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Sammendrag	
 

Temaet for denne bachelor oppgaven er lettere psykisk utviklingshemmede og ordinært 

arbeid. Problemstillingen lyder derfor som følgende:  

«Hvilke barrierer må overvinnes for at personer med lettere psykisk 

utviklingshemming kan få ordinært arbeid»? 

Rapporter viser at tall over utviklingshemmede som deltar i arbeidsrettede tiltak og ordinært 

arbeid går i negativ retning. Dette går mot uttalte prinsipper om inkludering og deltagelse fra 

myndighetene. Personer med lettere psykisk utviklingshemming går som regel rett over på 

uføretrygd etter fylte 18 år, til tross for stor vilje, interesse og forutsetning hos mange for å 

kunne bidra på arbeidsmarkedet. De aller fleste får tilbud om jobb i vekstbedrifter/skjermede 

bedrifter, men en del av målgruppen finner seg ikke til rette der. Jeg tar for meg ulike faktorer 

som jeg tenker kan være årsaken til at så få av målgruppen kommer ut i ordinært arbeid. Det 

konkluderes med at erfaringer fra andre land med relativt enkle grep gjennom bedre 

koordinering og kommunikasjon kan oppnås betydelige forbedringer. Litteratur, erfaringer fra 

et prosjekt jeg var med på i tredje års praksis og narrative elementer fra tidligere praksis i 

vernepleierstudiet danner grunnlaget for denne oppgaven. 
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Summary 

The theme of this bachelor thesis is about mild mentally retarded people and normal work. 

The research question is therefore as following: 

"What barriers must people with mild mental retardation overcome to get regular work"? 

Reports show that the number of mentally retarded people participating in specially supported 

employment in sheltered enterprises and regular employment is negative. This goes against 

the stated principles of the authorities of inclusion and participation for everyone. A person 

with mild mental retardation often proceed straight onto disability benefits after the age of 18, 

despite their strong desire and interest for regular employment. Most people with this 

diagnosis get offered jobs in sheltered enterprises, but many of them do not accommodate in 

these enterprises or to the work tasks they are offered. I have been examining various factors 

that I think may be the reason why so few of the people from this group obtain ordinary 

employment. Based on the experience of other countries, the conclusion is that substantial 

improvements can be achieved with relatively simple measures through better coordination 

and communication. Literature, experience from a project I was participating in, and narrative 

elements from past practice of the social studies form the basis for this task. 
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1.0 Innledning	

	

Jeg har i siste praksisperiode på vernepleierstudiet deltatt i et forprosjekt som heter 

«Inkludering gjennom samhandling, aktivitet og deltakelse, - En helt vanlig jobb». Prosjektet 

har vært et tverrfaglig samarbeid mellom NAV Fana, Fana Botjenester til utviklingshemmede 

samt Bergen Høgskole med studenter fra ergoterapi, sosionom og vernepleie utdanningen. 

Prosjektets målgruppe er personer med lettere psykisk utviklingshemming. Formålet med 

prosjektet er å tilrettelegge for at personer med lettere psykisk utviklingshemming skal kunne 

få ordinært arbeid. 

Fra vernepleien har vi vært to studenter som har deltatt fra prosjektets oppstart høsten 2012. 

Ergoterapistudenten og sosionomstudenten avsluttet sin praksis før jul. Vernepleien startet sin 

praksis rett etter jul. Dette førte til at det kun var vi fra vernepleien som jobbet med prosjektet 

i 2013.  Det er bestemt at prosjektet vil videreføres til neste tredjeårs studenter. 

Mitt kjennskap til dette temaet forut for prosjektet er kort fortalt at personer med lettere 

utviklingshemming jobber i skjermede bedrifter, er på dagsenter eller bruker tiden i 

aktivitetshus. Dette trodde jeg, fordi jeg aldri har reflektert over at noen av målgruppen kan 

tenkes å ønske seg noe annet. Denne ureflektertheten i forhold til tema opplever jeg også som 

relativt vanlig blant folk flest jeg diskuterer temaet med. Selv innenfor 

vernepleierutdanningen har det ikke vært fokus på undervisning angående ordinært arbeid for 

personer med lettere psykisk utviklingshemming.  

 

1.1Valg	av	problemstilling	
 

Jeg har valgt å jobbe videre med dette temaet i min bachelor oppgave, fordi jeg synes det har 

vært et veldig spennende prosjekt å delta i. Ikke minst fordi jeg gjennom prosjektet har fått 

øynene opp for viktigheten av at personer med lettere psykisk utviklingshemming skal få 

mulighet til å bli sett, hørt og inkludert i arbeidslivet. Dette, både av hensyn til menneskeverd 

for dem det gjelder, og av hensyn til god ressursutnyttelse og ønskede kvaliteter om 

inkludering for alle i samfunnet vårt. Jeg har funnet ut at dette er et omfattende tema som 

mange er opptatt av. Det gjelder eksempelvis arbeidsdepartementet, arbeids- og sosial 
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komiteen, forskere som har skrevet rapporter om utviklingshemmede og ordinært arbeid, 

fagpersoner i ulike profesjoner som jobber i tilknytting til målgruppen, og selvsagt også en 

stor gruppe pårørende og nærpersoner. Jeg har fått erfare at min styrke som vernepleier i 

forhold til studentene fra ergoterapi og sosionom utdanningen i prosjektet, har vært at 

vernepleiere har bedre kjennskap til brukergruppen i utgangspunktet, fordi studiet på 

vernepleierutdanningen har mer direkte læring om utviklingshemmede både gjennom teori og 

praksis. 

Jeg ønsker å få fram hva vi fant ut om temaet i arbeidet med prosjektet, og vil også trekke inn 

noen andre momenter knyttet til dagens ordninger. For eksempel samfunnsstrukturer og 

holdninger som jeg mener kan være med på å vanskeliggjøre arbeidet med å få personer med 

lettere utviklingshemming ut i ordinært arbeid. Jeg er opptatt av denne målgruppen, fordi det 

er en del av disse menneskene som selv ønsker seg en helt vanlig jobb i det ordinære 

arbeidsmarkedet. Med vanlig jobb mener jeg en bedrift eller en avdeling, som ikke er spesielt 

opprettet for å sysselsette personer med utviklingshemning Det er selvsagt også en del 

personer med lettere psykisk utviklingshemming som trives godt i de tilrettelagte bedriftene 

eller avdelingene, og som er stolte av jobben de har der, men jeg ønsker i denne oppgaven å 

ha fokus på de i målgruppen som ikke ønsker å jobbe der. Og i den sammenheng ser jeg for 

meg at med min kompetanse som vernepleier kan være en ressurs. 

Min problemstilling blir derfor: 

Hvilke barrierer må overvinnes for at personer med lettere psykisk utviklingshemming 

kan få ordinært arbeid? 

I den forbindelse ønsker jeg å se nærmere på spørsmål som: 

Hva betyr diagnose og kategorisering i forhold til målgruppens mulighet for ordinært arbeid? 

Hvordan kan manglende kunnskap, dårlig kommunikasjon og forutinntatte holdninger virke 

inn på arbeidet med å få målgruppen ut i ordinært arbeidsliv? 

 

1.2	Avgrensing	og	presisering 
 

I denne besvarelsen ønsker jeg å ta for meg den kategorien som kalles for «lettere psykisk 

utviklingshemmet», eller F70 etter ICD-10, International Classification of Diseases. ICD-10 
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er et internasjonalt system, utviklet av Verdens helseorganisasjon (World Health 

Organization). 

 I følge ICD-10 er psykisk utviklingshemming «en tilstand av stoppet eller mangelfull 

utvikling av psyken, som særlig er karakterisert ved hemning av ferdigheter som viser seg 

under utviklingsperioden. Det er ferdigheter som bidrar til det generelle intelligensnivå slik 

som kognitive, språklige, motoriske og sosiale ferdigheter» (NAKU.no). 

 

1.3	Oppgavens	disposisjon	

Oppgaven starter med presentasjon av problemstilling, og etter avgrensing og presisering av 

oppgaven, vil jeg fortelle litt om vernepleieren sin rolle. Deretter følger metodedelen, hvor jeg 

redegjør for hvilke metoder jeg har benyttet i oppgaven, og hvordan jeg har funnet relevant 

litteratur. Så følger teoridelen hvor jeg vil presentere teori og narrative elementer hentet fra 

praksis, og som kan bidra til å gi leseren en større dybdeforståelse for mitt tema og 

problemstillingen. Dette vil være med på å forberede leseren på drøftingen. Jeg har benyttet 

en reflekterende stil i oppgaven og stiller også noen spørsmål underveis.  I drøftingen vil jeg 

ta utgangspunkt i de teoriene jeg har brukt. Avslutningsvis kommer oppsummeringen og en 

litteraturliste.  
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1.4	Vernepleieren	sin	rolle	

 

 Etter et fullført bachelorstudium får vernepleieren en autorisasjon som helsepersonell. 

Vernepleieren har en bredt og sammensatt kompetanse fra områder som helsefag, sosialfag, 

pedagogikk og psykologi, og kan yte tjenester til ulike brukergrupper (Fellesorganisasjonen, 

2013). Vernepleierutdanningen kvalifiserer til å: 

 ”utføre miljøarbeid, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid sammen med 

mennesker med fysiske, psykiske og/ eller sosiale funksjonsvansker som 

ønsker og har bruk for slike tjenester. Mennesker med psykisk 

utviklingshemming er en sentral målgruppe for vernepleiefaglig arbeid.” 

