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Sammendrag
For den norske regjering er det et viktig mål at personer med nedsatt funksjonsevne skal ha like
muligheter til personlig utvikling, deltakelse og fri livsutfoldelse som alle andre. Med SSBs definisjon av
funksjonshemming som «fysiske eller psykiske helseplager av mer varig karakter som kan medføre
begrensinger i det daglige liv», oppgir om lag 15 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år at de har en
funksjonshemming. Det vil si rundt 532 000 mennesker. Definisjonen av funksjonshemmet som
hovedsakelig ligger til grunn for rapporten er: «en person som får sin praktiske livsførsel vesentlig
begrenset på grunn av gapet eller misforholdet mellom personens nedsatte funksjonsevne og
miljøet/samfunnets krav» (NOU 2001:22, s.17).
Å få tilgang til arbeid er like viktig for personer med nedsatt funksjonsevne som for alle andre i samfunnet, ikke bare er det viktig for materielle og sosiale levevilkår men arbeidslivet er også den viktigste
arenaen for samfunnsdeltakelse (Helsedirektoratet, 2010). Derfor er det alvorlig at kun 45 prosent av
alle personer med nedsatt funksjonsevne er i arbeid sammenlignet med 77 prosent av befolkningen.
Denne yrkesandelen har vært stabil de siste 10 årene, selv om økt fokus på et inkluderende arbeidsliv
har ført til at virksomhetene i større grad beholder ansatte med redusert arbeidsevne (NOU 2001:22, s.
94). Men adgangen til arbeid for personer med nedsatt funksjonsevne synes ennå å være redusert.
Selv om utviklingen i Norge går i retning av et mer krevende arbeidsmarked med høye krav til kompetanse og omstillings- og yteevne, kan tilrettelegging være et viktig virkemiddel for å rekruttere og inkludere
de som får sin praktiske livsførsel vesentlig begrenset på grunn av gapet mellom personens nedsatte funksjonsevne og samfunnets krav (funksjonshemming). Denne tilretteleggingen kan bestå av tilpasning av
arbeidsoppgaver, arbeidstid eller gjennom fysisk/sosial tilrettelegging og gjennom ulike former for
tekniske hjelpemidler (Norvoll & Fossestøl, 2010). Ledere i arbeidslivet vil også ha en viktig rolle her.
Romslig lederskap og tilrettelegging handler om mer enn teknologi og hjelpemidler (Light, 2001). Det er
ikke alle ledere i arbeidslivet som har like god kunnskap om hva det vil si å ha en funksjons-hemming.
Dette uttrykket har i vårt samfunn endret seg fra å være en medisinsk forståelse av et medisinsk avvik, til å
bli et relasjonelt begrep som beskriver hvordan individets forutsetninger og samfunnets krav sammen kan
skape en funksjonshemming. Derfor har begrepet nedsatt funksjonsevne blitt innført, og i lovverket blir
dette begrepet brukt fordi det er individet som lovverket retter seg mot, ikke den relasjonelle prosessen
der individet møter samfunnet. Det settes ofte likhetstegn mellom det å ha en nedsatt funksjonsevne og
det å ha en redusert arbeidsevne, men det er viktig å huske på at arbeidsevnen omfatter kun graden av
evne til å utføre en bestemt type arbeid.
For Arbeidstilsynet er det viktig å ta tak i dette området. I forarbeidene til arbeidsmiljøloven uttalte
departementet at denne loven ville være et viktig verktøy for å sikre et inkluderende arbeidsliv. I
arbeidsmiljøloven, som Arbeidstilsynet fører tilsyn med, er det tre områder som er viktige å merke; I §
1-1 sies det blant annet at lovens formål er å sikre likebehandling i arbeidslivet ved å legge til rette for
tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon. En
annen viktig bestemmelse for arbeidstilsynet er § 18-9 som omhandler Arbeidstilsynets samtykke ved
oppføring av bygninger. Denne gjør det mulig for etaten å sørge for at nye bygg og bygg som gjennomgår en ombygging har en slik standard at alle kan jobbe i virksomhetens lokaler.
Arbeidstilsynets direkte og indirekte innsats opp mot funksjonshemmede spenner seg over mange av
etatens aktiviteter kan sies å bidra til at færre blir funksjonshemmede (altså en redusering av gapet
mellom funksjonsevnen og samfunnets krav) i arbeidssituasjonen. I Arbeidstilsynets strategiske plan for
2008-2012 er et av satsingsområdene «Styrke tilrettelegging og oppfølging». Denne satsningen har fokus
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på inkluderende arbeidsliv og etatens tilsynsprosjekter, som for eksempel «Føre var», «Arbeid for helse»
og «På lag», bidrar alle til å forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager, uheldige psykiske
belastninger og å styrke tilrettelegging og oppfølging. Arbeidstilsynets byggesaksbehandling er et viktig
forebyggende middel for Arbeidstilsynet. Men det viktigste virkemiddelet for Arbeidstilsynet er likevel
tilsyn. Når en inspektør kontrollerer en virksomhets organisatoriske arbeidsbetingelser, sikrer hun også
at arbeidstakeren ikke påføres uheldige fysiske eller psykiske belastninger og at virksomheten tar hensyn
til den enkelte arbeidstaker ved organisering av arbeidet. En inspektør vil også kunne slå fast hvor bredt
sammensatt en arbeidsstokk er, noe som kan være en viktig indikator på om en virksomhets arbeidsmiljøbetingelser passer for alle.
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1 Bakgrunn og formål
Haltr ríðr hrossi,
hjörð rekr handar vanr,
daufr vegr ok dugir,
blindr er betri
en brenndr séi,
nýtr manngi nás

Er du halt, kan du ride,
handlaus gjæte,
er du dauv, kann du duga i strid.
Blind er betre
enn brend å vera;
daud mun ein lite duga.
Håvamål, strofe 71

Historisk har personer med nedsatt funksjonsevne hatt en usynlig rolle i det norske samfunn. De mottok velferdsmidler for å støtte eller kompensere for deres fravær i arbeidsmarkedet. Oppfatningen av at
de ikke hadde noen naturlig plass på arbeidsplassen førte til at de som hadde en nedsatt funksjonsevne
ble segregerte i enten beskyttede arbeidsforhold eller stønadsopphold. Dette førte også til at de ble en
gruppe mennesker som var avhengig av staten for å overleve, samtidig som gruppen ikke hadde stor
innflytelse på maktforholdene.
Dagens situasjon er annerledes. Internasjonalt har arbeidet med å sikre funksjonshemmedes rettigheter
både i arbeidslivet og ellers skutt fart de siste tiårene både i EU og FN. For den norske regjering er det et
viktig mål at personer med nedsatt funksjonsevne skal ha like muligheter til personlig utvikling, deltakelse
og fri livsutfoldelse som alle andre (Arbeidsdepartementet, 2011). Dette både fordi det er viktig å ivareta
alles rettigheter i det norske samfunn og fordi det er viktig å få så mange som mulig i arbeid for å sikre
velferdssamfunnet. Derfor er det viktig at staten Norge gjør det lettere for personer med nedsatt funksjonsevne å gå fra utdanningssektoren til arbeidsmarkedet, samtidig som det til rette-legges godt nok slik
at de som er i arbeid, klarer å stå i arbeid lengst mulig. Dette skal oppnås gjennom å sikre samfunnsmessig likestilling og å innføre mest mulig universell utforming av fysiske forhold. Likevel ser vi at
personer med nedsatt funksjonsevne fremdeles har vanskeligheter med å komme ut i arbeid og risikerer
også å bli utstøtt fra arbeidslivet. Delmål 2 i IA-avtalen handler om å få flere personer med nedsatt
funksjonsevne i arbeid og å hindre utstøting fra arbeidslivet. Derfor er det også et av Arbeidstilsynets
anliggender at flere funksjonshemmede finner sin plass i arbeidslivet.
Arbeid er like viktig for personer med nedsatt funksjonsevne som for alle andre i samfunnet. På 1930tallet ble de første undersøkelsene av arbeidsløshetens virkninger i hverdagen gjennomført. Denne
litteraturen forteller at arbeid er viktig for både materielle og sosiale levevilkår, og trolig er det den
viktigste arenaen for samfunnsdeltakelse (Helsedirektoratet, 2010). Den direkte betydningen av å være i
arbeid er mottakelsen av lønn, den indirekte betydningen handler mer om vår identitet og selvfølelse.
Ved å arbeide går man inn på en arena hvor man møter andre mennesker, skaper seg sosiale nettverk,
og man har en ramme for hverdagen (Skøien & Hem, 2005). Arbeidslivet er ikke bare den viktigste inntektskilden for de fleste i det kapitalistiske samfunn, det er også kjernearenaen for sosial interaksjon og
sosial integrasjon (Esping-Andersen, 1990). De siste årene har det vært en økende oppmerksomhet
rundt å få flere personer med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet. Bekymring for økte kostnader til
offentlige trygdeytelser er én forklaring til dette, en annen er stor etterspørsel etter arbeidskraft og en
antatt fremtidig mangel på arbeidskraft (Svalund & Skog Hansen, 2007).
Arbeidstilsynet arbeider med å gjøre situasjonen bedre for funksjonshemmede gjennom både tilsyn og
veiledning. Blant annet er et av satsingsområdene i perioden 2008-2012 tilrettelegging og oppfølging av
sykemeldte. For Arbeidstilsynet er dette et viktig område å ta tak i fordi etaten har mulighet til å
kontrollere at virksomheter ikke stenger ute mennesker med nedsatt funksjonsevne på grunn av
uakseptable arbeidsbetingelser. Arbeidstilsynet har også ansvar for å følge opp virksomheter hvor
ansatte er i fare for å få nedsatt funksjonsevne grunnet ulykker på arbeidsplassen.
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Rapporten tar for seg situasjonen for funksjonshemmede i arbeidslivet, hva det vil si å være funksjonshemmet, og hva som er forskjellen på dette og det å ha en nedsatt funksjonsevne. Videre vil rapporten
omtale relevante bestemmelser i arbeidsmiljøloven, aktuelle forskrifter til arbeidsmiljøloven samt en
kort omtale av annet aktuelt lovverk på området. Rapporten vil også se på hvordan Arbeidstilsynet
arbeider opp mot personer med nedsatt funksjonsevne. Rapportens fokus er i større grad på arbeidsmiljø- og arbeidslivssiden enn på arbeidsmarkedssiden. Det vil si at rapporten i mindre grad vektlegger
omtale om arbeidssøkere og de utfordringene som ligger i å komme inn i arbeidslivet.

