
TETT GAPET
 
Arbeidsgivere trenger kompetente medarbeidere.  
Personer med nedsatt funksjonsevne ønsker arbeid, men under 
halvparten har jobb. Mange opplever at det er et gap mellom  
arbeidsgivers krav og egne forutsetninger for å gjøre en god jobb.  

Dette gapet må tettes! 
  

Den enkelte får brukt sine evner, blir en del av et sosialt og faglig 
miljø, og får dessuten økonomisk utbytte av det.

Virksomhetene får tilgang til nødvendig og kompetent  
arbeidskraft og forbedrer sitt omdømme overfor myndigheter,  
kunder og arbeidssøkere.

Samfunnet får økte skatteinntekter og reduserer utgifter  
til pensjoner og stønader.
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RÅD OG HJELP

Blir du diskriminert på jobben, eller har mistanke om  
at noen av dine ansatte eller kolleger blir det, er det 
viktig å gjøre noe med det. Ikke vent til situasjonen  
har låst seg eller problemene er blitt for store.  
Aktuelle samarbeidspartnere: 

 • personalledere, tillitsvalgte, verneombud,  
  personalavdeling eller bedriftshelsetjeneste

KONTAKT OMBUDET
Alle som mener seg diskriminert, og som ikke når  
fram lokalt, kan legge fram saken sin for ombudet. 
Ombudet vil undersøke saken og vurdere om det har 
foregått ulovlig diskriminering. Ombudet gir også  
veiledning og råd om juridiske rettigheter. 

Det er gratis å bruke ombudet.  

Likestillings- og diskrimineringsombudet 
Postboks 8048 Dep, 0031 Oslo
Besøksadresse: Grensen 5, Oslo

Grønt nr.  800 41 556
Telefon  24 05 59 50
Faks  24 05 59 60
E-post  post@LDO.no

Se mulighetene  
– ikke begrensningene!

Svar: Se kompetansen, ikke krykkene

Hvem skal inn?

Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene har kom-
petanse på området. Arbeidslivstelefonen, 815 44 544,  
kan være en nøytral part dersom du trenger noen  
å snakke med.

Statlige virksomheter med ansvar for veiledning  
og oppfølgingen av lovverket kan også bistå: 

 • NAV Arbeidslivssenter, NAV-kontor  
  og NAV hjelpemiddelsentral
 • Arbeidstilsynet

Arbeidsliv og personer med 
nedsatt funksjonsevne
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SLIK JOBBER DU FOR INKLUDERING 
Størsteparten av norsk arbeidsliv har forpliktet seg til å  
ansette flere med redusert funksjonsevne gjennom delmål 
to i Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 
(IA). Alle virksomheter må jobbe for inkludering og følge 
dette opp i praksis. 

Arbeidet skal
 • være nedfelt i mål, strategier eller handlingsplaner

 • være forankret i styrende organer, hos ledere   
  på alle nivå, hos tillitsvalgte og vernepersonell  
  og i organisasjonen for øvrig 

 • vises i den praktiske personalpolitikken

 • ivareta bedriftens behov for arbeidskraft

 • være preget av kjennskap til de ordninger som  
  finnes for å forebygge diskriminering og stimulere  
  til inkludering

MULIGHETER FOR TILRETTELEGGING 
 
NAV dekker noen av utgiftene forbundet med tilrettelegging,  
etter en skjønnsmessig vurdering. NAV vil også kunne veilede  
om rettigheter og plikter. Begge parter på arbeidsplassen  
må delta aktivt ved slik tilrettelegging.

Noen aktuelle tiltak:

 • tilrettelegging av arbeidsmiljø, arbeidstid og arbeidsoppgaver
 • hjelpemidler og tilskudd til ombygging
 • unntak for dekning av sykepenger i arbeidsgiverperioden
 • transport til og fra arbeid
 • garantibevis for oppfølging fra Hjelpemiddelsentralen
 • honorar til bedriftshelsetjenesten for IA-virksomheter
 • tilskudd til opplæring
 • faglig vurdering av mulige tilretteleggingstiltak  
  på arbeidsplassen
 • kjøp av helsetjenester
 • funksjonsassistent
 • tolk for døve og hørselshemmede 
 • lese- og sekretærhjelp
 • lønnstilskudd som kompensasjon til arbeidsgivere

Du finner mer informasjon i heftet 
 ”Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv”  
  http://www.nav.no/805342308.cms

LOVEN SIER
Arbeidsmiljølovens § 13-1 forbyr diskriminering på grunn av funksjonshemning. 

Det finnes ingen liste over hvilke diagnoser og helsetilstander som regnes som  
funksjonshemning i lovens forstand. Det viktigste er imidlertid ikke diagnosen,  
men hvilken betydning den har for funksjonsevnen. Funksjonsnedsettelser  
trenger ikke være synlige, men mange rettigheter er knyttet til at  
funksjonsevnen er varig nedsatt.

De viktigste reglene om diskriminering i arbeidslivet finner du i arbeidsmiljølovens  
kapittel 13. Andre relevante bestemmelser er §§ 1-2, 2-3, 4-6 og 9-3. 

Aktuelle bestemmelser finnes også i folketrygdlovens §§ 10-5 og 10-7  
og i forskrift med hjemmel i tjenestemannslovens § 5 nr. 1. 

På ombudets nettsider www.LDO.no finner du mer informasjon om lovverket.

EN LITEN TEST
 • Har du behov for tilrettelegging for å kunne gjøre jobben?

 • Mener du at du blir utsatt for forskjellsbehandling på grunn av dette behovet?

 • Skyldes forskjellsbehandlingen at du har nedsatt funksjonsevne?

 • Har dette vært til ulempe for deg?

 • Kan omstendighetene dokumenteres? 

 • Vil arbeidsgiver ha problemer med å fremvise en saklig grunn for forholdet?

 • Er det vanskelig å nå fram ved å ta opp saken internt i virksomheten?

Dersom du kan svare ja på spørsmålene over, og ikke når fram internt, bør du kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet.

SLIK UNNGÅR DU DISKRIMINERING
 • Ved ombygginger og nybygg, tenk på at bygninger  
  og omgivelser skal kunne brukes av alle.

 • Still krav til samfunnet for øvrig. Det hjelper lite med 
  positive arbeidsgivere hvis arbeidstakeren ikke kommer  
  seg på jobb eller hvis hjelpeapparatet er for tungrodd.

 • Se etter kompetansen hos aktuelle jobbsøkere.  
  Husk at eventuelle andre begrensninger kan avhjelpes.

 • Tilrettelegging kan være endret arbeidstid, annen  
  fordeling av oppgaver, ombygging, hjelpemidler  
  med mer. Bruk fantasien, spør andre som har prøvd  
  og del erfaringer. 

 • Følg opp og ta vare på medarbeidere som får  
  endret sin funksjonsevne. Det er en viktig investering.

 • Som kollega: Vær fleksibel i forhold til tilrettelegging.

 • Verdsett forskjellighet!
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