(Rammeplan for vernepleierutdanning). 

 Vernepleieren jobber blant annet i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i 

spesialisthelsetjenesten. Vernepleieren arbeider også i rusomsorgen, psykisk helsevern, 

eldreomsorgen, omsorgen for personer med fysisk funksjonshemning og i ulike deler av 

skole- og undervisningssektoren (Fellesorganisasjonen, 2013) 

Lov om Helsepersonell § 4 om forsvarlighet er sentral for vernepleierens yrkesutøvelse, det 

samme gjelder yrkesetikken. I yrkesetisk grunnlagsdokument utgitt av Fellesorganisasjonen 

(FO) står det at «yrkesutøvelsen til… vernepleiere er basert på humanetiske og demokratiske 

verdier.»  Det innebærer blant annet at vernepleieren skal arbeide for å fremme likeverd og 

respekt, møte menneskers behov og bidra til at de får brukt sine ressurser. Verdier som 

solidaritet med utsatte grupper og sosial rettferdighet utgjør en viktig del av vernepleierens 

identitet (Fellesorganisasjonen, 2013). 
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2.0	Metode	
 

Å bruke en metode, av det greske methodos, betyr å følge en bestemt vei mot et mål. 

Samfunnsvitenskapelig metode dreier seg om hvordan vi skal gå fram for å få 

informasjon om den sosiale virkeligheten, og ikke minst hvordan denne informasjonen 

skal analyseres, og hva den forteller oss om samfunnsmessige forhold og prosesser 

(Johannesen, Tufte & Christoffersen, 2010:29). 

Metode blir derfor et redskap vi bruker når det er noe vi ønsker å undersøke vitenskapelig. 

Bruk av metode hjelper oss gjennom innsamling av data til å få den informasjonen vi trenger. 

Ordet data- flertall av det latinske datum- betyr noe som er gitt. Forskerens 

forforståelse vil kunne påvirke hva forskeren observerer og hvordan disse 

observasjonene vektlegges eller tolkes. De data som brukes i samfunnsforskning er 

teoriimpregnert (Johannesen, Tufte & Christoffersen, 2010:36:38).  

«Teori, av det greske theoria, betyr «det å se på»,« betrakte», eller «granske»» (Johannesen, 

Tufte, & Christoffersen, 2010:41). 

I den samfunnsvitenskapelige metodelæren skiller man mellom kvantitative og kvalitative 

metoder. «Analyse av kvalitative data består i å bearbeide tekst, mens analyse av kvantitative 

data skjer ved hjelp av opptelling, der det brukes forskjellige statistiske teknikker» 

(Johannesen Tufte, & Christoffersen, 2010,31:33). I min oppgave vil jeg bruke en kvalitativ 

metode, den har til hensikt å fange opp meninger og opplevelser som det er vanskelig å 

tallfeste eller måle. 

«Innenfor samfunnsvitenskapelig forskning har man tradisjonelt trukket et hovedskille 

mellom en hermeneutisk og en positivistisk posisjon» (Johannesen, Tufte, & Christoffersen, 

2010:361) «Hermeneutikk betyr «læren om tolkning», og danner et vitenskapsteoretisk 

fundament for den kvalitative forskningens vekt på forståelse og fortolkning» (Dalen, 2004). 
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«Hermeneutikken har utspring i humanistiske fag. Her er det forståelse, mening og refleksjon 

som er sentrale siktepunkt. (Befring, 2007:220)  

2.1	Litteraturstudier	
 

I denne oppgaven har jeg brukt litteraturstudier der de litterære kildene er basert på primær og 

sekundærlitteratur. «Sekundærkilder vil si at en ikke har lest den opprinnelige publikasjonen, 

men bruker en forfatter som henviser til denne» (Johannesen, Tufte, & Christoffersen, 

2010:387). Sekundærkilder vil da være basert på andre sin forskning eller teorier noe som 

innebærer at sekundærkildene ikke er like sikre som primærkilder. I arbeidet med oppgaven 

har jeg benyttet begge former. 

Litteraturstudier er en kvalitativ metode. Metoden kjennetegnes ved at innhenting av data kan 

skje via observasjoner, feltobservasjoner, tekster eller samtaler i ulike former (Linde og 

Nordlund 2006:115). «Kvalitative data presenteres som en sammenhengende tekst, ikke som 

tabeller eller statistikker. Det som er viktig er beskrivelsen. Teksten vil danne grunnlaget for 

analyse, drøfting og tolkning» (Linde og Norlund:115). 

Når jeg skal tolke disse teoriene vil jeg benytte meg av den hermeneutiske sirkelen. Denne 

prosessen betyr, i følge Dalen, å veksle mellom det og se helheten samtidig som man studerer 

enkelte deler av denne for slik å sette dem sammen i en større sammenheng (Dalen, 2004).  

Dette vil si at jeg tenker over det jeg leser, for slik å forstå teorien bak, bedre.  Kvalitative 

data taler ikke for seg selv, -de må fortolkes (Johannesen, Tufte, & Christoffersen, 2010).  

Dalen sier at intervju kan brukes som hovedmetode for å samle inn kunnskap, men kan også 

benyttes som bi-metode for å komplettert annet innsamlet forskningsmateriale (Dalen, 

2004:16) Jeg har også brukt kvalitativt intervju, men i ustrukturert form. I forbindelse med 

prosjektet hadde vi møter med mange mennesker der vi på forhånd hadde orientert om 

prosjektet og tema. Et slikt ustrukturert intervju er uformelt og har åpne spørsmål der 

forskeren på forhånd har et gitt tema, men spørsmålene tilpasses den enkelte intervjusituasjon 

(Johannesen, Tufte, & Christoffersen 2010:137).  I prosjektet hadde vi for eksempel ett tilfelle 

hvor vi hadde lest og notert stikkord som vi ville skulle utdypes. På denne måten fikk det mer 

preg av en samtale, og det ble en uformell atmosfære rundt intervjuet. Man blir mer fleksibel, 

noe som kan gjøre det lettere for informanten å snakke (Johannesen, Tufte, & Christoffersen 

2010:138). Svakhetene ved en slik metode kan være at resultatet i større grad blir preget av 

intervjuerens subjektive oppfatning, og ikke er like vitenskapelig nøytralt. 
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I tilknytning til prosjektet var jeg også med på en ekskursjon til Danmark. Dette var et slags 

feltarbeid, hvor vi på forhånd hadde notert noen spørsmål. Disse ble besvart underveis som en 

naturlig del av samtalene med de ulike informantene, slik at det ble aldri nødvendig å stille 

spørsmålene på en mer formell måte 

Jeg har brukt litteratur og teori fra pensumbøker, offentlige dokumenter, fagartikler, internett 

og egne erfaringer som jeg gjorde meg i forbindelse med prosjektet.  Jeg har avklart med 

prosjektleder og de andre i prosjektet, at jeg kan bruke materialet fra prosjektet til å skrive 

bacheloroppgave. Som jeg tidligere har nevnt var vi to fra vernepleierstudiet som deltok i 

prosjektet. Alt skriftlig jeg har derfra er det begge to som har utarbeidet i fellesskap.. En del 

av det som er skrevet i fellesskap kan derfor være sitert eller anvendt i begges oppgaver.  

Jeg har brukt ulike eksempler hentet fra praksis, narrative elementer. Disse er selvfølgelig 

anonymisert. Jeg har brukt disse for å tydeliggjøre og belyse valgt faglitteratur.  

I prosjektet søkte vi i en tidlig fase etter mye informasjon på internett. Dette gav oss oversikt 

over temaet og grunnlaget for et relevant kontaktnett. Etterhvert som vi kom i kontakt med de 

ulike personene som arbeider innenfor fagfeltet, fikk vi ytterligere tips om hvem vi kunne 

kontakte, og forslag til aktuell litteratur. Vi fikk også pekere til ulike aktuelle rapporter og 

utredninger. I et tilfelle fikk vi også en skriftlig kopi av en rapport. Ved å se på litteraturlisten 

i enkelte rapporter har jeg også funnet ytterligere aktuell litteratur. Det jeg har merket meg er, 

at de samme artiklene eller litteraturen dukker opp på mange steder. Dette har jeg tolket som 

at det er relevant litteratur, men også at omfanget av relevant tilgjengelig litteratur synes å 

være litt begrenset. Jeg har også fått tips av min veileder fra praksisen i det tverrfaglige 

prosjektet, om litteratur. Jeg har vært på biblioteket og sett på andre bacheloroppgaver for å få 

tips til å strukturere oppgaven, og jeg har lånt aktuelle bøker. 

Jeg søkte på BIBSYS Ask2 med søkeordene «utviklingshemmede og ordinært arbeid», men 

det gav kun to treff. Jeg brukte da søkeordene utviklingshemmede og arbeid, som gav 296 

treff. For å avgrense søket så søkte jeg fra år 2005 til 2013, som gav 60 treff. 