2 Begrepene funksjonshemmet og nedsatt funksjonsevne
2.1 Utvikling og bruk av begrepene funksjonshemmet og nedsatt funksjonsevne
Funksjonshemming har tradisjonelt vært sett på som en egenskap ved individet og har vært knyttet til
en medisinsk forståelse. Funksjonshemmingen ble sett på som en konsekvens av sykdom, skade, lyte
eller andre biologiske avvik. I en slik forståelse er blindhet et biologisk avvik som gjør at en person ikke
kan se eller at en person på grunn av ryggmargsbrokk ikke kan gå og må sitte i rullestol. Også i dag er
denne forståelsen utbredt i den folkelige oppfattelsen av begrepet funksjonshemming; en tragedie som
rammer enkeltmennesker. Strategien ut fra denne forståelsen blir en kombinasjon av forebygging,
medisinsk, psykologisk eller pedagogisk behandling og hvis ikke det er tilstrekkelig – en tilrettelegging
av spesielle miljø (NOU 2001:22).
Siden 80-tallet har det kommet kritikk mot denne måten å forstå begrepet funksjonshemmede på.
Kritikken har handlet om at i en medisinsk forståelse av begrepet har ikke samfunnet noe ansvar og en
ser bort fra at omgivelsene har avgjørende betydning for i hvilken grad for eksempel det å ikke kunne
gå er funksjonshemmende. En rullestolbruker er ikke like funksjonshemmet når trapper byttes ut med
ramper og heiser. Å være funksjonshemmet kan heller ikke sies å være noe statisk. Det kommer an på
hvilken situasjon man er i. Eksempelvis er en blind lite funksjonshemmet når han snakker i telefonen.
Begrepet har derfor gjennomgått en endring fra å forstås rent medisinsk til å være et relasjonelt begrep.
I definisjoner av begrepet på begynnelsen av 1990-tallet kom derfor miljøet inn som en faktor og fra
1998 kom samfunnet inn i definisjonen fra regjeringen. Det er altså ikke bare det fysiske miljøet som
har betydning men mange ulike forhold av
samfunnsmessig karakter. Det er også verdt å
merke seg at det i denne perioden er en endring fra
å fokusere på å være funksjonshemmet til det å ha
en funksjonshemming. Dette er et ledd i endringen
av forståelsen av funksjonshemmingsbegrepet der
man går bort fra å definere det som en egenskap
ved individet til å være situasjonsbestemt og å
omhandle relasjonen mellom individet og samfunnet/omgivelsene, noen ganger omtalt som
funksjonshemmende forhold. (NOU 2001:22)

Figur 2-1 Gap-modellen. Illustrasjon fra St. meld. nr. 40 (2002-2003)

En måte å uttrykke den relasjonelle forståelsen av
funksjonshemmingsbegrepet er gjennom den
såkalte gap-modellen, se Figur 2-1. Modellen viser en
gitt situasjon der samfunnet stiller ulike krav for å
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kunne ta del i situasjonen og de forutsetningene individet har for å klare å mestre den. I gapet mellom
kravene som stilles av samfunnet og individets forutsetninger oppstår funksjonshemmingen. Dette
fører til to parallelle strategier: endre samfunnets krav til individet og styrke individets forutsetninger
for å kunne delta i ulike situasjoner. (St. meld. nr. 40 (2002-2003))
Siden begrepet funksjonshemmet eller funksjonshemming ikke lenger handler om den medisinske
tilstanden hos individet (individets forutsetninger), har begrepet nedsatt funksjonsevne blitt innført.
Funksjonsnedsettelse og redusert funksjonsevne er å regne som synonymer til nedsatt funksjonsevne.
Den nedsatte funksjonsevnen kan skyldes tap eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Eksempelvis kan det dreie seg om nedsatt bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, nedsatt
kognitiv funksjon, psykiske lidelser eller ulike funksjonsnedsettelser pga. allergi, hjerte- og lungesykdommer (NOU 2005:8). I lovverket er nedsatt funksjonsevne brukt som juridisk begrep fordi det er
individet som er den lovverket retter seg mot, ikke den relasjonelle prosessen der individet møter samfunnet. Det er da snakk om ulike rettigheter individet har overfor samfunnet og hvilke plikter ulike
aktører i samfunnet har til å endre samfunnet slik at kravene til individet reduseres.

2.2 Definisjoner
Det finnes ingen enhetlig definisjon av begrepene funksjonshemmet, funksjonshemming eller nedsatt
funksjonsevne. I denne rapporten baserer vi oss på definisjoner gitt i dokumenter som er levert på
oppdrag fra regjeringen (som Norges offentlige utredninger) eller dokumenter fra regjeringen som er
behandlet av Stortinget (som stortingsmeldinger, stortingsproposisjoner og handlingsplaner). Vi legger
derfor følgende definisjoner til grunn videre i rapporten
Funksjonshemming (funksjonshemmende forhold):
Gapet eller misforholdet mellom forutsetningene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og de
krav miljøet og samfunnet stiller til funksjon på områder av vesentlig betydning for å etablere og
opprettholde selvstendighet og en sosial tilværelse.
Nedsatt funksjonsevne (funksjonsnedsettelse):
Tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller
biologiske funksjoner.
Funksjonshemmet:
Person som får sin praktiske livsførsel vesentlig begrenset på grunn av gapet eller misforholdet
mellom personens nedsatte funksjonsevne og miljøet/samfunnets krav.
(NOU 2001:22, s. 17)

Til tross for disse definisjonene kan det være uklart hva som menes og hvordan man forstår og bruker
begrepene. Manneråkutvalget, som la fram NOU 2001: 22 Fra bruker til borger, var bekymret for at det
relasjonelle begrepet skulle fremstå som en ideologisk korrekt definisjon som man i praksis ikke klarer å
holde fast ved. Årsaken til dette kan være at man fortsatt henger igjen i gamle forestillinger og ikke har
tatt inn over seg de nye definisjonene eller at det reflekterer praktiske problemer med selve
definisjonen.
Videre i rapporten vil vi bruke de tre begrepene slik de er definert i boksen over med mindre annet er
nevnt, som i kapittel 3 der definisjon fra SSB er lagt til grunn.
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2.3 Gruppering av nedsatt funksjonsevne
Som vi har sett er det i relasjonen individ og samfunn at en funksjonshemming kan oppstå. Det er
derfor vanskelig å snakke om en statisk gruppering av personer som har funksjonshemminger. Det
krever ulike tilnærminger og tiltak alt etter hvilken type nedsatt funksjonsevne man har og hvilken
funksjonshemming man kan ha i møte med samfunnet. Inndelingen tar utgangspunkt i funksjonsevnen
fordi man kan bruke noen av de samme tilnærmingene for å redusere funksjonshemmingen ut fra
hvilken type nedsatt funksjonsevne man har.
En vanlig inndeling er en tredeling i bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede.
Denne blir mye brukt når det gjelder planlegging og fysisk utforming av miljøet og samfunnet. Bevegelseshemmede inkluderer personer som er avhengig av rullestol, rullator eller andre gå-hjelpemidler. Det omfatter også personer med revmatisme, hjerte-/lungeproblemer, muskelsykdommer eller annet som fører
til nedsatt kraft i armer eller ben. I tillegg har mange eldre nedsatt bevegelsesevne som følge av redusert
balanse, lengre reaksjonstid eller en generell nedsatt evne til å bevege seg raskt. Orienteringshemmede
omfatter personer som av ulike grunner har vanskelig for å oppfatte og/eller forstå omgivelsene, og
dermed å orientere seg i det fysiske og sosiale miljø. Dette gjelder blinde og svaksynte, døve og hørselshemmede og personer med utviklingshemming eller demens. Miljøhemmede omfatter personer med
astmatiske, allergiske og overfølsomme lidelser, det vil si lidelser som fører til reaksjoner på forurensing
og stoffer i luft og materialer. (Nordland fylkeskommune, 2009)

2.4 Nedsatt funksjonsevne og nedsatt arbeidsevne
Det blir ofte satt likhetstegn mellom det å ha en nedsatt funksjonsevne og å ha en redusert arbeidsevne.
I noen tilfeller vil dette stemme, men ikke alltid. Mens funksjonsevnen dekker alle områder i et menneskes liv, omfatter arbeidsevnen kun graden av evne til å utføre en bestemt type arbeid. I Jakhelln og
Aunes (2006) kommentarutgave til arbeidsmiljøloven under § 4-6 defineres arbeidsevne som å være noe
som «sier noe om hva den enkelte kan gjøre til tross for medisinske plager. […] Arbeidsevnen kan ha
blitt nedsatt på grunn av fysiske, psykiske eller sosiale forhold eller sammensatte forhold. I prinsippet er
det uten betydning om reduksjonen i arbeidsevnen har oppstått på grunn av arbeidet eller ikke.»
(Jakhelln & Aune, 2006, s. 199). Det henvises i kommentarutgaven til NOU 2000:27 Sykefravær og
uførepensjonering der det står at funksjonsevnen sier noe om en persons psykiske, fysiske og sosiale
ressurser i forhold til de oppgaver vedkommende skal utføre i arbeid, fritid og i forhold til personlige
gjøremål. Det heter videre at funksjonsevne er et bedre mål enn en diagnose når arbeidsevnen skal
vurderes fordi det vil bli lettere å finne fram til riktige tiltak i arbeidslivet.
Man kan altså ha en redusert funksjonsevne når det gjelder ulike aktiviteter på fritiden og personlige
gjøremål uten at ens evner til å utføre en bestemt type arbeid er redusert på en slik måte at det vil være
vanskelig å gjennomføre arbeidsoppgavene. Man kan også stille spørsmålet om en arbeidstaker kan
regnes for å ha nedsatt arbeidsevne hvis reduksjonen i arbeidsevnen kan kompenseres med ulike
hjelpemidler som arbeidsgiver plikter å stille til disposisjon.
Nedsatt arbeidsevne er et begrep som brukes av Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Personer med
nedsatt arbeidsevne er brukere av NAV som har et omfattende bistandsbehov og som trenger lengre
tiltak og tettere oppfølging. Arbeidsevnen kan være nedsatt som følge av helsemessige eller sosiale
forhold. I forbindelse med arbeidsevnevurderingene i NAV blir brukere delt inn i fire kategorier etter
hvilket bistandsbehov de har. Brukere som blir definert i de to kategoriene «spesielt tilpasset innsats» og
varig tilpasset innsats» omfattes av begrepet nedsatt arbeidsevne (Faggruppen for IA-avtalen, 2011). I
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tillegg brukes begrepet i folketrygden i forbindelse med vilkårene for rett til arbeidsavklaringspenger og
uførepensjon (folketrygdloven §§ 11-5 og 12-8).

