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Omtale av innlegg på SORkonferanse ved Torkil Åmland, 
statssekretær Arbeids og sosialdepartementet

Statssekretær Torkil Åmland understreket på  
SOR- konferansen «Helt med» at Norge undertegnet 
FN-konvensjonen i 2013 hvor det slås fast at mennesker 
med nedsatt arbeidsevne har samme rettigheter til å 
delta i arbeid som andre. Der står det  at staten skal 
treffe hensiktsmessige tiltak, for å virkeliggjøre retten 
til arbeid. 
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Regjeringen er opptatt av å følge opp 
denne konvensjonen, hevdet Åmland.  
Han viste til Rettighetsutvalget, som ledes 
av Osmund Kaldheim.  

Arbeid er viktig for oss alle, enten vi 
er funksjonsfriske eller har funksjons-
hemninger. Arbeid gir oss inntekt, som 
forsørger oss, og er også en viktig sosial 
arena. 

I tillegg til den delen som har med 
individet å gjøre, er det også viktig for 
samfunnet at flest mulig av de som har 
muligheten til det kan være i arbeid. 
Også de med nedsatt arbeidsevne. Vi må 
klare å ha et så inkluderende arbeidsliv 
at de fleste har muligheten til å delta i 
arbeidslivet og på den måten også gjøre 
velferdsstaten bærekraftig i framtiden. 
Åmland sier at regjeringen vil senke 
terskelen for å få mennesker med nedsatt 
arbeidsevne til å kunne delta i arbeidslivet.

Når det gjelder sysselsetting for de med 
nedsatt funksjonsevne viser arbeidskrafts-
undersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå at 
i 2014 oppgav 15% i alderen 15 til 66 år 
at de var funksjonshemmet. Det tilsvarer 
en halv million mennesker. Og 43% av de 
med en funksjonshemning er sysselsatt. 
Det er en lavere andel sysselsetting enn 
befolkningen ellers, hvor 75% er i jobb. 
Dette har ikke endret seg særlig de siste 
15 årene. Det betyr at vi har en utfordring 
her. 

NAV legger i dag for lite vekt på 
muligheten brukerne har i arbeidslivet, 
og for mye vekt på de begrensningene 
som er knyttet til sykdom, diagnose eller 
funksjonshemning. Det betyr ikke at man 
skal fornekte at det er en diagnose eller 
funksjonshemning, men det betyr at det 

kanskje ikke er det man primært skal 
begynne med. Man skal begynne med å se 
på mulighetene for arbeid. Og så skal man 
i neste omgang se på hva som skal til for å 
realisere dette ønske eller denne planen, 
med utgangspunkt i den diagnosen eller 
den funksjonshemningen vedkommende 
har. Det handler om å snu fokus, slik at 
man ikke blir så fokusert på en 
begrensning, men fokusert på arbeid, 
understreker Åmland. 
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