Et nytt søk på utviklingshemmede og arbeid, men denne gangen med emneord arbeid, gav 

220 treff. Jeg søkte deretter på bok og fikk 166 treff, avgrenset det til norsk språk og fikk 94 

treff. 
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Dalland skriver at metodene som benyttes må gi troverdig kunnskap, noe som tilsier at 

kravene til validitet og reliabilitet må være oppfylt. Validitet står for relevans og gyldighet 

mens reliabilitet betyr pålitelighet (Dalland, 2007:50) 

Jeg har bevisst sett etter litteratur som er skrevet av forfattere som jeg har fått kjennskap 

gjennom pensumbøkene på høgskolen. Jeg har også tiltro til de ulike litteraturtipsene som jeg 

har fått gjennom de informantene jeg har snakket med. Disse sistnevnte tipsene har vært 

særlig viktige ettersom temaet ligger utenfor Høyskolens standardpensum for vernepleiere. 
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3.0	Teoretisk	grunnlag	for	oppgaven	

 

3.1	Sentrale	begreper	i	denne	oppgaven	

 

Varig tilrettelagt arbeid, VTA eller VTO: 
VTA skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den 

enkeltes arbeidsevne. Varig tilrettelagt arbeid kan også tilbys som enkeltplasser i ordinære 

virksomheter (VTO). Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser 

hos deltakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Tiltaket er rettet mot 

personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget varig uførepensjon etter 

folketrygdlovens bestemmelser, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett 

oppfølging. Andre arbeidsmarkedstiltak skal være vurdert og funnet å være uaktuelle 

(Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv.) 

Tilrettelagt arbeidspraksis: APS eller APO:  
APS / APO er tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Arbeidspraksis kan foregå i ordinær 

virksomhet eller skjermet bedrift. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på 

arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakerens muligheter til å komme i arbeid eller 

utdanning (Arbeidsdepartementet, 2012:6) 

HVPU reformen: 
 Reform som ble satt i verk 1991og innebar at kommunene fikk ansvaret for bo- og 

tjenestetilbudet til utviklingshemmede som hadde et tilbud i Helsevernet for psykisk 

utviklingshemmede (St. meld. nr. 40(2002-2003)  

Uføretrygd: 
Kriteriet for å få uføretrygd er nedsatt arbeidsevne, «det vil si redusert evne til å utføre 

inntektsgivende arbeid eller med vesentlig innskrenkende muligheter til å velge yrke eller 

arbeidsplass» (Gudbjørgsrud, 2013 s.34).   

STU:  

Særlig tilrettelagt ungdomsutdanning for ungdom med spesielle behov.(LEV 5/2011). 

Skånejob: 

Jobb med lønnstilskudd for personer som mottar uførepensjon (Lev 5/2011). 
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3.2	Generell	utvikling	for	målgruppen	i	arbeids‐	og	dagsenteraktivitet		

 

I en nylig utgitt rapport: «Mangfold og Inkludering» av Søderstrøm og Tøssebro (2011) 

skisseres en negativ utvikling for målgruppen under ett: 

 16 % har ikke noen dagaktivitet i 2010 

 Arbeidsmarkedsetatens rolle har falt markant fra 2001 til 2010 

 Kommunale tiltak som tidligere var rettet mot produksjon reduseres og erstattes av 

aktivisering 

 NAV fører flere inn i ordninger for integrering i arbeidslivet, men NAV avgrenser sitt 

ansvar 

 Kun 9 % fanges opp av tiltak som er tiltenkt å integrere yrkeshemmede i 

arbeidsmarkedet 

 De som er knyttet til NAV-tiltak eller lignende tjener omtrent det dobbelte av hva 

utviklingshemmede i kommunale ordninger tjener 

 Lønnsveksten for utviklingshemmede ligger klart under lønnsveksten for befolkningen 

for øvrig 

 Gjennomsnittlig antall timer dagaktivitet pr. uke reduseres fra 2001 til 2010 

 Andelen utviklingshemmede som ikke har noen dagaktivitet øker jevnt  

Tilsvarende funn hos Ellingsen (2011) bekrefter den negative trenden: 

 Tall over utviklingshemmede i arbeidsrettede tiltak og ordinært arbeid går i negativ 

retning og er det motsatt av prinsipper om inkludering og deltakelse 

 Utviklingshemmede støtes ut av arbeidslivet til tross for stor vilje, interesse og 

forutsetning for å kunne bidra 

Men Ellingsen har også funnet noe annet:  

Den lave arbeidsdeltakelsen skyldes ikke manglende vilje hos private bedrifter. De ser det 

som omdømmebygging å ha ansatte som er utviklingshemmede.  
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3.3	Dagens	situasjon	for	målgruppen	

 

Personer med lettere utviklingshemming går som regel rett over på uføretrygd etter fylte 18 

år, da noe av årsaken kan være vanskeligheter med å finne egnet arbeid. Uføretrygden blir 

hovedinntektskilden deres og de blir ikke oppført som arbeidsledige (Hegdal (2005), referert i 

Tajet i Fontene 8/11). 

De fleste i målgruppen får tilbud om en VTA plass i en vekstbedrift, og for de som velger å 

jobbe i en slik vekstbedrift får utbetalt bonuspenger fra vekstbedriften i tillegg til uføretrygden 

sin. 

Men en del personer med lettere psykisk utviklingshemming finner seg ikke til rette i en 

vekstbedrift. Noen i målgruppen isolerer seg og har lite nettverk utenfor familien. Forskning 

viser at jobben er en viktig del av tilværelsen og av stor betydning for helse og livskvalitet. 

«Viktigheten av arbeid er langt større blant utviklingshemmede enn normalt fungerende, når 

det gjelder psykisk velvære» (Law mfl., 1998 i SOR nr 1 2013:64:65). 

Ofte identifiserer lettere psykisk utviklingshemmede seg ikke med andre utviklingshemmede, 

og de føler seg gjerne stigmatisert når de blir identifisert eller satt i samme bås som andre 

utviklingshemmede. Tilsynelatende er de ivaretatt av samfunnet i kraft av å være mottakere 

av uføretrygd, og de er derfor ikke en prioritert gruppe i forhold til arbeidet med et 

inkluderende arbeidsliv. Dette kan være årsaken til at personer med lettere psykisk 

utviklingshemming faller mellom to stoler. (Tajet, Fontene 8/11). Målgruppen vil gjerne ha en 

jobb, men ikke i en vekstbedrift, de vil ha en helt vanlig jobb som alle andre.  

 

	3.4	Erfaringer	fra	prosjektet	«Inkludering	gjennom	samhandling,	aktivitet	
og	deltagelse,	‐	En	helt	vanlig	jobb». 
 

Allerede i starten av prosjektet fikk vi erfare at det var stort kunnskapssprik om 

utviklingshemming, blant studentene i prosjektgruppen. For å gi oss litt innsikt i hva det kan 

innebære å være lettere psykisk utviklingshemmet fikk vi se noen korte videoklipp på ett av 

prosjektmøtene. I disse videoene spilles alle karakterene av personer som selv har en 

utviklingshemming. Noe av det videoene viste oss, var at mennesker med lett psykisk 

utviklingshemning må ha tilpasset kommunikasjon. Det kan være utfordrende når de skal 
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følge med i en samtale eller være med i en aktivitet. I etterkant av videoklippene ble det en 

diskusjon i prosjektgruppen. For noen ble nettopp det, at karakterene selv har en 

utviklingshemming, en døråpner for innsikt i hvilke ressurser denne målgruppen har.  Jeg 

husker at jeg allerede da reflekterte over om det generelt er manglende kunnskap om dette i 

samfunnet, og om dette kanskje er en av de største utfordringene i forhold til å få målgruppen 

ut i ordinært arbeid.  

Hvordan kan manglende kunnskap virke inn på arbeidet med å få målgruppen ut i ordinært 

arbeid? Dette ser jeg nærmere på utover i oppgaven. 

3.4.1	Videregående	skole	

 

Det var naturlig i arbeidet med prosjektet å innhente informasjon om hvordan skolegangen er 

for lettere psykisk utviklingshemmede i den videregående skolen. Vi arrangerte derfor et møte 

med en rådgiver ved en videregående skole. 

Hun fortalte at fylkeskommunen har innført et nytt system, som gjør at elevene må søke på et 

program før de starter på skolen. De kan velge mellom ulike programmer som eksempelvis 

tekstil/vaskeri, kontor/grafisk eller kantine. Dersom de ikke skulle trives med det de har valgt, 

så kan de bytte program, men da må de vente på en ledig plass. Gruppene på de ulike 

programmene består av en blanding av de ulike skoletrinnene, noe som vil si at elevene er 

kommet ulikt i utdanningsforløpet. 

Frem til 2011 ble elever med utviklingshemming ofte tatt inn på skolen på ikke- eksisterende 

utdanningsprogram for eksempel hverdagslivstrening, arbeidslivstrening og undervisning i 

smågrupper m.m. Disse opplæringsprogrammene hadde ingen fagplan. Men selv med 

eksisterende utdanningsprogram, så får elever med utviklingshemming stort sett fritak fra 

fagplanen. Det resulterer i at opplæringens målsetninger ofte defineres av læreren, og er da 

sjelden i samsvar med yrkesfaglige krav. Dette vil da si at med fritak av fagplanen utdanner 

elevene seg på yrkesfaglig utdanningsprogram uten å få yrkesfaglig opplæring (Gitlesen 

2013:73) 

Elevene kan i løpet av videregående skole få arbeidspraksis i 11 måneder hos en arbeidsgiver 

i det ordinære arbeidsmarkedet, eller på en attføringsbedrift. I tillegg kan de søke om 11 nye 

måneder. Rådgiveren fortalte at for å skaffe en elevplass hos en ordinær bedrift, så krevde det 
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at hun, eller noen av de andre ansatte på skolen, hadde ressurser til å ta en ringerunde til ulike 

bedrifter og å overbevise dem. Det var det ikke alltid så lett å få til i praksis.  