3 Arbeidsmarked og arbeidsliv
3.1 Hvem er de funksjonshemmede?
Innen forskningen er det ofte fremhevet at de ulike definisjonene av funksjonshemming får stor
betydning for forskningen og statistikken, som da for eksempel sysselsettingsrater (Norvoll &
Fossestøl, 2010). Både avgrensning av subjektiv funksjonsmåling, hvilke funksjonsmålinger som foretas
og den flytende overgangen mellom en nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer har betydning
for hvordan statistikken over funksjonshemmede er både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjelder også
hvorvidt man egentlig mener nedsatt funksjonsevne (altså et kjennetegn ved individet) når man snakker
om en funksjonshemming (som er gapet mellom individets forutsetninger og samfunnets krav). Vi viser
til Tøssebro (2011) for en nærmere gjennomgang av utfordringer knyttet til definisjoner og konsekvensen for tallgrunnlag. Tall som brukes i denne rapporten er fra arbeidskraftundersøkelsene til SSB og
deres tilleggsundersøkelser om funksjonshemmede.
Tilleggsundersøkelsen kartlegger situasjonen for funksjonshemmede på arbeidsmarkedet og hvordan
deres situasjon skiller seg fra andre. De bruker en selvdefinering av funksjonshemming, som er basert
på definisjonen «Fysiske eller psykiske helseplager av mer varig karakter som kan medføre begrensinger
i det daglige liv.» Dette fordi opplevelsen av å ha en funksjonshemming oppstår i et samspill mellom
den helsemessige tilstanden, krav som følger av daglige oppgaver når det gjelder funksjonsdyktighet og
de hjelpemidler som er tilgjengelige (Bø & Håland, 2010). Det kan for eksempel dreie seg om sterkt
nedsatt syn eller hørsel, lese- og skrivevansker, bevegelseshemminger, hjerte- eller lungeproblemer,
psykisk utviklingshemming, psykiske lidelser eller annet. Helseproblemet skal være av varig karakter,
seks måneder eller mer.
Med denne statistiske beregningen oppgir om lag 15 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år i 2009
at de har en funksjonshemming slik begrepet er definert av SSB (Bø & Håland, 2009). Denne andelen
gikk noe opp i 2010 til 17,2 prosent (Bø & Håland, 2010) og falt til 16 prosent i 2011 (Bø & Håland,
2011). Det betyr at 542 000 oppgir at de har en funksjonshemming i 2011. En større prosentandel
kvinner har en funksjonshemming, 17,7 prosent mot 14,4 prosent menn i 2011. Dette er ikke overraskende da kvinner lever lengre enn menn, og derfor kan oppleve flere helseplager gjennom livet
(Svalund & Skog Hansen, 2007). Det er en høyere andel funksjonshemmede i aldersgruppa 60-66 år
enn det er i gruppa 15-24 år. At andelen funksjonshemmede øker med alder er naturlig siden helseplager og funksjonshemming øker med alderen, og henger også sammen med demografiske forhold
hvor det er en økende andel eldre i befolkningen (Svalund & Skog Hansen, 2007).
I en undersøkelse fra 2011 angående funksjonshemminger, oppgir 31 prosent av de spurte at de har
rygg- eller nakkeproblemer. Problemer med ben/føtter og hender/armer er også ganske utbredt, med
respektive 21 og 19 prosent. 12 prosent av funksjonshemmede oppgir psykiske problemer, sju prosent
har hjerte- og karsykdommer og like mange har lunge- og pusteproblemer (Bø & Håland, 2011).
Graden av funksjonshemming har betydning for yrkesdeltakelse, og bevegelseshemmede og personer
med sterkt begrensede funksjonsnedsettelser er sjeldnere i lønnet arbeid (ECON, 2003).
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3.2 Funksjonshemmede i arbeidslivet
I 2010 var 45 prosent av alle personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid sammenlignet med 77 prosent
av befolkningen (Bø & Håland, Funksjonshemma på arbeidsmarknaden, 2010). Yrkesandelen har vært
stabil fra 2002 uavhengig av konjunktursvingninger på arbeidsmarkedet. Senere undersøkelser viser at om
lag 27 prosent av ikke-sysselsatte funksjonshemmede ønsker seg arbeid, det vil si rundt 84 000 potensielle
arbeidstakere (SSB, 2012). Arbeidskraftundersøkelser i IA-perioden 2001-2006 viser ingen økning av
antall personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid, men på den annen side så det ut som om virksomhetene i større grad beholdt ansatte med redusert funksjonsevne (NOU 2001:22, s. 294). Til tross for
tiltak som er igangsatt for å bedre funksjonshemmedes muligheter for å komme i arbeid, synes adgangen
til arbeid ennå å være redusert (Skøien & Hem, 2005). Forskjellen i yrkesdeltakelse mellom de funksjonshemmede og befolkningen totalt er klart mindre blant de yngste enn de eldre (Bø & Håland, 2011). Av de
som er i arbeid sier 41 prosent at funksjonshemmingen oppstod etter at de hadde begynt i nåværende
jobb. Åtte av 10 personer med funksjonshemminger oppgir at den avgrenser hvilke arbeidsoppgaver de
kan utføre til tross for eventuelle hjelpemiddel de kan få (Bø & Håland, 2011). Det vil da si at gapet
mellom individets forutsetninger og samfunnets krav ikke har blitt minsket og de som følge av dette har
en redusert arbeidsevne.
Av de som er i arbeid er det betydelig flere funksjonshemmede som arbeider deltid. Det er mange
grunner til at man velger å jobbe deltid. Mange velger det pga. sin funksjonsnedsettelse, andre fordi
arbeidsplassen ikke er tilpasset til deres behov. Her er deltid også mest utbredt blant kvinner i denne
gruppen som det er i resten av befolkningen, men dette er sannsynligvis mer en effekt av kjønn enn av
funksjonsevnen (Hanssen, Bliksvær, & al., 2000). Deltidsarbeid kan både representere en nødvendig
tilpasning i forhold til egen helsesituasjon, men det kan også være en barriere for funksjonshemmede
med høyere utdanning som ønsker seg deltidsarbeid da slike yrker helst finns i helse og sosialsektoren
(Anvik, 2006).
Næringsfordelingen blant sysselsatte funksjonshemmede er lik resten av de sysselsatte, selv om det er en
viss overrepresentasjon av funksjonshemmede i helse- og sosialtjenester. Dette gjelder også primærnæringene, noe som er i tråd med tidligere undersøkelser. Men i fordeling av yrker vises et større avvik fra
totalfordelinga, funksjonshemmede er for eksempel underrepresentert i lederyrker. Også i akademiske
yrker og høyskoleyrker er trenden den samme. En lavere andel funksjonshemmede har høyere utdanning
enn sysselsatte ellers, bare 21 prosent av de sysselsatte med funksjonshemming har universitets- eller
høgskoleutdanning, sammenliknet med 36 prosent av sysselsatte ellers. Det kan være flere faktorer som
påvirker utdanningsnivået til personer med nedsatt funksjonsevne, lavere utdanningsgrad kan ha sammenheng med hvilke type utdanninger som er tilrettelagt, hvilke typer utdanning det gis støtte til, og opplevelser av muligheter til å ta videre utdanning (Grue, 2006). Funksjonshemmede har en tendens til å være
overrepresenterte i yrkesgruppa pleie- og omsorgsarbeidere, noe som er i tråd med tidligere funn. De er
også overrepresenterte blant selvstendige næringsdrivende (Tøssebro, 2011).

