva er en funksjonshemning?
”En funksjonshemning er et misforhold mellom individets forutset-
ninger 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 situasjo-
nen. 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.  
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