Det å skulle klare en praksisplass i en ordinær bedrift krever at eleven er sosialt sterk.    

Samspillet med andre på en arbeidsplass er viktig for sosial inkludering, og det krever at 

eleven tilegner seg og praktiserer verbale og nonverbale ferdigheter. Det vil dessuten kreve 

mye av en fremtidig arbeidsgiver og kollegaer, siden det ikke finnes oppfølgingsressurser fra 

skolen som kan følge med til arbeidsplassen. Hverken fylkeskommunen eller lærerne i den 

videregående skolen har ansvar for å bistå elvene i å finne et arbeid (Gitlesen 2013:72)  

Rådgiveren kunne fortelle at mange av elevene får omvisning på vekstbedrifter, men at ikke 

alle liker seg der.  En utfordring er at den digitale kompetansen hos mange i målgruppen er 

høy, og at den type jobb de blir presentert for i vekstbedrifter ikke står i samsvar med dette. 

Ungdommer med utviklingshemming har i likhet med andre ungdommer interesse og 

motivasjon for å lære å bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som 

mobiltelefon og PC. «Det finnes en rekke eksempler på at hvis slik ungdom først får 

opplæring og trening lærer de relativt lett å bruke moderne IKT» (Rødevann, 2010, 9:10). 

Arbeidsoppgavene i en vekstbedrift kan bli for lite utfordrende, og rådgiver opplyste om at 

enkelte vekstbedrifter nå jobber for å heve kvaliteten på arbeidsoppgaver.  

I rapporten «Behovet for varig tilrettelagt arbeid» står det at den direkte koblingen mellom 

skole og virksomheter i skjermet sektor oppleves som problematisk. Og en informant fra Nav 

Fylke forteller at de avstår fra å ha et for tett samarbeid med fylkeskommunen om praksis-

plasser for lærerkandidater i vekstbedrifter, fordi det skaper en uheldig rekruttering til VTA. 

Mange får ikke prøvd seg ut i ordinære bedrifter eller andre arbeidsrettede tiltak (Spjelkavik, 

Børing, Frøyland & Skarpaas, 2012:40). Nav tar over ansvaret for eleven hvis vedkommende 

etter videregående står uten en arbeidsplass. I overgangen fra videregående skole til arbeid går 

man fra en fylkeskommunal tjeneste over til en kommunal tjeneste, der kommunen har 

koordineringsansvar. Men problemet er at hverken Nav/kommune, eller støtteapparat har tatt 

initiativ til å sikre elevene en god overgang fra skole til arbeidsliv, og jeg tenker at det er 

nærliggende å se for seg at dette kan være knyttet til samfunnets generelt manglende 

forståelse for gruppens behov og den samfunnsmessige nytten av å få disse i ordinært arbeid. 

 Det er mange personer med utviklingshemming som kunne tenke seg en jobb på en vanlig 

arbeidsplass. I SOR Rapport nr 1 (2013) kan vi lese at med Nav tiltakene AB (arbeid med 

bistand) og lønnstilskudd burde dette være mulig å få til, «men pga tiltakene sin nåværende 
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utforming og praktisering er det dessverre ofte vanskelig å bruke dem for vår målgruppe» 

(Rødevand, 2013:1)  

Etter møte med rådgiveren hadde vi behov for å få mer kunnskap om vekstbedrifter, og ikke 

minst å finne ut om det er noen der som kunne kvalifisere for ordinært arbeid?  

	

3.4.2	Vekstbedrift	

 

I prosjektet fikk vi avtalt et møte med en attføringsansvarlig ved en vekstbedrift og vi fikk en 

omvisning på de ulike avdelingene ved bedriften. 

Vekstbedrifter er et statlig arbeidsmarkedstiltak og NAV er den administrerende enhet for 

arbeidsmarkedstiltak som drives av kommune og fylkeskommune. Staten dekker 75 % og 

kommunen de resterende 25 % av hver VTA plass (Spjelkavik, Børing, Frøyland & Skarpaas, 

2012:41). For å motta støtte til tiltaksplassene må virksomheten drives etter retningslinjer fra 

Arbeidsdirektoratet.  Målsettingene med VTA er at arbeidet skal bidra til at deltakerne 

utvikler sine ressurser gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver 

(Arbeidsdepartementet, 2012). 

Det er en blanding av ulike diagnosegrupper i vekstbedriften og alle utfører de samme 

arbeidsoppgavene enten det er yrkesrettet attføring eller VTA. Tall fra 2010 viser at det kun er 

2700 personer med diagnosen psykisk utviklingshemming sysselsatt i VTA bedriftene 

(Arbeidsdepartementet, 2012)  

Praksisplasser i vekstbedrifter finansieres av fylkeskommunen, og de kan vare fra perioder på 

seks uker til et helt semester. Elevene kan ha praksis i inntil to til tre dager i uken. I 

innsøkingsprosessen er det ofte lærere fra videregående eller NAV som bistår. Bedriften 

godkjenner selv om de som søker seg til bedriften passer inn. Alle får en prøvetid på seks 

måneder og de har vanlige arbeidsretttigheter. Bedriften har et rapporteringskrav til Nav hver 

tredje måned og en gang i året skal det rapporteres angående VTA plass for hver enkelt 

deltaker. Det skal jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre 

arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid (Arbeidsdepartementet, 

2012:6). 
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På spørsmål om det var noen av arbeidstakerne som kunne kvalifisere for ordinært arbeid 

svarte attføringsansvarlige at det var ikke mange der som kunne være aktuelle for en vanlig 

jobb. Vekstbedriften har et ønske om å drive formidlingsvirksomhet, men grunnet mangel på 

ressurser har de ikke kapasitet til å følge opp evt kandidater i ordinær virksomhet. 

Attføringsansvarlig mente og at det er avgjørende at arbeidsgiveren i en ordinær virksomhet, 

eller noen av de ansatte i bedriftene er en «ildsjel», som brenner for konseptet for at det skal 

lykkes, siden det vil kreve mye av arbeidsgiveren og kollegaer. 

Jeg var imponert over hva bedriften får til, og er ikke tvil om at for mange av arbeidstakere 

der er dette en flott arbeidsplass, men jeg har i etterkant undret litt over hvor riktig det er å 

blande personer med så mange ulike diagnosegrupper sammen. Det å blande flere 

diagnosegrupper sammen stiller større krav til tilrettelegging og oppfølging, og ikke minst til 

personlig kompetanse hos veiledere på bedriften. Her ser jeg for meg at vernepleierens 

kompetanse er høyst aktuell, men jeg har ikke hørt at det er mange vernepleiere som jobber 

innenfor vekstbedrifter.  Kanskje det skulle vært et større fokus fra Høgskolen i 

undervisningen på tilretteleggerroller på arbeidsplasser for målgruppen?  Jeg syntes det var 

interessant at bedriften gjerne ville drive formidlingsvirksomhet ut mot ordinære 

arbeidsplasser, men at det gjennomgående er ressurser som setter en stopper for det. I AFI- 

rapporten 14/12 kan man lese at inntrykket fra informanter i NAV Fylke, er at VTA er et 

enklere tiltak å benytte fordi ansatte der blir fulgt opp av tiltaksarrangøren, mens i VTO er det 

NAV som har oppfølgingsansvar på ubestemt tid. VTO er et «småskalatiltak» som nesten 

ikke blir benyttet. En av grunnene skal være liten motivasjon blant NAV ansatte til å bruke tid 

på målgruppen dette tiltaket er aktuelt for. De prioriterer i stedet de på AAP 

(arbeidsavklaringspenger), ettersom det er dette man blir målt på, og ikke de som er 

uføretrygdet «som ikke vil bli reelle lønnstakere og skattebetalere» (Spjelkavik, Børing, 

Frøyland & Skarpaas, 2012:56) 

 

3.4.3	Brofoss	utvalget	

 

Vi var så heldige i prosjektet at vi fikk et møte med stortingsrepresentant Tove Linnea 

Brandvik fra Arbeids- og sosialkomiteen. Stortingets Arbeids- og sosialkomite har gjentatte 

ganger stilt krav om tiltak for å sikre at også mennesker med utviklingshemming har arbeid. 

Brofoss utvalget har jobbet med en rapport om arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt 
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arbeidsevne. Brandvik fortalte om Brofossutvalget, som blant annet har vurdert de skjermede 

virksomheters plass i arbeidsmarkedspolitikken, og kommet med forslag til hvordan de 

arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne bør innrettes i fremtiden 

(Arbeidsdepartementet 2012:6) 

Brofossutvalget anbefaler blant annet mer bruk av tiltaksplasser i det ordinære arbeidslivet, 

større vekt på individuell tilpassing og en forenkling av de arbeidsrettede tiltakene. Utvalget 

peker også på at det er behov for å styrke oppfølgingen ovenfor brukere inn mot ordinært 

arbeidsliv. Mer inkluderingskompetanse og kunnskap om arbeidsmarked og arbeidsliv er 

nødvendig for å styrke denne oppfølgingen (Arbeidsdepartementet, 2012.6) 

Brandvik ville at prosjektgruppen skulle komme med et innspill til komiteen på hva som evt 

kan gjøres for å tilrettelegge for målgruppen for et mer inkluderende arbeidsliv, og hvilke 

utfordringer vi ser innenfor det systemet vi har i dag. Det har vi i ettertid fulgt opp med et 

skriv til Arbeids- og sosialkomiteen. 