3.3 Barrierer i arbeidslivet
17 prosent av statlige personalledere oppgir ansettelse av personer med nedsatt funksjonsevne som et
prioritert område for virksomheten, mens 38 prosent av personalledere i statlig og privat sektor oppgir
å ha ansatt en person med nedsatt funksjonsevne i løpet av det siste året (TNS Gallup, Mars 2010).
Norge har en høy yrkesdeltakelse, og bruker store ressurser på både rehabilitering av personer med
nedsatt funksjonsevne og arbeidsmarkedstiltak. Likevel har vi en relativ lav yrkesdeltakelse blant
personer med nedsatt funksjonsevne (Helsedirektoratet, 2010). Det antas også at de som fått en
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funksjonsnedsettelse etter at de var etablert i jobb stiller betydelig sterkere enn de som har medfødt
eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse. Det ser ut som at det er en stor forskjell på arbeidsgivers
holdning til de som allerede er ansatte og det å rekruttere nye (Tøssebro, 2011).
I regjeringens jobbstrategi (Arbeidsdepartementet, 2011) fokuseres det på fire sett barrierer som kan
være til hinder for at flere personer med nedsatt funksjonsevne kommer inn i arbeidslivet:
1. Diskrimineringsbarrieren: Personer med nedsatt funksjonsevne kan utsettes for diskriminerende
holdninger og handlinger.
2. Kostnadsbarrieren: Mange arbeidsgivere antar at virksomheten kan påføres en del kostnader
ved tilrettelegging av arbeidsplassen og gjennom oppfølging av den enkelte.
3. Produktivitetsbarrieren: Mange arbeidsgivere vil vurdere det slik at personer med nedsatt
funksjonsevne vil være noen som har lavere arbeidsevne og produktivitet enn andre ansatte.
4. Informasjons- og holdningsbarrieren: Negative holdninger og mangel på informasjon kan
utgjøre en barriere for arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne.
Organisasjonsforskning tilsier at når lav måloppnåelse vedvarer til tross for stor innsats, bør blikket
vendes mot aktørenes «verdensbilder», jamfør gap-modellen i kapittel 2.1, forestillinger som dominerer
vår tankeprosess om mennesker med funksjonsnedsettelser. Det er vanlig for mange å sette likhetstegn
mellom funksjonsnedsettelse og arbeidsevne, jamfør kapittel 2.4, det er også vanlig å diskutere velferd
når enkelte ikke får arbeid på egen hånd. Det tenkes fremdeles med kroppsarbeidets språk; arbeidsfør
og restarbeidsevne (Helsedirektoratet, 2010). Dette i en tid da teknologisk utvikling fører til at mange
funksjonsnedsettelser er mer irrelevante for utførelsen av flere yrker.

3.4 Tilretteleggingsbehov
Utviklingen i Norge går i retning av et mer krevende arbeidsmarked med høye krav til kompetanse og
omstillings- og yteevne. Disse strukturelle endringene, kombinert med manglende organisatorisk og
fysisk tilrettelegging, vil i seg selv representere barrierer for full deltagelse i arbeidslivet (Anvik, 2006).
Et viktig virkemiddel for å rekruttere og inkludere personer med nedsatt funksjonsevne er tilrettelegging, tilpasninger av arbeidsoppgaver, arbeidstid eller gjennom fysisk/sosial tilrettelegging og ulike
former for tekniske hjelpemidler (Norvoll & Fossestøl, 2010). Tilrettelegging av arbeidet peker seg ut
som en viktig forutsetning for at flere skal kunne være i jobb og det er derfor behov for både informasjon om og hjelp til faktisk tilrettelegging (ECON, 2003). Slik tilpasning og tilrettelegging vil kunne
føre til at en person med nedsatt funksjonsevne ikke lenger har en nedsatt arbeidsevne og at funksjonshemmingen dermed også ikke lenger eksisterer når personen er på jobb.
Det finnes flere former for tilrettelegging, både en generell tilrettelegging for alle arbeidstakere i
virksomheten, og en individuell tilrettelegging for den enkelte arbeidstaker. Individuell tilrettelegging
kan bestå av endringer i arbeidsoppgaver, fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen, IKT, redusert arbeidstid eller bruk av fleksibel arbeidstid og personlig assistanse. NAV hjelpemiddelsentral gir gratis utlån av
hjelpemidler som er nødvendige for å kunne fungere i arbeidslivet (Helsedirektoratet, 2010). Flere
studier understreker derimot at også ledere har en viktig rolle fordi behov for romslig lederskap og
tilrettelegging handler om mer enn teknologi og hjelpemidler (Light, 2001). Det er viktig med god
tilrettelegging av alle typer funksjonsnedsettelser. Funksjonshemmedes vurderinger av jobbdeltakelse
sees i et hverdagsperspektiv og påvirkes av kostnadene arbeidsdeltakelse gir i form av økte plager og
redusert livskvalitet (Grut & Kvam, 2001).
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I arbeidsmarkedsundersøkelsen i 2011 oppga 56 prosent av de spurte at arbeidssituasjonen var tilpasset
funksjonsevnen i forhold til endring av arbeidsoppgaver, i arbeidstid eller fysisk tilrettelegging av
arbeidsplassen (Bø & Håland, 2011). Dette er på samme nivå som de fire foregående år. Av de som
ikke har fått arbeidsplassen sin tilpasset funksjonsevnen sier 17 prosent at det er behov for slik
tilpasning, og av de som alt har fått noe tilrettelagt uttaler 18 prosent at det er behov for mer.
Arbeidsgivere er pålagt å fremme et inkluderende arbeidsliv gjennom tilrettelegging, både etter arbeidsmiljøloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det er også et politisk ønske om større bruk av
universell utforming. Samtidig er det er en utfordring at lovgivingens formulering ikke stiller spesifikke
og målbare krav til nivået for arbeidsplasstilrettelegging, noe som fører til at tilretteleggingsarbeidet
varierer stort mellom virksomheter (Norvoll & Fossestøl, 2010). Dette kan igjen føre til at effektene av
tiltakene i arbeidsmiljøloven kan bli begrenset til de som ikke innebærer store kostnader for virksomheten de er ansatt i, eller til ansatte i virksomheter med god økonomi. Ifølge Hedlund (2009) kan det
være vanskelig å imøtegå spørsmålet om unødig arbeidsbyrde for arbeidsgiver.
Funksjonshemmedes sysselsetting handler om samspillet mellom individuelle faktorer, bistandsapparatet, arbeidslivet og mer generelt samfunnsmessige forhold som holdninger og fysisk utforming
(Norvoll & Fossestøl, 2010). Mange personer med nedsatt funksjonsevne har behov for helhetstenkning i utforming av forskjellige offentlige tjenester, assistanseordninger, og tilgjengelige og fleksible
transporttjenester. Dette er sentrale og viktige forutsetninger for at personer med nedsatt funksjonsevne kan komme inn og fungere fullt ut i arbeidslivet (Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer
med nedsatt funksjonsevne og Sosial- og helsedirektoratet, 2006). En analyse fra tidligere medlemmer
av Manneråkutvalget i rapporten «Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006» (Nasjonalt
dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne og Sosial- og helsedirektoratet, 2006)
viser at det bør utarbeides forpliktende handlingsplaner for å sikre at personer med funksjonsnedsettelser får full tilgjengelighet til transport, byggverk, uteområder og informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

4 Relevant regelverk på området
Gjennom de siste årene har en rekke lover og forskrifter som omhandler funksjonshemmede direkte
eller indirekte kommet til eller blitt revidert. Dette gjelder spesielt antidiskrimineringslovgivningen og
en inkludering av prinsippet universell utforming1 i lovverket. Lover og forskrifter som er nye eller har
blitt endret er blant annet plan- og bygningsloven med byggteknisk forskrift, lov om universiteter og
høyskoler, lov om offentlige anskaffelser og forskrifter om universell utforming i transportsektoren
(Barne- og likestillingsdepartementet, 2009), en lovfesting av kommunale og fylkeskommunale råd for
personer med nedsatt funksjonsevne (i 2007) og lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt
funksjonsevne (i 2009).

Universell utforming handler om at alle produkter og omgivelser skal utformes slik at de kan brukes av alle i så stor
utstrekning som mulig uten at det er behov for tilpasning og en spesiell utforming (Miljøverndepartementet, 2007)
1
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4.1 Lovverk Arbeidstilsynet forvalter
Arbeidstilsynet fører tilsyn med store deler av arbeidsmiljøloven (aml.) og forskrifter gitt med hjemmel i
loven. Aml. § 18-1 (1) hjemler hovedregelen om at Arbeidstilsynet har ansvar for tilsynet med loven.
Annet ledd hjemler unntak fra første ledd og gir departementet rett til å bestemme at tilsynet på enkelte
områder skal utføres av annen offentlig myndighet enn Arbeidstilsynet. Likevel har Arbeidstilsynet en
generell plikt til å veilede om forståelsen av arbeidsmiljøloven, jf forvaltningsloven § 11. I tillegg til de
bestemmelsene som direkte eller indirekte omhandler personer med nedsatt funksjonsevnes rettigheter
er det dessuten viktig å se på de reglene som skal bidra til å forebygge at arbeidet fører til redusert
arbeidsevne.
4.1.1

