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Innspill til representantforslag 51 S om å legge til rette for at
uføre får de beste muligheter til å ha en tilknytning til
arbeidslivet
Fellesorganisasjonen organiserer 29 000 barnevernspedagoger, sosionomer,
vernepleiere og velferdsvitere. Våre medlemmer jobber innenfor et bredt
spekter av helse-, omsorgs- og velferdstjenester.
FO støtter forslagene som framsettes i representantforslag 50 S om å legge til
rette for at uføre får de beste muligheter til å ha en tilknytning til arbeidslivet. Vi
har følgende kommentarer til forslagene:
1. Forslag om å legge frem forslag om å øke fribeløpet for uføre i forbindelse
med forslaget til statsbudsjett for 2020 mv.
Intensjonen for endring av reglene for friinntekt for uføre var blant annet å legge
til rette for større fleksibilitet knyttet til avkortning. Hensikten var også å gjøre
det enklere for uføre med restarbeidsevne å ha en tilknytning til arbeidslivet og
mulighet for å tjene litt ekstra i perioder hvor helsa tillater det.
FO støtter forslaget om å øke fribeløpet dersom det utgjør en uforholdsmessig
begrensning i intensjonen om å bedre uføres mulighet til å utnytte
restarbeidsevne. Vi støtter også forslag om å vurdere hvordan dagens ordning
fungerer.
2. Forslag om å sikre at ikke uføres barnetillegg rammes for hardt av
avkortningsreglene mv.
Uføre med forsørgeransvar for barn står ofte i en vanskelig situasjon både
helsemessig og økonomisk. Familier hvor en eller begge foreldre er uføre har
større risiko for å oppleve økonomiske problemer og bekymringer i tillegg til
utfordringer som følger av sykdom og dårlig helse. Vi vet at det er en
sammenheng mellom foreldres utdanning, inntekt og helse og barnas psykiske
og fysiske helse. Barn som vokser opp under vanskelige sosioøkonomiske
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forhold, har flere symptomer på psykiske problemer sammenlignet med barn
som ikke opplever slike belastninger.
FO mener derfor at barnetillegget i uføretrygden bør skjermes mot avkortning
som følge av inntekt. Det vil være et tiltak i tråd med regjeringens politikk for å
bekjempe fattigdom og sosial nød, spesielt blant barnefamilier.
3. Forslag om at NAV skal måtte følge opp unge med uføretrygd bedre, blant
annet gjennom å gi unge uføre rett til arbeidsmarkedstiltak på lik linje med
mottakere av arbeidsavklaringspenger.
Det har de senere årene vært en jevn økning i antall unge uføretrygdede.
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser er blant de vanligste årsakene til
uførhet hos unge under 30 år.
FO er opptatt av gode velferdsordninger som sikrer oss økonomisk hvis vi blir
syke. Samtidig tror vi flere uføre med restarbeidsevne kan jobbe mer dersom
regelverket er mer fleksibelt og de får nødvendig oppfølging, tilpasning og
tilrettelegging. Særlig gjelder dette unge uføre med diagnoser som nevnt
ovenfor. Ved å sikre unge uføre rett til oppfølging på lik linje med mottakere av
arbeidsavklaringspenger, vil de få mulighet til å delta på tilrettelagte tiltak i
perioder med forbedret helsetilstand. Dette kan bidra til å inkludere flere med
nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. FO mener denne muligheten ikke ivaretas
godt nok i dag.
FO mener forslaget om bedre oppfølging av unge uføre er godt, og helt i tråd
med regjeringens politiske intensjon om å legge bedre til rette for inkludering av
personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet.
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