Et spørsmål som etterhvert reiste seg (bl.a. etter samtalen med Brandvik), og som vi arbeidet 

videre med i prosjektet, var følgende: Hva betyr egentlig inkluderingskompetanse og hva kan 

det ha å si for å få målgruppen ut mot ordinært arbeidsliv? Dette behandles i neste avsnitt. 

 

3.4.4	Supported	Employment	/inkluderingskompetanse	og	Arbeid	med	Bistand.	

	

Prosjektdeltakerne fra Høyskolen (vernepleierstudentene) hadde et møte med forsker Øystein 

Spjelkavik på AFI i Oslo (Arbeidsforskningsinstituttet). Han har vært med å skrive rapporten 

«Behovet for varig tilrettelagt arbeid», som er basert på en undersøkelse på oppdrag fra 

arbeidsdepartementet. Rapporten kartlegger behovet for varig tilrettelagt arbeid på landsbasis.  

I rapporten til AFI står det blant annet a at selv med det «…) sterke fokuset som har vært på 

arbeidsinkludering for alle grupper funksjonshemmede, er det overraskende i hvor liten grad 

inkludering i ordinært arbeidsliv har vært oppe som tema for personer med psykisk 

utviklingshemning i Norge» (Spjelkavik, Børing, Frøyland & Skarpaas, 2012:56). 

Rapporten viser at både NAV-kontorer, kommuner og tiltaksarrangører i skjermet sektor 

mener det er udekket behov for VTA-tiltak i dag.  De forventer at behovet for VTA i både 

skjermet og ordinær virksomhet vil øke i de neste 5 årene. Det økte behovet er begrunnet med 
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at mange som mottar uførepensjon har en restarbeidsevne og ønsker muligheter hos ordinære 

arbeidsgivere, og at dette øker fordi flere unge får innvilget uføretrygd. I etterkant av 

rapporten har det blitt flere tiltaksplasser i varig tilrettelagt arbeid i statsbudsjettet for 2013 

(Spjelkavik, Børing, Frøyland & Skarpaas, 2012). 

Spjelkavik ga oss et nytt perspektiv i forhold til prosjektets tema. Han snakket varmt om 

«inkluderingskompetanse». Det vil si at en har både brukerkompetanse og 

arbeidsplasskompetanse. Dette kalles for Supported Employment. Her skaffer man først en 

passende jobb med passende oppgaver, for så å trene og øve for en tilfredstillende utførelse i 

jobbsituasjonen på arbeidsplassen.  Dette kalles gjerne «Place then Train», og Spjelkavik 

forteller at det er entydige resultater i internasjonal forskning på at plassering før trening gir 

best resultat (Spjelkavik, Hagen, og Härkapää, 3/2011).  Den personen som arbeider 

individuelt med deltakere i Supported Employment tilbud kalles for en Job Coach 

(Spjelkavik, Hagen, og Härkapää 3/2011). Et eksempel i Norge på et slikt Supported 

Employment lignende tiltak er Arbeid med Bistand. Her vil en tilrettelegger gjøre noe av den 

samme jobben som en Job Coach.  

I 1996 ble ordningen med arbeid med bistand innført som et ordinært attføringstiltak. «Arbeid 

med bistand er et arbeidsmarkedstiltak som skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med 

sikte på integrering av personer med nedsatt arbeidsevne i ordinært arbeidsliv». Arbeid med 

bistand er et tidsbegrenset tiltak og gis for maksimalt en periode på tre år, men det kan gis et 

tillegg for et halvt år dersom det handler om overgang fra skole/institusjon til arbeid. 

Målgruppen er personer med nedsatt arbeidsevne som har behov for tilrettelegging og 

oppfølging for å få eller beholde arbeid (nav.no) 

Tiltaket ble særlig etablert med tanke på personer med utviklingshemming og godt over 50 % 

av deltakerne var derfor personer med utviklingshemming. Senere ble det utvidet til å gjelde 

også andre brukergrupper noe som har resultert i at andelen utviklingshemmede er sunket. Det 

har ført til at målgruppen tiltaket er opprettet for, får et svekket tilbud, noe som heller ikke 

bidrar til å inkludere utviklingshemmede i arbeidslivet (Ellingsen, 2011). 

«Tall fra Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL) viser en klar nedgang i andelen 

deltakere med utviklingshemming i «Arbeid med bistand». Her har andelen sunket fra åtte 

prosent i 2004 til to prosent i 2007. Denne nedgangen bekreftes av andre kilder. Ifølge tall fra 

Arbeids- og velferdsetaten var andelen utviklingshemmede i «Arbeid med bistand» på om lag 
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fire prosent i 2004, mens i 2008 og 2009 var andelen nede i én prosent av deltakerne» 

(Arbeidsdepartementet 2012:6)  

I dag er det mange land som har arbeidsmarkedstiltak som bygger på «Supported 

Employment» metoden. Spjelkavik har reist i andre land og sett at «Supported employment» 

og «Job Coach» er et positivt redskap i arbeidet med å få utviklingshemmede i ordinært 

arbeid.  Spjelkavik mente at en av de største svakhetene i dag i skjermede og 

arbeidsforberedende tilbud, synes å være at når man skal få personer med utviklingshemming 

ut i ordinære bedrifter, så mangler de ansatte arbeidslivskunnskap og nettverk hos den 

ordinære arbeidsbedriften/arbeidsgiveren. Det er viktig å ha en kontaktperson som kan jobbe 

for begge parter og som har inkluderingskompetanse (Spjelkavik, Hagen, og Härkapää, 

3/2011). 

For meg var dette nytt. Jeg hadde aldri tenkt igjennom hvor viktig denne 

inkluderingskompetansen er, og jeg synes det var en spennende vinkling i forhold til 

prosjektet vårt. Jeg mener den kompetanse som vernepleiere har, vil være verdifull i en jobb 

som Job Coach eller tilrettelegger. Særlig med tanke på at dette kan være til hjelp til å 

overvinne barrierene som målgruppen møter på, i forsøket på å få seg ordinært arbeid.   

 

3.4.5	Ekskursjon	til	prosjekt	KLAP	i	danmark	
 

Under arbeidet med prosjektet fant vi ut at Lev, dansk søsterorganisasjon til Norsk Forbund til 

Utviklingshemmede, har etablert prosjekt KLAP i danmark. Dette er et prosjekt der de i 

samarbeid med store bedrifter har lykkes med å etablere arbeidsplasser for 

utviklingshemmede. Dette var spennende lesing, og vi tok kontakt med prosjektkoordinator 

Anders Reitov i KLAP. Dette resulterte i en ekskursjon til danmark i februar 2013 for to 

studenter fra vernepleien, veilederen vår og prosjektleder. Vi fikk møte prosjektkoordinator 

Anders Reitov og Klap konsulent Ninni Lassen.  

Prosjekt KLAP (Kreativ Langsiktig Arbeidsplanlegging) ble etablert i 2009. I 2011 fikk 

prosjektet ytterligere midler av arbeidskraftmyndighetene, og det ble da landsdekkende. Det 

skal etter planen avsluttes i 2013, men prosjektkoordinator Anders fortalte at det vurderes å 

gjøres permanent. Prosjektet består av en prosjektleder, prosjektkoordinator, to Klap 

konsulenter fordelt per region og en virksomhetsleder.  
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Vi ble fortalt at målet med prosjekt Klap er å vise hvordan det kan skapes en sammenheng 

mellom skolen, gjennom STU (lovfestet individuell utdanning) til et voksenliv utenfor 

vekstbedrifter. Individuelle utdanningsplaner skaper et samarbeid mellom kommunen, 

utdannelsesstedet og borgeren. Ved hjelp av en virksomhetsleder i Klap har de klart å etablere 

jobber på det ordinære arbeidsmarkedet og funnet store bedrifter som for eksempel 

McDonald`s og Rema 1000, som ønsker satse på en ny gruppe arbeidstakere.  

Virksomhetslederen redegjør for hva som ventes av en arbeidstaker og arbeidsplassen, og når 

det er etablert en stilling, legges jobben ut med en stillingsbeskrivelse på nettstedet 

www.jobnet.dk, under Skånejob.  

Klap konsulentene jobber ut mot utviklingshemmede, pårørende, skoler, utdanningssteder og 

vekstbedrifter for å finne kandidater som kan matche jobbene. Deretter lages en plan over 

forløpet til ansettelse og jobb i samarbeid med arbeidstaker, pårørende, saksbehandler i 

kommunen og Klap konsulenten.  Klap konsulentene danner en bro mellom arbeidstakere og 

arbeidsgiver. Når prøvetiden er over og en ansettelse er ordnet, trekker Klap konsulenten seg 

ut og da blir det en kontaktperson i kommunen som tar seg av jobben videre. 

I Danmark ble vi med ut til et stort kjøpesenter i København der vi blant annet fikk møte en 

ung jente som nettopp hadde fått seg fast «Skånejob». Hun hadde vært gjennom en prøvetid, 

og stortrivdes i den nye jobben sin. Hun fortalte at hun ikke lenger sov bort dagene, nå når 

hun hadde en jobb å gå til. Hun skulle egentlig ha startet i en annen jobb, men den dagen de 

skulle skrive kontrakt, ble det klart at arbeidsplassen forventet mer av henne enn hun kunne. 