Arbeidsmiljøloven

§ 1-1 Lovens formål
Formålsparagrafen blir tatt opp her fordi den gir retningen, inspirasjon og uttrykk for lovens overordnede visjon og verdisyn. En formålsparagraf gir informasjon om regelverkets hensikt og viktige
forutsetninger som ligger til grunn for reglene (Ot.prp. 49 (2004-2005)). Tolkning av bestemmelsene i
aml. skal skje i lys av formålsparagrafen. Formålsparagrafen vil derfor ha betydning for den videre
omtalen og tolkningen av bestemmelsene i aml. og tilhørende forskrifter.
I lovens formålsparagraf (aml. § 1-1) er det særlig tre områder som er relevante i denne sammenheng.
§ 1-1 bokstav b sier at lovens formål blant annet er å sikre likebehandling i arbeidslivet, bokstav c sier at
lovens formål er å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers
forutsetninger og livssituasjon og bokstav e sier at lovens formål er å bidra til et inkluderende arbeidsliv.
Alle disse tre elementene er nye i formålsbestemmelsen i forhold til arbeidsmiljøloven fra 1977.
Arbeidslivslovutvalget sier i forarbeidene til aml. (Ot.prp. 49 (2004-2005)) at det kanskje viktigste
siktemålet med ny lov er at den er et godt verktøy for inkluderende arbeidsliv, noe departementet sier
seg enig i. Forarbeidene viser også til at en viktig forutsetning for inkluderende arbeidsliv er at man kan
delta ut fra sine personlige forutsetninger, for eksempel ved at arbeidslivet og den enkelte arbeidsplass
er tilrettelagt for alle arbeidstakere. En annen viktig forutsetning for inkluderende arbeidsliv er at man
ikke blir diskriminert, verken ved ansettelse eller i ansettelsesforholdet.
§ 4-1 Generelle krav til arbeidsmiljøet
Bestemmelsen fastsetter de generelle kravene til arbeidsmiljøet, herunder at arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra både en enkeltvis og en samlet vurdering av de ulike arbeidsmiljøfaktorene som kan ha innvirkning på fysisk og psykisk helse og velferd hos arbeidstakerne (1. ledd). 2.
ledd understreker at det skal legges vekt på å forebygge skader og sykdommer ved planlegging og
utforming av arbeidet. Bestemmelsen viser at det forebyggende aspektet er selve grunntanken bak
arbeidsmiljøreguleringen og skal gjennomgående være en del av alt HMS-arbeid.
5. ledd er direkte aktuelt for denne rapporten (tidligere 4. ledd før innføring av nytt 3. ledd om alenearbeid i aml. som trådte i kraft i 2010) og sier at «Atkomstveier, sanitæranlegg, arbeidsutstyr mv. skal så
langt det er mulig og rimelig være utformet og innrettet slik at arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne
kan arbeide i virksomheten». Denne bestemmelsen er en videreføring av § 13 første ledd i arbeidsmiljøloven av 1977 med én endring; «arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne» har erstattet begrepet
«arbeidstakere med midlertidig eller varig redusert arbeidsevne». Da den nye arbeidsmiljøloven ble
vedtatt i 2005 ble begrepet «funksjonshemmet» brukt. Dette ble altså endret i 2009 til «nedsatt
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funksjonsevne» for å harmonisere begrepsbruken med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som
trådte i kraft 1.1.2009 (se kapittel Feil! Fant ikke referansekilden.). (Ytre-Arna, 2010)
Bestemmelsen gjelder uavhengig av om virksomheten har arbeidstakere med redusert funksjonsevne
eller ikke på det aktuelle tidspunktet. For nyetableringer skal betingelsen om «så langt det er mulig og
rimelig» i bestemmelsen tolkes strengt, noe forarbeidene til 1977-loven viser, og ifølge forarbeidende til
nåværende lov (Ot.prp. 49 (2004-2005)) understreket departementet at dette skal gjelde enda mer i dag
enn i 1977 og departementet forutsetter at Arbeidstilsynet fører en streng tilsynspraksis. Byggesaksbehandlingen i Arbeidstilsynet er et sentralt virkemiddel i denne sammenhengen (se kapittel omtale av
aml. § 18-9 under). Her må man også se hen til kravene i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
(se kapittel 4.2.1).
For øvrig er bestemmelsen rettet mer mot bevegelseshemmede enn andre grupper personer med nedsatt funksjonevne. Ifølge Jakhelln og Aune (2006) omfatter tilretteleggingskravet i første rekke de
fysiske forholdene i virksomheten og angår personer med «begrenset førlighet og arbeidsevne som er
avhengige av slike forhold» (Jakhelln & Aune, 2006, s. 142). Bestemmelsen er likevel ikke uttømmende,
jf. «…arbeidsutstyr mv.».
§ 4-2 Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling
I bestemmelsens andre ledd bokstav b heter det at i utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal
arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet,
alder og øvrige forutsetninger. Her kommer begrepet arbeidsevne inn som en av faktorene man skal ta
hensyn til når arbeidet skal utformes. Det gjelder spesielt i forhold til utførelse av risikobetonte arbeidsoppgaver ( (Jakhelln & Aune, 2006). Listen i bestemmelsen skal ikke anses som uttømmende i og med
at begrepet «øvrige forutsetninger» brukes. Det er med andre ord ikke bare arbeidsevnen det skal tas
hensyn til, men også funksjonsevnen, jf. kapittel 2.4.
§4-4 Krav til det fysiske arbeidsmiljøet
Bestemmelsen omhandler den generelle fysiske utformingen av arbeidsplassen og det er særlig andre
ledd som er interessant her. I tillegg til at bestemmelsen slår fast at arbeidsplassen skal innredes og
utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger, sier også bestemmelsen at
nødvendige hjelpemidler skal stilles til arbeidstakers disposisjon.
§ 4-6 Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne
Denne bestemmelsen omhandler spesifikt de som har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke,
sykdom, slitasje eller lignende. Det er uten betydning om reduksjonen i arbeidsevnen har oppstått på
grunn av arbeidet eller ikke (Jakhelln & Aune, 2006). Noen ganger likestilles nedsatt funksjonsevne og
nedsatt arbeidsevne, men som vi så i kapittel 2.4 er ikke nødvendigvis disse to begrepene sammenfallende. Reduksjonen i arbeidsevne kan være midlertidig eller av lengre varighet selv om dette ikke
lenger er presisert i bestemmelsen slik det var i aml. fra 1977. Det er verdt å merke seg at bestemmelsen
ikke omfatter krav om generell tilrettelegging av forholdene i virksomheten slik at personer med nedsatt
funksjonsevne kan arbeide der. Dette er plassert i § 4-1 (se omtale ovenfor). Ordinære variasjoner i
arbeidsevnen som for eksempel kjønns-, livsfase- og aldersforskjeller omfattes heller ikke av § 4-6, men
dekkes av § 4-2 andre ledd bokstav b (se omtale ovenfor).
Arbeidstakeren skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid og det skal tilrettelegges
for arbeidstakeren hvis nødvendig. Bestemmelsen lister opp fire tiltak; særskilt tilrettelegging av
arbeidet, av arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr og gjennomgått attføring. Men listen skal ikke anses
som uttømmende siden «e.l.» er brukt. Når det gjelder endringer i arbeidsutstyret omfatter det kun
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utstyr som arbeidstakeren bruker ved utførelse av arbeidet. Arbeidsutstyr som arbeidstakeren er
avhengig av også utenom arbeidssituasjonen omfattes ikke av arbeidsgiverens plikter, men hører inn
under folketrygden der nødvendig utstyr kan fås gjennom Hjelpemiddelsentralen på nærmere vilkår.
Kapittel 13 Vern mot diskriminering
Funksjonshemming var omfattet av aml. § 54B i 1977-loven og dette diskrimineringsvernet ble
videreført i aml. § 13-1. Fra 1.1.2009 ble nedsatt funksjonsevne i § 13-1 fjernet på grunn av innføringen
av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Innholdet i bestemmelsene i kapittel 13 om blant annet
bevisbyrde, positiv særbehandling, opplysningsplikt i ansettelsessaker og organisasjonenes adgang til å
opptre som fullmektig er videreført i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Loven blir nærmere
omtalt i kapittel 4.2.1.
§ 18-9 Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning mv.
Alle som ønsker å oppføre en bygning eller utføre bygningsmessig arbeid som er søknads- eller
meldepliktig etter plan- og bygningsloven (se kapittel 4.2.2) og som skal brukes av virksomhet som er
omfattet av arbeidsmiljøloven, skal innhente Arbeidstilsynets samtykke på forhånd. Arbeidstilsynet har
etter § 18-6 (6) lov til å sette vilkår i forbindelse med blant annet et slikt samtykke. Det gjør det mulig å
sørge for at nye bygg og bygg som gjennomgår en ombygging har en slik standard at alle kan jobbe i
virksomhetens lokaler.
4.1.2 Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler
Når det gjelder utforming av arbeidsplassen er forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler fra 1995
sentral. Forskriften omfatter krav til både arbeidslokaler, personalrom og utendørs arbeidsplasser. Det
er flere av bestemmelsene som både direkte og indirekte omhandler personer med nedsatt funksjonsevnes rettigheter på arbeidsplassen. Forskriften slår fast at det er arbeidsgiver som har ansvaret for at
forskriften blir fulgt (§ 5) og den omfatter også utleiere av arbeidslokaler (§ 6). Forskriften gjelder for
både faste og midlertidige arbeidsplasser (§ 1). I forskriften brukes betegnelsen yrkeshemmede. Dette
begrepet har i arbeidsmiljøloven blitt endret til arbeidstakere med redusert arbeidsevne, og
«yrkeshemmede» bør også i forskriften forstås slik.
I forskriftens § 8 omhandles lys, klima, ventilasjon og støy. For gruppen personer som har nedsatt
funksjonsevne på grunn av allergi, astma eller andre lidelser på grunn reaksjoner på forurensing og
stoffer i luft og materialer er luftkvalitet av stor betydning (Nordland fylkeskommune 2009). § 8 sier
blant annet at lokaler skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser får tilfredsstillende
luftkvalitet. For personer med redusert funksjonsevne på grunn av ulik nedsatt synsevne så gjelder det
samme for belysning. § 26 omhandler yrkeshemmede direkte og sier at «ved utforming, dimensjonering
og innredning av faste arbeidsplasser skal det tas hensyn til at yrkeshemmede skal kunne arbeide der.
Dette gjelder spesielt dører, atkomstveier, trapper, dusjer, håndvasker og toaletter». § 33 omhandler
krav til utforming og plassering av personalrom slik at det tas hensyn til at yrkeshemmede kan arbeide i
virksomheten.
Arbeidsdepartementet har fastsatt nye arbeidsmiljøforskrifter som trår i kraft fra og med 1. januar 2013.
47 forskrifter reduseres da til seks. Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler erstattes av forskrift
om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften). De omtalte
bestemmelsene i de to avsnittene over vil bli videreført i ny forskrift.
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4.2 Annet relevant lovverk
Lovverket som omtales her er lovverk som Arbeidstilsynet ikke forvalter. På disse områdene er det
andre offentlige instanser som har tilsyns- og veiledningsmyndighet. Det er likevel viktig å omtale
lovverket som blir presentert her fordi det grenser opp til lovverket Arbeidstilsynet har ansvaret for.
Omtalen av lovverket er ikke uttømmende og det er flere lover og forskrifter som kunne ha vært
relevante å omtale men som har blitt utelatt på grunn av rapportens omfang.
4.2.1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Loven hører inn under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven (dtl.) er den sentrale loven for å hindre diskriminering av personer med nedsatt
funksjonsevne og den mest sentrale loven å ha kunnskap om når det gjelder funksjonshemmede i
arbeidslivet i tillegg til arbeidsmiljøloven. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) forvalter
loven og er myndigheten man skal rette seg til dersom man mener det foreligger brudd på loven (dtl.
§ 16) med unntak av lovens §§ 10 og 11. For mer informasjon om ombudets myndighet på området
vises det til diskrimineringsombudsloven og ombudets nettsider www.ldo.no.
Det er årlige møter mellom LDO og Arbeidstilsynet med fokus på samarbeid, informasjons- og
erfaringsutveksling på etatenes respektive myndighetsområder. Det er også kontakt mellom etatene i
forbindelse med konkrete saker. I oktober 2012 ble det underskrevet en ny samarbeidsavtale mellom
LDO og Arbeidstilsynet. Formålet med samarbeidsavtalen er å styrke samarbeidet mellom Arbeidstilsynet og ombudet, sikre at felles problemstillinger drøftes og løses, bidra til enhetlig praksis for
løsning av grenseoverskridende saker, bidra til lik forståelse av grensegangen mellom myndighetsområdene til Arbeidstilsynet og ombudet, bidra til at saksgangen holder høy kvalitet og er mest mulig
effektiv, samt å utveksle generell informasjon om aktuelle saker og utviklingstrender.
Som nevnt i kapittel 4.1.1 ble kapittel 13 i arbeidsmiljøloven endret som følge av at dtl. trådte i kraft
1.1.2009. Før loven trådte i kraft lå diskrimineringsvernet for personer med nedsatt funksjonsevne i
aml. §§ 13-1 og 13-5. Sistnevnte bestemmelse er opphevet som følge av innføringen av diskrimineringsog tilgjengelighetsloven. Aml. § 13-1 sjette ledd viser nå til dtl. på samme måte som at aml. § 13-1,
fjerde ledd viser til likestillingsloven når det gjelder diskriminering av kjønn.
Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, og å hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til
nedbygging av funksjonshemmende barrierer og hindre at nye barrierer skapes (dtl. § 1-1). Formålet
med innføringen av dtl. er å styrke det rettslige vernet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Ot.prp. nr. 44 (2007-2008)). Regjeringen ønsker med loven å sikre et bedre og mer helhetlig
grunnlag for å bekjempe diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne men understreker også at et
bedre lovverk kun er ett av mange virkemidler for å bekjempe diskriminering (Ot.prp. nr. 44 (20072008)). Andre relevante virkemidler er nedbygging av diskriminerende fysiske barrierer og manglende
tilgjengelighet samt holdnings- og påvirkningsarbeid for å gi økt kunnskap om personer med nedsatt
funksjonsevne. Universell utforming nedfelles i loven som et sentralt prinsipp for å bygge ned de
fysiske barrierene og øke tilgjengeligheten.
I loven ligger det både en aktivitetsplikt og en rapporteringsplikt. Offentlige myndigheter skal etter dtl.
§ 3 arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål. Det samme gjelder for virksomheter som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte. Aktivitetsplikten gjelder innenfor både rekruttering,
lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.
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Loven er todelt med en diskrimineringsdel og en tilgjengelighetsdel. Både direkte og indirekte diskriminering er forbudt. Direkte diskriminering defineres som «en handling eller unnlatelse [som] har som
formål eller virkning at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne blir behandlet dårligere enn andre
blir, er blitt, eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon» (dtl. § 4 andre ledd). Indirekte diskriminering defineres som «enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller
unnlatelse som fører til at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne stilles dårligere enn andre» (dtl.
§ 4 tredje ledd). Trakassering på grunn av nedsatt funksjonsevne er også forbudt (dtl. § 6). Trakassering
defineres som «handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende,
skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende (dtl. § 6 andre ledd).
Det er verdt å merke seg at forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og
som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller dem som forskjellsbehandles, ikke anses
som diskriminering (dtl. § 4 fjerde ledd). Særbehandling som bidrar til å fremme lovens formål er ikke
diskriminering (dtl. § 5). Det er også forbudt å medvirke til brudd på diskriminerings- og trakasseringsforbudet (dtl. §§ 4 sjette ledd og 6 fjerde ledd) og å gi instruks om å diskriminere eller trakassere eller gi
instruks om gjengjeldelse (dtl. § 7). Forbudet gjelder både for diskriminering og trakassering på grunn
av funksjonsevne som er nedsatt, antas å være nedsatt, har vært nedsatt eller ville kunne bli nedsatt,
samt diskriminering av en person på grunn av dennes forhold til en person med nedsatt funksjonsevne
(dtl. §§4 femte og sjette ledd og 6 tredje ledd).
Tilgjengelighetsdelen av loven omfatter en plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) (dtl.
§ 9). Offentlig og privat virksomhet som retter seg mot allmennheten har plikt til å sikre universell
utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde
for virksomheten. Det ligger også en individuell tilretteleggingsplikt i dtl. som legger ansvaret hos
arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver for å sikre at en arbeidstaker og arbeidssøker med nedsatt funksjonsevne kan få eller beholde
arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling og ha mulighet til fremgang i arbeidet på
lik linje med andre (dtl. § 12). Dette gjelder også arbeidsgivers valg og behandling av innleide arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Brudd på den generelle eller den individuelle tilretteleggingsplikten er å regne som diskriminering (dtl. §§ 9 fjerde ledd og 12 sjette ledd).
Når det gjelder universell utforming av bygninger, anlegg og uteområder viser dtl. § 10 til plan- og
bygningsloven (se kapittel 4.2.2). Dette er en bestemmelse som likestillings- og diskrimineringsombudet
ikke fører tilsyn med men som omfattes av de myndigheter som er satt til å håndheve plan- og
bygningsloven.
Dtl. følger aml. § 13-8 gjennom bruk av prinsippet om delt bevisbyrde. Dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har vært et brudd på lovens diskriminerings- og trakasseringsvern,
skal det legges til grunn at det har vært et brudd på bestemmelsene med mindre den som er ansvarlig
for handlingen, unnlatelsen eller ytringen sannsynliggjør at det likevel ikke har forekommet et brudd på
lovens bestemmelser (dtl. § 13).
4.2.2 Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven hører under Kommunal- og regionaldepartementet. 1. juli 2009 trådte plandelen av den nye plan- og bygningsloven (plbl.) i kraft mens byggesaksdelen trådte i kraft samme dato
2010. Den største endringen sett ut fra perspektivet om universell utforming og tilgjengelighet for alle
er at prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak ble innlemmet i formålsparagrafen (plbl. § 1-1 femte ledd). Det er også foretatt en innstramming
når det gjelder muligheter for dispensasjon. I plbl. § 19-2 andre ledd heter det at «dispensasjon kan ikke
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gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt». Ved dispensasjon skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Når det gjelder krav til universell utforming er dette omtalt i plbl. § 29-3 som sier at tiltak etter lovens
kapittel 20 skal innenfor sin funksjon være universelt utformet og tiltak etter kapittel 20 som omfatter
arbeidsbygg skal være utformet i samsvar med forskrift gitt av departementet. Den nevnte forskriften er
den nye forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift, også kalt TEK 10). I plbl. kapittel
20 finner vi ulike tiltak som krever søknad og tillatelse (§ 20-1), tiltak som krever søknad og tillatelse og
som kan gjøres av søkeren (§ 20-2) og tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (§ 20-3). I plbl. § 20-1
listes en rekke tiltak som krever søknad og tillatelse opp. Dette er blant annet oppføring av bygning,
konstruksjon eller anlegg, vesentlig endring eller reparasjon av bygning, fasadeendring, bruksendring og
plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg.
4.2.3 Folketrygdloven
Loven hører under Arbeidsdepartementet. Folketrygdloven (ftrl.) fra 1997 er den viktigste loven på
velferdsområdet og har også stor betydning for arbeidslivet. Flere av kapitlene i loven er relevante å
omtale i denne rapporten, men vi har lagt vekt på det som er direkte relevant for funksjonshemmede i
arbeidslivet. I så måte er lovens kapittel 10 Stønad for å kompensere for utgifter til bedring av arbeidsevnen og
funksjonsevnen i dagliglivet det mest relevante. Formålet med ytelser som er nevnt i kapittelet er å kompensere for bestemte utgifter knyttet til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet for de
som har en sykdom, skade eller lyte og som er medlemmer av folketrygden (ftrl. § 10-1). Det er de som
har fått evnen til å utføre inntektsgivende arbeid varig nedsatt, eller har fått sine muligheter til å velge
yrke eller arbeidsplass vesentlig innskrenket (ftrl. § 10-5) som er målgruppen for stønadene som ligger i
kapittelet. Det skal legges vekt på både alder, evner, utdanning, yrkes-bakgrunn og arbeidsmuligheter på
hjemstedet eller andre steder der det er rimelig at vedkommende tar arbeid.
Det gis etter § 10-7 stønad i form av utlån av, tilskott til eller lån til blant annet hjelpemidler, høreapparat, førerhund, lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte, tolkehjelp for hørselshemmede og
motorkjøretøy eller annet transportmiddel. Det kan også gis stønad til ombygging av maskiner og
tilrettelegging av fysisk miljø på arbeidsplassen. Hjelpemiddelsentralene er sentrale når det gjelder
stønadene i § 10-7. Ytelser som kan gis med hjemmel i ftrl. kapittel 10 faller bort hvis de kommer inn
under ansvarsområdet til annen lovgivning, som for eksempel tilretteleggingsplikten i aml. §§ 4-1, 4-4
og 4-6. For detaljert informasjon om dette viser vi videre til Rundskriv § 10-17 Del 1 Bortfall av rett til
hjelpemiddel etter § 10-17 første ledd bokstav a og andre ledd (Rikstrygdeverket, 2005). Siden den gang er § 1017 renummerert til å være § 10-8. For øvrig vises det til NAV sine nettsider om hjelpemidler.
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5 Hvordan arbeider Arbeidstilsynet opp mot funksjonshemmede?
Arbeidstilsynets direkte og indirekte innsats opp mot funksjonshemmede spenner seg over mange av
etatens aktiviteter siden forebyggende arbeid også kan sies å bidra til at færre får redusert arbeidsevne
som følge av arbeidet. Den direkte innsatsen omhandler tilsyn der man blant annet ser på bestemmelsene nevnt i kapittel 4.1.1. Også byggesaksbehandling kan sies å ha direkte relevans siden universell
utforming er et bærende prinsipp i plan- og bygningsloven. Videre i kapittelet vises det til flere prosjekter i Arbeidstilsynets regi. De fleste av disse har ikke nevnt funksjonshemmede spesielt, men deres tema
rører ved omstendigheter i arbeidslivet som kan føre til sykdom og skader som igjen fører til
funksjonsnedsettelser og nedsatt arbeidsevne.

