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Funksjonshemmet = arbeidsledig?



Artikkel 27 
FN konvensjonen

• Rett til arbeid på lik linje med andre

• Arbeidsmiljø som er 
¤ åpent
¤ inkluderende
¤ tilgjengelig

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven fra 2008

IA-avtalen, delmål 2





Hva er traineeordningen i Oslo kommune?

• Ordinære stillinger i flere virksomheter lyses 
ut, gjerne samtidig, for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. 

• «Positiv særbehandling», i henhold til 
avtaleverk

• Egenerklæring

• Oppfølging i 1,5 år
samlinger for traineer
mentor se film

https://vimeo.com/154302590




Status

30 stillinger utlyst, av disse: 

• 5 vikariater 

• 11 midlertidige stillinger

• 14 er faste

I noen stillinger har det ikke blitt gjennomført 

ansettelser pga. manglende kvalifikasjoner

22 personer ansatt



Traineesamlinger og mentorordning

«Endelig får jeg deltatt i arbeidslivet og får brukt

utdanningen og ressursene mine» 
sitat av trainee

«Å være mentor betyr at jeg får dele min 

kompetanse og erfaring med traineen- og best av 

alt i samspill med andre- jeg utvikler meg selv»
sitat av mentor



Målgruppe 

• Både synlige og usynlige helseplager

• Fysisk eller psykisk

• Mennesker med funksjonsnedsettelser som trenger 

arbeidserfaring for videre deltakelse i arbeidslivet

• Traineestillingene har stillingsbeskrivelser som 

spesifiserer kvalifikasjonskrav og ønsket personlige 

egenskaper. 



Målgruppe 

og diagnoser 

• Registrerer ikke 

diagnose

• Motiverer til åpenhet – om det som er relevant

• De fleste har usynlige funksjonsnedsettelser



Hva får arbeidsgivere og ledere?

• Ansatte med bred og annerledes livserfaring

• Ansatte med nødvendig kompetanse

• Noe konkret å rapportere i forhold til aktivitets-

og rapporteringsplikten

• Leder blir bedre på mangfoldsledelse og 

tilrettelegging

• Mulighet til å søke NAV lokalt om 

tilretteleggingstilskudd

• Lojale medarbeidere



«Medarbeidere med ulike
erfaringer og innfallsvinkler bidrar
til innovative løsninger og sikrer 
samtidig at tjenestene utvikles i 
tråd med befolkningens ulike
behov». 

(personaldirektør Siri Røine i 

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet)



Marit Reitan Bø, kommunikasjonsrådgiver,
utklipp av foredrag Litteraturhuset 27. april 2016 



Noen funn

Suksesskriterier: 

• Ledelse og forankring

• Overordnede og lokale handlingsplaner

• Ledere i virksomhetene må utfordre hverandre

• Lokale ledere er avgjørende

• Heltid kan ekskludere, 

deltid kan inkludere

• Mentor ansatt på annen virksomhet

• Vurderinger:

• Nyttig og nødvendig

• Gitt muligheter de ellers ikke ville fått

• Ulike meninger om navnet på ordningen



Utfordringer

• Krever tålmodighet og 
pågangsmot

• Skuffelse når søkere ikke 

har etterspurte kvalifikasjoner

• Tilrettelegging

• Opplevelse av å føle seg diskriminert

• Planlegging av implementering



Andre aktører

Lørenskog og Bergen kommune

Flere kommuner og fylkeskommuner 

har bedt om informasjon

Statens traineeprogram for personer 

med høyere utdanning og nedsatt 

funksjonsevne

Priser og kåringer:

Hederspris fra Norges Handikapforbund

Nominert til to verdensomspennende priser; Zero project

og verdens konferanse for supported employment (EUSE 

og EASPD)



Fra 2018

Traineer møtte to byråder

på erfaringsseminar

Holdningsarbeidet er 

fortsatt viktig

Implementering og nytt navn

Rekrutteringsordning for mennesker 
med funksjonsnedsettelser



Kontaktinformasjon:

Siri Koch-Larsen
mobil: 410 41 310

www.oslo.kommune.no
Se under «jobb i Oslo kommune»

Siri.koch-larsen@byr.oslo.kommune.no

Takk for meg!

http://www.oslo.kommune.no/
mailto:siri.koch-larsen@byr.oslo.kommune.no