Klap konsulent Ninni sa at det ble en nedtur for jenten, men også en viktig påminner om hvor 

viktig det er å ha en detaljert arbeidsavtale hvor en tydeliggjør og konkretiserer 

arbeidstakerens evner. På spørsmålet om hva jenten tenkte da hun fikk fast Skånejob svarte 

hun: «det var da fedt!». Klap konsulentene har tett dialog med både ansatt og arbeidsgiver 

under prøvetiden, og løser eventuelle problemer fortløpende. Det jeg la merke til i møtet med 

KLAP konsulenten, var at vi her fikk et praktisk eksempel på, og et bedre bilde av, den 

inkluderingskompetansen som Spjelkavik hadde snakket om.  

Vi ble fortalt at de ikke har vanskeligheter med å få åpnet dørene for målgruppen av 

arbeidsgivere. Mange arbeidsgivere er overrasket over de utviklingshemmedes ressurser, og 

øvrige medarbeidere er stolte over å jobbe på en arbeidsplass med mangfold. Noen av 

bedriftene profilerer en personalpolitikk som gir rom for alle, og som gir en positiv omtale og 

gevinst for bedriften utad. Dansk lov om «Personlig assistanse til personer i ordinært arbeid 
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med lønnstilskudd» har bidratt til å fjerne de siste strukturelle barrierene for at ungdom med 

utviklingshemming skal kunne skape seg en karriere i Danmark. 

Prosjektkoordinator Anders fortalte at prosjekt Klap har et regnestykke som viser at 

kommunen i løpet av et arbeidsliv kan spare to millioner kroner for hver utviklingshemmet 

borger som går fra beskyttet verksted til «Skånejob». Selv om mange av de 

utviklingshemmede ikke makter å jobbe hver dag, og/eller kanskje bare deler av dagen, stiger 

livskvaliteten og kompetansen hos den enkelte. 

Jeg ble imponert over hva de hadde klart å få til i Danmark, og jeg funderte på hva som skal 

til for å få til noe tilsvarende i Norge. Ikke bare er det samfunnsøkonomisk gunstig, men i 

Danmark får de utviklingshemmede muligheter til å velge seg akkurat den jobben de vil ha. 

Etter min oppfatning må det være nær det kvalitative målet om inkluderende arbeidsliv for 

alle. Dette vil jeg komme tilbake til i drøftingsdelen. 

3.5	Diagnose	og	kategorisering	

 

Diagnosen gir deg en del rettigheter i forhold til hva du kan ha krav på fra hjelpeapparatet, 

men den kan også definere deg ut av et arbeidsmarked. «Administrativt knyttes 

utviklingshemming til diagnose som utløser ulike typer støtteordninger og trygderettigheter» 

(Olsen, (2009) referert i Tajet, Fontene 8/11). 

 

I velferdstjenestene er det vanlig å tenke i kategorier for å kunne skille mellom hvem som har 

rettigheter eller ikke. Som tjenesteyter kan man da møte folk ut fra en allerede etablert 

førforståelse av den kategorien som personen representerer, og man slipper å bygge opp en ny 

forståelse ved hvert nye møte med den enkelte pasient, klient eller bruker. Dette letter og 

effektiviserer arbeidet på organisasjonsnivå, alle blir behandlet noenlunde likt. Men dette kan 

også ha noen baksider: ser man da bare det man vet fra før, og blir en så fokusert på 

kategorien at en ikke ser mennesket bak? Det å ha kunnskap om kategorien, betyr ikke 

dermed at man vet alt om en person som er representert ved den kategorien. Massemedia og 

forskning presenterer et «kategoribilde» som bidrar til en «samfunnsmessig kunnskaps-

produksjon» som man sjelden setter spørsmålstegn ved, og kan komme til å betrakte som sant 

(Ihle, 2008:108:110:111). 
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En del foreldre forteller hvordan de måtte revurdere sin forforståelse av, (og syn på 

mennesker med en bestemt diagnose), da de selv fikk et barn med denne diagnosen (Jan 

Tøssebro og Lundeby 2002:67). 

Nils Christie er professor i kriminologi og har skrevet en artikkel «Deviance as Strenght». 

Den handler om hvordan vi kategoriserer hverandre som mennesker, og hvordan vi 

mennesker ofte bærer ulike tegn som er i samsvar med den som vi gir oss ut for å være. Vi 

blir usikre når vi møter andre mennesker som har tegn vi ikke klarer å tolke eller kategorisere. 

Når noen mennesker blir kategorisert som «utviklingshemmet», har andre mennesker 

forestillinger om hva det innebærer og handler deretter. Han snakker om at hovedtanken bak 

HVPU reformen var å skape rettferdighet for «disparate persons». «But really, is it justice if 

people who are different from most people have it like most people have it?”  

Her snakker han blant annet om hvordan tilværelsen kan være for mange som bor i et 

bofellesskap hvor hver beboer har sin egen leilighet. De som jobber der går fra leilighet til 

leilighet for å lage mat til hver enkelt, og hvordan beboeren ender opp med å sitte å spise 

alene, fordi sånn har andre mennesker det når de ikke bor innenfor en familie.   

Jeg har et eksempel fra et bofellesskap der jeg var i praksis. De aller fleste av brukerne har en 

hjemmedag i uken, altså en fridag fra jobb eller dagaktivitet. Denne dagen blir stort sett brukt 

til å gjøre innkjøp og til å rengjøre i leiligheten. Leiligheten trenger jo å vaskes, og dette er 

kanskje noe som «alle» andre gjør på sine fridager? Hva slags utbytte har en som kognitivt 

sett på noen områder kan være 7-8 år av å trene på å skifte på sengen, eller å lære seg å vaske 

gulvene skikkelig? Hvorfor kan ikke disse fridagene brukes til noe som er gøy eller 

utviklende i stedet? Jeg synes dette illustrerer det Nils Christie snakker om. Han mener det 

ligger en slags tvang under den oppfatningen om at alle må være som andre. Han mener at de 

som er «annerledes» kan hjelpe oss til å se oss selv.  

Er diagnosen og det å bli kategorisert med på å vanskeliggjøre, eller hindre, arbeidet med å få 

målgruppen ut i ordinært arbeid? Jeg tror at de «brillene» man møter andre mennesker med er 

avgjørende for hva man tenker om målgruppen, og hvilken kategori man plasserer dem i.  

Jeg fikk ta del i en veldig interessant diskusjon mellom to vernepleiere på praksisplassen min 

angående det å bli diagnostisert som lettere utviklingshemmet. De konstaterte at selv om 

personer med identisk diagnose er like forskjellige som andre mennesker, så etableres det en 

«identitet»" via diagnosen allerede før han eller hun er lært å kjenne. 
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De syntes og det var litt utfordrende at fagfolk fra ulike profesjoner er så vage i forhold til det 

å bruke ordet utviklingshemmet. De snakket om at de kunne sitte på ansvarsgruppemøter, og 

andre møter hvor ordet utviklingshemmet ikke ble brukt. Disse vernepleierne var opptatt av at 

det må bli en felles oppfatning av hvilke begreper som skal kunne brukes. Ellers vil man hele 

tiden være redd for å ta i bruk et ord som mange pårørende kan bli støtt eller såret av. I en 

artikkel i NAKU skriver Carl Chr Bachke, bla om «Den sosiale og kulturelle oppfatningen». 

Innen dette synet legges det vekt på at det i langt større grad er samfunnet som gjør en person 

”hemmet”. Samfunnet kan dermed influere på om ”identiteten som diagnosen skaper” er 

foranderlig eller ikke. Dette kan gjøres bl.a. gjennom å bygge ned barrierer, omskrive, fjerne 

eller redefinere diagnosekriteriene for utviklingshemming» (Bachke, 2010). 

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) bruker nå konsekvent betegnelsen 

”utviklingshemmet” for å unngå misforståelser og sammenblanding med psykiske 

sykdommer. Utviklingshemming er en samlebetegnelse for en rekke ulike tilstander eller 

diagnoser. Felles kjennetegn er at evnen til å lære og til å klare seg i samfunnet er mer eller 

mindre redusert (NAKU, 2010). 

 I jobbstrategien pekes det blant annet på fire barrierer: diskrimineringsbarriere, 

kostnadsbarriere, produktivitetsbarriere og en holdningsbarriere som kan gjøre det vanskelig 

for personer med nedsatt funksjonsevner å få jobb (Arbeidsdepartementet, 2011). 

Jeg har tidligere nevnt en slags kostnadsbarriere i forhold til det å kunne følge opp eventuelle 

kandidater fra vekstbedrifter over i ordinært arbeid, og her en form for diskrimineringsbarriere 

der forestillinger om diagnose og kategorisering skaper utfordringer for målgruppen. 

Forestillingene kan være med på å begrense valgmuligheter, og føre til unødvendige barrierer 

for målgruppen til å komme i ordinært arbeid. Jeg vil mot slutten av teoridelen se på barrierer 

knyttet til produktivitet, holdninger og kommunikasjon.  

3.6	Betydningen	av	arbeid	og	livskvalitet	knyttet	opp	mot	holdninger	
og	kommunikasjon	
 

3.6.1	Espen	Mjånes,	fortelling		
 

På nrk.no distriktsnyheter Møre og Romsdal vises et videoklipp om Espen Mjånes som har 

fått fast jobb hos Rema 1000 i Ulsteinvik. Han er 20 år og ferdig med videregående, og har 
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Downs syndrom.  I det norske inkluderingssamfunnet er det uvanlig at en person med 

utviklingshemming får fast jobb i en ordinær bedrift. Torgeir Mjånes (pappa) forteller at det 

ligger mye hardt arbeid bak. Som pårørende må man i en kontinuerlig prosess være advokat, 

psykolog og motivator og vite hvilke rettigheter en har. . Torgeir mener det er for mye 

båstenkning i samfunnet, det finnes ikke systemer / tilrettelegging for individualiserte 

løsninger tilpasset den enkelte. Han sier at nettopp gjennom å se den enkelte får man mer 

muliggjøring og mindre klientgjøring.  Espen forteller at det er gøy å ha jobb å gå til, og ikke 

bare sitte å se på tv hele dagen.  