5.1 Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell
Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell viser hvilke inngangsdører man kan bruke for å få kunnskap om
en virksomhets arbeidsmiljø. Modellen viser forholdet mellom arbeidsbetingelsene, HMS-arbeid og ressurser, arbeidsstokkens sammensetning og konsekvenser av arbeidsbetingelsene gjennom arbeidsgivers og arbeidstakeres beskrivelser, vurderinger og opplevelser av arbeidsbetingelsene og HMS-arbeid
og -ressurser, samt helse- og velferdsmessige registreringer. Dette utgjør til sammen en virksomhets
arbeidsmiljø. For Arbeidstilsynet som etat er det viktig å bruke informasjon om en virksomhets
organisatoriske og psykososiale arbeidsbetingelser fordi kunnskap om disse kan øke forståelsen av
hvilke belastninger arbeidstakerne utsettes for. (Gaupset, Hagen, Moløkken, & Skahjem, 2010)
Organisatoriske krav
Begrepsmessig skiller Arbeidstilsynet mellom organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Det organisatoriske arbeidsmiljøet dreier seg om de strukturelle sidene ved en virksomhet og hvordan virksomheten
har organisert arbeidet, både slik dette er beskrevet formelt i virksomheten og hvordan det utspiller seg i
praksis. Det psykososiale arbeidsmiljøet dreier seg om de mellommenneskelige relasjonene i arbeidssituasjonen samt form og innhold i disse relasjonene. Organisatoriske arbeidsbetingelser skal være slik at
arbeidstakeren ikke påføres uheldige fysiske eller psykiske belastninger og ved organisering av arbeidet
skal arbeidsgiver ta hensyn til den enkeltes forutsetninger og behov. Hvordan arbeidet er organisert, om
det er utstrakt bruk av deltids-, eller midlertidige stillinger, eller hvordan arbeidstidsordningene fungerer
betyr mye for hvordan et arbeidsmiljø fungerer. Det er viktig å poengtere at like arbeidsbetingelser ikke
trenger å gi like utslag hos ansatte i en virksomhet.
Arbeidsstokkens sammensetning
Arbeidsstokkens sammensetning er en viktig informasjonskilde fordi man vet mer om et arbeidsmiljø
når man ser hvem som jobber der. En bredt sammensatt arbeidsstokk kan indikere at det eksisterer et
arbeidsmiljø med arbeidsmiljøbetingelser som passer for alle, mens en arbeidsstokk med liten variasjon
kan gi andre indikasjoner.
Helse- og velferdsmessige registreringer
Arbeidsgiver har en plikt til å kartlegge og vurdere om arbeidsbetingelsene oppfyller lovens krav.
Eksempler på disse er HMS-kartlegginger, sykefravær, uførhet, besøk hos BHT, skader/ulykker, innkomne bekymringsmeldinger og/eller personalomsetning. Dette er eksempler på konsekvenser av
dårlige arbeidsbetingelser, men sammenhengene er ikke alltid like opplagte. Det er for eksempel ikke
opplagt at en melding om arbeidsrelatert sykdom er bevis for at arbeidstakerens virksomhet ikke har
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tilrettelagt arbeidsplassen, men på den annen side kan meldingen gi informasjon om hvordan
forholdene er for den enkelte på en arbeidsplass.