Arbeid gir status og identifiserer hvem du er. 

 «Det er på arbeid folk kan utvikle det sosiale nettverket som trengs for å øke den 

sosiale kapitalen og livskvaliteten. Arbeid kan bidra til å strukturere en persons liv» 

(Bjørnrå, Guneriussen og Sommerbakk, 2008:52). 

 Livskvalitet er definert som en persons egenopplevelse av positive og negative sider ved livet 

i sin alminnelighet (Sosial og Helsedepartementet, 1999:2)-  

 

3.6.2	Olav	Grimdalen	jr.,	fortelling		
 

I oktober 2012 satte NRK programmet Migrapolis fokus på personer med utviklingshemming 

og arbeidslivet. Olav (kjent fra Tangerudbakken) har Cerebral Parese og har tidligere jobbet i 

vernet bedrift. Han har nå jobbet ca et år på et bilopphoggerfirma. Her fikk han jobb etter at 

sjefen Thomas hadde invitert hele Tangerudbakken på høggern`s dag. Olav som da var 

arbeidsledig, fortalte historien sin om hvor vanskelig det var å finne en jobb. Dette fikk 

Thomas til å sette seg ned og skreddersy en stilling til Olav sine behov og evner. 

Thomas sier Olav har tilført arbeidsplassen et mangfold som fører til at det blir en annen 

dynamikk. Han gjør en god jobb og han krydrer arbeidsplassen. De andre ser at selv med 

utfordringene Olav har, så klarer han jobben. Det har ført til at det blir mye mindre klaging 

blant de andre ansatte nå! Olav sier han føler seg mer respektert på denne arbeidsplassen, og 

selv om det er et røft miljø, så er det her han vil være. Det «er så mange kule mennesker her 

og de tar meg for den jeg er og det står det respekt av» (Olav) 
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«Det å knytte forbindelser og oppleve seg som en del av en større sammenheng er ofte 

tilfredstillende og bidrar til at det utvikles positive relasjoner mellom kollegaer» (Bjørnrå 

Guneriussen og Sommerbakk, 2008:53).  

	

3.6.3	Fortelling	fra	praksis	
 

I andre års praksis fikk jeg følge en bruker gjennom en dag på jobb i en vekstbedrift. Jeg 

kunne se hvor stolt han var av å skulle vise meg arbeidsplassen sin, og hvordan han nøt å få 

litt ekstra oppmerksomhet fra både arbeidsledere og andre kollegaer fordi han var så heldig å 

ha besøk på jobben. Jeg merket likevel at det ikke var alle han hadde et like godt forhold til. 

Jeg hadde sett og fått høre at det var mange ulike diagnosegrupper som var satt sammen i 

bedriften, og noen var også der i en arbeidsutprøvingsperiode. Jeg la merke til at de som var 

der på arbeidsutprøving holdt seg for seg selv i lunsjen. Jeg overhørte blant annet at en av 

dem kom med noen sarkastiske bemerkninger om brukeren som jeg fulgte: «måtte ha med seg 

assistanse på jobb nå?». Brukeren fikk et drag over ansiktet og bøyde hodet enda litt mer ned 

for å unngå å møte blikket til den andre. Jeg så hvordan han gikk fra å være tydelig stolt til å 

få en liten «knekk». Han skjønte godt hva den andre sa, men hadde ingen mulighet til å ta 

igjen. Denne episoden har fått meg til å lure på om hvor riktig det er å gruppere alle disse 

menneskene med vidt forskjellige diagnoser og behov på en plass. Ellingsen skriver, at 

argumentet om at det er positivt for utviklingshemmede at bedriftene åpner opp for andre 

brukergrupper, og at dette er en positiv forsterkning av normaliserings og inkluderingstanken, 

ikke er holdbar.  Inkludering handler ikke om å blande brukergrupper, og selv om det regnes 

som positivt at et tilbud øker, så er det beklagelig at en ikke samtidig opplyser om at 

utviklingshemmede støtes ut av arbeidslivet (Ellingsen 2011:9).   

 

3.6.4	Samfunnsøkonomi,	holdninger	og	verdikommunikasjon		
 

Victor D. Normann, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, skriver i en 

kronikk, at 20 år etter ansvarsreformen står ca 80 % av de utviklingshemmede utenfor 

arbeidslivet. Han mener det ikke bare er uverdig og ille for de utviklingshemmede, men det er 

også skikkelig dårlig samfunnsøkonomi og ille for hele samfunnet. Han skriver at mennesker 

med utviklingshemming stiller pr definisjon evnemessig svakere enn gjennomsnittet, og har 
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dessverre dårligere utdannelse. Ved å få flere utviklingshemmede i jobb vil de alikevel kunne 

bidra til blant annet en samfunnsøkonomisk gevinst, samtidig som de kan få en bedre hverdag 

(Normann, 2013). For de fleste lettere psykisk utviklingshemmede er det like viktig å ha en 

jobb å gå til som for de fleste andre Målet må være å gi dem muligheter til økt livskvalitet. Og 

for mange kan den bestå av muligheten til å få ordinært arbeid. Espen og Olav har fått den 

muligheten, og er det mulig å legge til rette for at også andre i målgruppen som ønsker det, 

kan få oppleve det samme?  

Under et foredrag på SOR konferansen i år snakket Geir Lippestad blant annet om hvordan 

kommunikasjon og holdninger opp mot mennesker med en funksjonsnedsettelse kan være 

med på å avgjøre om de får et godt eller dårlig liv. Ordet funksjonshemmet knyttes til 

problemer, utfordringer, kostnader og manglende verdi. Forutinntatte holdninger og dårlig 

kommunikasjon gjør at det skjærer seg for noen til tross for et godt hjelpeapparat og system. 

Han mener det er viktigere å kommunisere verdi, eksempelvis ønsker og drømmer for livet, 

enn å bare å ha et kostnadsfokus ( 02.05.13 SOR konferanse Bergen). 
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 4.0	Drøfting 

 

Hvilke barrierer må overvinnes for at personer med lettere psykisk utviklingshemming kan få 

ordinært arbeid? 

I arbeidet med denne oppgaven har jeg pekt på flere faktorer som jeg tenker kan være 

medvirkende til at lettere psykisk utviklingshemmede faller utenfor ordinært arbeidsliv. Noe 

av det første man spør om når man møter et annet menneske er: «hva gjør du på eller hva 

jobber du med?» Vi vet at arbeidet er viktig for vår identitet, og at å ha en jobb er den beste 

måten å oppleve inkludering og respekt. Det er også en arena for personlig utvikling, læring, 

og en opplever mestring som er med på å øke selvfølelsen. Jeg tenker at dette ikke er noe 

annerledes for personer med lettere psykisk utviklingshemming enn for alle andre. Rapporten 

til Tøssebro og Søderstrøm (2011) tegner ikke noe lyst bilde av situasjonen til de utviklings-

hemmede på arbeidsmarkedet, og Ellingsen (2011) sin rapport peker på mye av det samme. 

Det er mange ulike menneskesyn som gjør seg gjeldende når man snakker om utviklings-

hemmede og arbeid, og jeg mener dette har betydning for hva man tenker om temaet. Victor 

Normann skriver at 80 % av de utviklingshemmede er utenfor arbeidslivet og at det er uverdig 

og ille for de utviklingshemmede, i tillegg er det dårlig samfunnsøkonomi og ille for hele 

samfunnet og går mot uttalte mål om inkludering. Til tross for nedsatt arbeidsevne så har de 

lyst til å jobbe med det de har forutsetning for å klare.  

Vernepleierstudiet har bidratt til å gi meg økt kunnskap om et mangfoldig samfunn og hvor 

viktig det er å anerkjenne tanker, følelser og behov hos alle mennesker. Målgruppen er 

tilsynelatende ivaretatt gjennom uføretrygd. Men hva legges det i ordet å bli ivaretatt? Nav 

informanter sier at målgruppen ikke blir prioritert, fordi de «ikke vil bli reelle lønnstakere og 

skattebetalere». I jobbstrategien nevnes diskrimineringsbarrierer og det tror jeg at dette er et 

eksempel på . Målgruppen har rett til et selvstendig liv og å være en del av samfunnet 

sammen med andre. Er det det å få uførepensjon å bli ivaretatt, når de samtidig fratar dem 

muligheter til å få prøve seg i ordinært arbeid? Min mening er at når man får økt likhet 

mellom ulike mennesker, så fører ikke det bare til høyere livskvalitet for den enkelte, men 

også til et rikere samfunn.  

Allerede i løpet av videregående skole møter målgruppen en del utfordringer. Hvordan er det 

mulig å få til et felleskap eller skape en tilhørighet når en klasse er sammensatt av ulike 

skoletrinn, og de er kommet ulikt i utdanningen? Eller er det slik at det ikke spiller noen rolle, 
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siden de utviklingshemmede stort sett får fritak fra fagplanen likevel ?  De utdanner seg på 

yrkesfaglig utdanningsprogram uten å få noen reell yrkesfaglig opplæring. Det må være 

vanskelig for lærere og pårørende å konstatere at kanskje flere av elevene kunne ha klart seg i 

en ordinær jobb med litt tilrettelegging, men at ressursene ikke er der til å kunne følge de opp. 

Espen fikk fast jobb på Rema 1000 takket være hardt arbeid fra pårørende. Pappa Torgeir 

peker på at det er for mye båstenkning, og for lite løsninger for den enkelte. Det burde være 

mulig å kartlegge allerede på ungdomskolen hvilke styrker og svakheter den enkelte eleven 

har, og hva slags ønsker de har i forhold til karrierevalg og karriereplaner. Individuelle 

utdannelsesplaner, slik de har i Danmark, ville være et stykke på vei for å etablere en kontakt 

og bedre koordinering mellom ulike instanser som for eksempel kommune og ungdoms-

skolen. Dermed vil man tidlig kunne begynne å planlegge med hensyn til yrke. Det ville 

styrke utdanningsmulighetene og kvalitetssikre dem. Men er det slik at samfunnet i dag kun 

ser barrierer og begrensninger i forhold til personer med lettere utviklingshemming og arbeid? 

Jeg mener det kan være litt av årsaken til at denne målgruppen har vanskeligheter med å få 

ordinært arbeid. Det er viktig å skape debatt om, og oppmerksomhet om, levekårene og 

livssituasjonen til mennesker med utviklingshemming. Og i stedet for å fokusere på problemer 

og begrensninger må man se på hvilke ressurser hver enkelt person faktisk har. Mange 

arbeidsgivere har manglende kunnskap om hva utviklingshemmede kan, og hva slags 

tilretteleggingsordninger som finnes. Jeg tror vi kan nå lagt med å komme ut med saklig 

informasjon til arbeidsgivere og andre i samfunnet ved hjelp av bilder og filmsnutter, slik de 

har gjort i Prosjekt Klap. Det er mulig at det er den beste måten å få synliggjøre hva slags 

ubrukte ressurser målgruppen sitter med. Erfaringene fra Prosjekt Klap viser jo også at dette 

har hatt en effekt. 

Mange pårørende opplever uføretrygd som en økonomisk sikkerhet for barna. Helt fra 

barnehage til videregående har de hatt et tilrettelagt opplegg for barna, for så å oppleve at det 

svikter etter videregående skole. Da kan det kanskje oppleves som en trygghet å velge en 

varig og tilrettelagt plass. Problemet er at de ikke har så mye å velge mellom, og tett 

samarbeid mellom fylkeskommunene og Nav angående praksisplasser for lærerkandidater kan 

føre til en uheldig rekruttering til vekstbedrifter. Det er mulig det er slik at vi legger til grunn 

et omsorgsperspektiv i stedet for et arbeidsperspektiv på målgruppen, og at det derfor er så 

lett å samle alle med bistandsbehov på et sted.  

I vekstbedriftene har de lang erfaring med å følge opp og tilrettelegge for ulike brukergrupper. 

Attføringsansvarlig som vi snakket med var positiv til å være en formidlingsinstans ut mot 
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ordinære bedrifter, men de hadde ikke ressurser. Det burde være mulig å få dette til innenfor 

de systemene som allerede er der og etablere noen kontakter mellom ulike arenaer som ikke 

kommuniserer i dag. 

Noen foreldre har høyt ambisjonsnivå for barnet sitt, men møter, (som Geir Lippestad 

påpekte), forutinntatte holdninger hos hjelpeapparatet som kanskje først og fremst har et 

kostnadsfokus. Her er det en utfordring å skulle se mennesket bak diagnosen. Jeg tror at det 

kan være lett å glemme at det sitter en person der når en har et regelverk å forholde seg til, og 

en beregner hjelpen ut ifra hva slags rettigheter vedkommende har tilknyttet diagnosen. 

Systemet er innrettet etter å hjelpe og man blir en «sak» og ikke et enkelt menneske. Og 

systemene er lagd for at de skal passe til alle samtidig som det skal ivareta krav til 

rettssikkerhet for det man har krav på. Det krever igjen fokus på dokumentasjon og 

standardiserte rutiner i saksbehandlingen. Disse kravene til forvaltningssystemene forenkler 

ikke mulighetene for saksbehandlerne til å se enkeltmennesket bak saken. Forvaltningen har 

imidlertid også lang erfaring med skjønnsutøvelse som på den andre siden åpner nettopp for å 

ta individuelle hensyn. Slike prosesser er likevel normalt mer resurskrevende, og fordrer med 

informasjonsinnhenting og ikke standardisert dokumentasjon. Jeg tenker på diskusjonen om at 

mange er så «vag» i forhold til å bruke ordet utviklingshemmet. Det er tydelig at det ligger en 

utfordring der i forhold til å etablere et nytt ord som ikke er kategoriserende eller 

stigmatiserende. Men kanskje det kan tenkes at det heller er holdningene våres vi må jobbe 

med. Det er mulig det blir vanskelig å få et nytt ord som ikke er stigmatiserende, så lenge vi 

uansett ender opp med å kategorisere og putter i bås. Er det slik at målgruppen føler seg 

stigmatisert av en belastet diagnose, fordi de opplever holdninger og ulike forståelser knyttet 

til den, som de ikke kjenner seg igjen i? De identifiserer seg ikke med diagnosen, fordi de 

opplever seg som noe mer enn hva den forteller. 

 I Nils Christie sin artikkel «Deviance as Strenght» påpeker han at vi tilstreber at alle skal 

være like. Målgruppen ønsker seg en helt vanlig jobb, men det ser ut til at på det området så 

hersker det en ulikhet som nesten ingen stiller spørsmålstegn med. Er det slik at vi allerede 

har bestemt oss for at utviklingshemmede ikke kan jobbe? Jeg vet at økende krav til 

kompetanse i arbeidslivet er et problem, men det handler om å se muligheter og ikke 

begrensninger. Thomas, sjefen til Olav, så mulighetene og klarte å skreddersy en stilling etter 

Olav sine behov og evner. Ellingsen skriver at det ikke mangler vilje til å åpne opp for en ny 

gruppe arbeidstakere, slik som også prosjekt Klap har erfart, og at mange ser det som 

omdømmebygging. Det bør være et bra utgangspunkt for å få til noe for målgruppen.  For de 
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fleste mennesker synes en viktig del av livet å handle om å være med, og å være en del av 

noe. Rollen som arbeidstaker skaper forbindelse til andre viktige roller i voksenlivet. 

Utfordringen er å få dette til for en gruppe som til dels faller utenfor arbeidslivet og 

fellesskapet. 

Spjelkavik og Brandvik snakket om hvor viktig inkluderingskompetansen er, og det fikk jeg 

også se i møte med Klap konsulentene i danmark. Her var det en som jobbet både for 

arbeidssøker og arbeidsgiver, og danner en bro imellom de ulike arenaene. Disse brobyggerne 

mangler vi i Norge. Erfaringene fra prosjektet viste at det er mange som har kompetanse 

innen for feltet, men at det mangler et system for å kommunisere og samarbeide de ulike 

arenaene imellom. Jeg mener at en inkluderingskompetanse kan brukes på mange områder, og 

ikke bare i tilknytting til arbeid, kanskje allerede som en oppfølgingsressurs tidlig i skolegang 

for målgruppen. 

I arbeidet med prosjektet møtte jeg mange og engasjerte mennesker som var glade for at vi 

tok opp dettet temaet. Mange snakket om ildsjeler. Ildsjeler er fint, men de brenner ofte ut 

eller slutter. Det er nytteløst å basere seg på et opplegg ut mot ordinære bedrifter basert på 

(noen få) ildsjeler. Målgruppen fortjener å bli møtt med ydmykhet og respekt, og ikke med 

tidsbegrenset tiltak etter tiltak som ikke fører noe sted, og slett ikke mot en ordinær jobb. Olav 

har tilført arbeidsplassen mer mangfold, og han forteller at til tross for et røft miljø er det her 

han vil være. Han blir mer respektert her, sier han. Arbeid med bistand er et flott tiltak for 

denne gruppen, men andre diagnosegrupper tar mere plass. Er det slik at det er mindre behov 

for tilrettelegging for andre grupper? Jeg tenker at alle er like mye verdt, og at det skulle være 

mer rom for alle i et samfunn som snakker så mye om mangfold. Et samfunn må prioritere 

sine ressurser, men her tyder alle undersøkelser på at det er attpåtil er en betydelig 

samfunnsøkonomisk gevinst å hente, med en antatt relativt beskjeden investering. 
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5.0	Avslutning	
 

Barrierene jeg har tatt for meg er med på å skape et segmentert arbeidsmarked som rammer 

målgruppen. Det er ikke bare blant arbeidsgivere og folk flest det er manglende kunnskap og 

forutinntatte holdninger om utviklingshemmende, men vi finner det også i hjelpeapparat og 

NAV. Systemet i Norge er bygd opp på at for å få tak i det du har krav på, så må du ha 

ressurser til å gjøre krav på det. Det må være mulig å få til bedre koordinering og samarbeid 

mellom ulike systemer som ikke kommuniserer i dag, slik at en kan forsere de strukturelle 

barrierene. Dette har de klart i Danmark gjennom prosjekt KLAP. Jeg sier ja takk til prosjekt 

KLAP Norge! 
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