5.2 Arbeidstilsynets satsninger 2008-2012
Arbeidstilsynets strategiske plan for perioden 2008-2012 inneholder sju satsningsområder. Ett av disse
har vært å styrke tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte. Satsningen har hatt fokus på at arbeidslivet
skal være attraktivt for alle arbeidstakere i alle livsfaser, og tilgjengelig for alle som vil og kan arbeide.
Punkt 1 under strategier sier at etaten skal føre tilsyn med at virksomhetene har gode rutiner og tiltak
for tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte og arbeidstakere med og uten redusert arbeidsevne.
De andre satsningsområdene i perioden har ikke omtalt funksjonshemming direkte, men det har vært
et fokus på å forebygge både muskel- og skjelettplager, uheldige psykiske belastninger, eksponering for
støy og kjemiske og biologiske stoffer og arbeidsulykker. Muskel- og skjelettplager og psykiske
belastninger kan være funksjonshemmende for mange og kan føre til redusert arbeidsevne. Å bli
eksponert for støy kan blant annet gi hørselsproblemer og kjemisk og biologisk eksponering samt
arbeidsulykker kan føre til mange ulike former for nedsatt funksjonsevne.

5.3 Tilsynsprosjekter
I perioden 2008-2012 har Arbeidstilsynet organisert mange av sine aktiviteter i tilsynsprosjekter som
igjen hører under et av de sju satsningsområdene i Arbeidstilsynets strategiske plan for perioden.
Prosjektene er i skrivende stund i sluttfasen av sin aktivitet og det vil komme egne sluttrapporter fra
aktivitetene i 2013 der hovedfunn og konklusjoner fra prosjektene vil bli presentert.
5.3.1 Føre var
På forebyggingssiden har Arbeidstilsynet en sentral målsetting om at antall virksomheter som systematisk
forebygger arbeidsrelatert muskel- og skjelettplager skal øke. Dette skal gjøres gjennom å øke tilsyn i virksomheter og bransjer med høy risiko for muskel- og skjelettplager, og å øke kunnskapen om årsakssammenhenger mellom muskel- og skjelettplager og ergonomiske, psykososiale og organisatoriske forhold.
Funn avdekket i barnehagebransjen viste at mange hadde iverksatt tiltak for å forebygge, men det var ofte
enten fysiske og/eller organisatoriske tiltak for å fjerne eller redusere risiko for muskel/skjelettplager.
Dette var tiltak som var satt i verk tilfeldig, og ofte etter at sykdom eller skade hadde oppstått.
5.3.2 Arbeid for helse
Prosjektet arbeider for å forebygge uheldige psykiske belastninger. Hovedmålet for prosjektet er at
innen utløpet av hovedprosjektperioden skal alle besøkte virksomheter være satt bedre i stand til å
jobbe systematisk for å forebygge potensielt helseskadelige psykiske belastninger som kan oppstå på
grunn av uheldige psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold. Dette innebærer at virksomhetene skal ha etterkommet lovkrav, fått økt kompetanse om forebygging og håndtering, fått økt
forståelse for organisatorisk tilrettelegging og fått økt forståelse for de konkrete krav Arbeidstilsynet
setter på området.
5.3.3 På lag
Prosjektet er hovedaktiviteten innen satsningsområde 3: Styrke tilrettelegging og oppfølging. Prosjektet
bygger på tidligere satsninger innenfor forebygging av langtidssykefravær og økt inkludering. I prosjektavtalen står det at «det er stilt forventninger om at prosjektet tar opp i seg og operasjonaliserer sentrale
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føringer og fokusområder i den nye IA-avtalen som gjelder for perioden 2010-2013». Dette innebærer
også arbeid for å få flere personer med redusert funksjonsevne i arbeid. I prosjektavtalen omtales
nedsatt arbeidsevne i bakgrunnen for prosjektet der det legges vekt på viktigheten for samfunnet og
den enkelte å dra nytte av den enkeltes arbeidsevne selv om den kan være lavere enn gjennomsnittet.
5.3.4 Bedre kjemi
Bedre kjemi er Arbeidstilsynets hovedprosjekt innenfor kjemisk og biologisk helsefare og støy. Bedre
kjemi består av en rekke delprosjekt, disse er i hovedsak tilsynskampanjer men opplæring av tilsynspersonell og samarbeid med bransjeorganisasjonene er viktige komponenter. Målet med prosjektet er å
øke antall virksomheter som arbeider systematisk med å forebygge og redusere risikoen for å bli syk
eller skadet av kjemisk eksponering på arbeidsplassen. Her er de ikke lagt vekt på funksjonshemmede,
men det skal fokuseres spesielt på KOLS og andre hud- og lungelidelser som kan senke arbeids- og
funksjonsevnen.
5.3.5 Inneklima
I 2011 gjennomførte Arbeidstilsynet et prosjekt som kalles «inneklima i offentlige bygg». Dette er en
videreføring av det nasjonale prosjektet «Med skolen som arbeidsplass». Arbeidstilsynet antar at omtrent 50 prosent av landets skoler har en tilstand som ikke er tilfredsstillende, noe som fører til at lærere
og elever får et dårligere arbeids- og læringsmiljø. Det skal gjennomføres tilsyn i kommuner, og målet er
at virksomhetene skal arbeide med å sikre et forsvarlig inneklima og forebygge sykdom og helseplager
som et ledd i deres systematiske HMS-planer. Dårlig eller forsømt vedlikehold fører ofte til fuktskader
og soppvekst, noe som kan føre til sykdommer eller som for eksempel luftveisinfeksjoner eller
utvikling/forverring av allergi i luftveiene.

5.4 Andre aktiviteter
5.4.1 Byggesaksbehandling
Byggesaksbehandling er et viktig forebyggende virkemiddel for Arbeidstilsynet. Byggesaksbehandlingen
skal sikre at framtidige arbeidsplasser er tilrettelagt for alle og fungere godt i forhold til ulike arbeidsmiljøutfordringer som kan oppstå ved bruk. Målsetting for universell utforming er at bygninger og
atkomstveier skal være tilrettelagt for alle. Tilrettelegging for funksjonshemmede har derfor betydning
for Arbeidstilsynets saksbehandling innenfor dette området. Andre viktige forhold er ventilasjon, støy,
utsyn, arealkrav og annen tilrettelegging.
5.4.2 Register for arbeidsrelatert sykdom
Registrering av arbeidsrelaterte sykdommer ble startet av Arbeidstilsynet allerede i 1920. Siden 1977 har
Registeret for arbeidsrelaterte sykdommer (RAS) vært hjemlet i Arbeidsmiljøloven. Aml. § 5-3 sier at
«enhver lege som igjennom sitt arbeid får kunnskap om en arbeidstaker som lider av yrkessykdom som
er likestilt med yrkesskade etter folketrygdens § 13-4, eller annen sykdom som legen antar skyldes
arbeidstakerens arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding om dette til Arbeidstilsynet». Legene melder
tilfellene på Arbeidstilsynets skjema 154 b/c «Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade» som blir
sendt til Direktoratet for arbeidstilsynet.
Eksponering for støy er den vanligste eksponeringen som meldes inn til RAS og utgjorde i 2011 62
prosent av alle meldingene. De fleste av disse er relatert til gamle arbeidsforhold, noe som gir lite ny
informasjon til Arbeidstilsynets forebyggende arbeid. Når det gjelder øvrige eksponeringer (arbeidsmiljøfaktorer) er det noe overraskende at antall meldinger knyttet til ergonomiske arbeidsmiljøfaktorer
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bare utgjør 6 prosent av det totale antall meldinger som kom inn i 2011. Dette til tross for at vi vet at
muskel-/skjelettsykdommer dominerer når det gjelder sykemelding og uførepensjon i Norge.
Det er svært viktig å være klar over at tallene i registeret ikke gjenspeiler omfanget i Norge når det
gjelder sykdom relatert til arbeid. Som datainnsamlingssystem prioriter systemet detaljinformasjon fra
hvert enkelt tilfelle fremfor komplett oversikt. Underrapporteringen anses likevel å være uønsket stor,
og det er fortsatt et forholdsvis lite antall leger som står bak svært mange meldinger. Arbeidstilsynet
arbeider med å øke innmeldingen til registeret, blant annet ved innføring av elektronisk pasientjournal
(EPJ).

5.5 Samarbeid med andre
Arbeidstilsynet samarbeider med NAV på flere område. Dette gjelder både i forhold til inkluderende
arbeidsliv, regionale samarbeidsavtaler med arbeidslivssentrene, utveksling av sykefraværsstatistikk og
samarbeidet i 3-2-1- prosjektet. Med sin rolle i programmet for inkluderende arbeidsliv har Arbeidstilsynet også en viktig rolle i det forebyggende arbeidet. Den nye intensjonsavtalen på dette området
gjelder fra 2010 til 2013. Denne avtalen kan virksomheter knytte seg til, og i 2006 var det over 8350
virksomheter og 1 166 000 arbeidstakere inkludert. Arbeidstilsynets rolle i denne avtalen har tidligere
vært at etatens forebyggende arbeid mot de viktigste årsakene til sykdom og skader hindrer utstøting
fra arbeidslivet.
I desember 2007 undertegnet Arbeidstilsynet en felles samarbeidsavtale med NAV og Petroleumstilsynet for å bidra til et forpliktende og konkret samarbeid på området forebygging og oppfølging av
sykefravær. Samarbeidet skal bidra til en mer helhetlig tilnærming i etatenes arbeid på fagområdet, og
sikre at etatene har et felles budskap overfor virksomhetene. Derfor ble det også i 2009 utarbeidet
opplæringsfoiler som omhandlet inkluderende arbeidsliv, med særlig fokus på f.eks. forebygging og
oppfølging. Denne samarbeidsavtalen har også ført til en brosjyre med tittelen «Forebygging og
oppfølging – to sider av samme sak.» Den beskriver arbeidsgivers ansvar for tilrettelegging og
sykefraværsoppfølging, arbeidstakers medvirkningsansvar og aktivitetsplikt, samt hvilken rolle
myndighetene har.
Arbeidstilsynet har i tråd med en inngått samarbeidsavtale årlige møter med Likestillings- og diskrimineringsombudet med fokus på samarbeid, informasjons- og erfaringsutveksling på etatenes respektive
myndighetsområder. Utover dette er det kontakt mellom etatene i forbindelse med konkrete saker,
senest i 2009 ga Arbeidstilsynet innspill til en håndbok for arbeidslivet som omhandlet religion og
arbeidsliv.

5.6 Gjennomgang av tilsynsrapporter
Som et ledd i å undersøke hvordan etaten har arbeidet opp mot gruppen funksjonshemmede i arbeidslivet ble det foretatt en kvalitativ analyse av tilsynsrapporter. For å snevre inn utvalget valgte vi å se på
tilsynsrapportene fra tilsyn der det hadde blitt gitt pålegg med hjemmel i aml. §§ 4-1 5. ledd, 4-2 andre
ledd bokstav b, 4-4 andre ledd, 4-6 1. ledd og 18-9 første ledd (se kapittel 4.1.1) siden loven ble innført i
2006. Dette utgjorde til sammen 324 pålegg eller varsel om pålegg og noen færre tilsynsrapporter fordi
noen tilsyn hadde pålegg hjemlet i flere av de nevnte bestemmelsene. Vi gikk inn i tilsynsrapportene og
så spesielt på argumentasjonen for påleggspunktet.
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Resultatene fra analysen viser at det er et fåtall av tilsynsrapportene som direkte omhandler funksjonshemmede. Flere av hjemlingene i § 4-1 5. ledd handler om at virksomheten mangler handicaptoalett.
Men de fleste påleggene omhandler manglende rutiner for tilrettelegging ved tilbakeføring av sykmeldte
(hjemlet i § 4-6 1. ledd), dårlig ventilasjon og inneklima (§§ 4-4 2. ledd og 18-9), noe som indirekte også
omhandler funksjonshemmede.

6 Et inkluderende arbeidsliv for alle
Et inkluderende arbeidsliv for alle er et mål for norsk arbeidsliv. Det krever at norske virksomheter
organiseres og tilrettelegges på en slik måte at alle også praktisk sett har mulighet til å arbeide i virksomheten. Dette er viktig slik at både de som har nedsatt funksjonsevne og allerede er i jobb, fortsatt
kan stå i jobb, at de som får en nedsatt funksjonsevne kan fortsette i jobben og at de med nedsatt
funksjonsevne som ikke er i jobb har muligheten for å kunne ta seg en meningsfull jobb. Det er også
viktig å huske på at det ikke er likhetstegn mellom nedsatt funksjonsevne og nedsatt arbeidsevne
(Helsedirektoratet, 2010). En person med nedsatt funksjonsevne kan ha like stor arbeidskapasitet som
alle andre, bare han eller hun får god nok oppfølging og tilrettelegging. Dette viser tall fra SSB som sier
at 65 prosent av heltidsansatte med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning ikke har avgrenset
arbeidstid (Helsedirektoratet, 2010).
Mennesker med funksjonsnedsettelser møter fremdeles ekskluderende barrierer på viktige livs- og samfunnsområder (Arbeidsdepartementet, 2011). I en undersøkelse svarte ni prosent av de spurte med nedsatt funksjonsevne at de ble diskriminert på grunn av varig sykdom eller funksjonsnedsettelse gjennom
søknadsavslag på arbeid de var kvalifisert for, at de ikke fikk delta på kurs gjennom jobb, eller at de har
blitt presset til å slutte i jobben i løpet av de siste fem årene (Molden, Wendelborg, & Tøssebro, 2007).
Verre er at 25 prosent oppga at de hadde behov for tilrettelegging som ikke det ikke ble tatt hensyn til.
En annen studie viser også at funksjonshemmede er mer misfornøyde i jobben, noe som kan skyldes at
funksjonshemmede oftere jobber i stillinger de er overkvalifisert for eller forblir i underordnede
stillinger (Bliksvær & Hansen, 1997).
Dette betyr at det er mye som må gjøres i arbeidet med å sikre mennesker med funksjonsnedsettelser
en plass i arbeidslivet. Ulike typer funksjonsnedsettelser har ulike utfordringer på arbeidsmarkedet og
derfor er det et behov for målgruppeorienterte innsatser. Et inkluderende arbeidsliv begynner med et
inkluderende samfunn, dermed er en forutsetning for dette arbeidet at ulike arenaer blir universelt
utformet. Fordi Norge står ovenfor et voksende behov for arbeidskraft grunnet en aldrende befolkning,
vil det være viktig å mobilisere en størst mulig del av befolkningen til i yrkesaktiv alder til deltakelse i
arbeidslivet. (Arbeidsdepartementet, 2011)
En undersøkelse fra 2003 (Spjelkavik, 2003) viste at mange arbeidsgivere hadde gode erfaringer med å
tilsette arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Flere arbeidsgivere trakk frem miljømessige gevinster,
både når det gjaldt holdningsendringer og positive ringvirkninger for arbeidsmiljøet. Det å ha en ansatt
med nedsatt funksjonsevne kunne føre til en mer gjennomtenkt planlegging av arbeidet i virksomheten,
og til en enda bedre personalpolitikk som kom alle arbeidstakere til gode. Derfor er ikke tilrettelegging
for mennesker med nedsatt funksjonsevne noe som bare vil komme de til gode, det kan også bidra til å
sikre et enda mer inkluderende arbeidsliv. (Spjelkavik, 2003)
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