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Sikker jobb til 2012
– Så lang forutsigbarhet har jeg aldri hatt i arbeidslivet, sier Liv-Tone Lind (35). Hun  

har jobbet ved Folkeuniversitetet i Harstad siden 2004 gjennom forskjellige NAV- tiltak.  

Med tidsubestemt lønnstilskudd kan både Lind og arbeidsgiveren planlegge mer enn et 

halvår om gangen.

TIDSUBESTEMT LØNNSTILSKUDD 

Liv-Tone Lind stortrives 
som datalærer ved 
Folkeuniversitetet Harstad.

Liv-Tone Lind underviser i data. I  

dag sitter det åtte damer på rekke  

i klasse rommet ved hver sin PC. De 

skal ta datakortet og følger nøye med 

hva læreren sier og det som står på 

tavla. Med et skrivebrett i fanget og 

en spesialpenn overføres det Lind 

skriver trådløst via PC til tavla. Denne 



hodet. Nå slipper jeg uvissheten og 

jeg kan tillate meg å tenke lenger 

framover. Jeg føler meg trygg, jeg  

vet at jeg mestrer jobben og vet at  

FU Harstad får lønnstilskudd. Det gir 

meg ro i sjelen, sier Lind.

Øystein Jensen er studierektor.  

Han synes også det er godt å slippe 

usikkerheten med kortsiktige lønns-

tilskudd. 

– Nå kan vi for eksempel planlegge 

kompetanseutvikling. Tilrettelegging 

her på arbeidsplassen kommer også  

i et mer langsiktig lys. Liv-Tone er en 

dyktig medarbeider som vi ønsker at 

skal bli her, og vi vil gjerne legge til 

rette så godt som mulig. FU Harstad 

er en liten arbeidsplass. Vi jobber tett 

ganske enkle tilretteleggingen bidrar 

til at Lind får praktisert det hun liker 

aller best: å være datalærer.

Langsiktig planlegging
Siden videregående har Lind vært  

i utdanning og arbeid.  På Nærings-

akademiet tok hun datautdanning,  

ble datainstruktør og lærte å drifte 

nettverk. I tillegg til undervisningen har 

hun ansvar for intranettet og student-

nettverket til FU Harstad. Hun har 75 

prosent stilling. 

– Jeg har vært i arbeidslivet hele 

tiden og kan ikke tenke meg noe 

annet. Men det usikre med lønns-

tilskudd på tre og seks måneder  

i slengen har alltid gnagd litt i bak-

Øystein Jensen og Liv-Tone 
Lind oppfordrer andre arbeids-
givere til å ansette søkere med 
nedsatt arbeidsevne.



sjoner og tørre å ansette søkere som 

har nedsatt arbeidsevne.

– Spør hva vedkommende trenger 

og samarbeid med NAV. Se på 

mulighetene og ikke begrensningene, 

sier Lind. Den tidligere konkurranse-

svømmeren som tok to gull i de 

paralympiske leker i Barcelona i 1992, 

lærte tidlig ikke å henge seg opp i 

begrensninger.

Tilretteleggingsgaranti neste?
Lind og Jensen ser ikke bort fra at 

tilretteleggingsgaranti kan være 

aktuelt for dem. Begge liker tanken  

på å ha en fast kontaktperson i NAV 

som har oversikt over NAVs samlede 

tjenester og tiltak og som kanskje ser 

løsninger som de selv ikke har sett.

– I dag er min situasjon stabil, men 

ingen vi vet jo hvordan framtida blir. 

Ett skritt på veien er tidsubestemt 

lønnstilskudd, neste blir kanskje 

tilretteleggingsgaranti, sier Lind.

For de fleste arbeidsgivere vil nok 

en tilretteleggingsgaranti senke 

terskelen for å ansette personer med 

nedsatt arbeidsevne, mener Jensen. 

På bordet ligger saksmappa med 

NAV-korrespondanse gjennom de fire 

årene Lind har jobbet i FU Harstad. 

En ganske tykk mappe hvor FU 

Harstad har lagt igjen mye tid og 

krefter. 

– Få med at det går veldig greit nå, 

smiler datalæreren og studierektoren. 

på hverandre og vissheten om at vi 

kan få fortsette sammen føles godt for 

den enkelte og er bra for arbeids-

miljøet, sier Jensen.

Arbeidsgivere må tørre
Fra FU Harstad får Lind lønn ut fra 

sine kvalifikasjoner og på lik linje  

med andre. Hun mener det er riktig  

at arbeidsgiveren får tilskudd når de 

ansetter personer som har nedsatt 

funksjonsevne. 

– Det kan være litt ekstra styr med 

meg, det går litt saktere og enkelte 

småting må jeg ha hjelp til. Noen 

utgifter til tilrettelegging faller også  

på arbeidsgiveren, selv om mye blir 

dekket gjennom NAV, sier hun.

I tillegg til skrivebrett og trådløs 

tavle, har Lind et hev- og senkbart 

bord og et regulerbart oppheng for 

stasjonær PC. Det er installert elek-

triske døråpnere, mens heis og rampe 

var i bygget fra før. Lind har fast 

kontaktperson på NAV Hjelpemiddel-

sentral i Troms.

– Det er veldig nyttig for meg, der 

får jeg rask hjelp når jeg trenger det. 

Tidligere hadde jeg også fast kontakt-

person hos NAV lokalt. Saksbehand-

lerne har alltid spilt på lag med meg.  

Stilen min er ikke å kreve, men heller  

å diskutere løsninger. Det har som 

regel ført fram, sier Lind.

Hun oppfordrer andre arbeidsgivere 

til å ha fokus på søkernes kvalifika-

Fakta om  
tidsubestemt 
lønnstilskudd 

•	 Tidsubestemt	lønnstilskudd	

skal forebygge uføretrygd og 

øke mulighetene for ordinært 

arbeid blant personer med 

varig og vesentlig nedsatt 

arbeidsevne.

•	 Arbeidsgiver	får	tilskudd	i	form	

av refusjon av lønn og sosiale 

utgifter. Etter det første året 

kan tilskuddet være på inntil  

to tredeler av lønna. I tillegg 

kan det gis tilskudd til tilrette-

legging på arbeidsplassen

•	 Mer	informasjon:	www.nav.no



Telefon NAV NDU: 21 07 10 00
Internett www.idebanken.org
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Besøksadresse 
NAV NDU
Sannergata 2, Oslo
 

Postadresse 
NAV Idébanken – inkluderende arbeidsliv
Postboks 5200 Nydalen, 0426 Oslo

I Idébanken finner du gode eksempler fra bedrifter og virksomheter som har lykkes med å få ned sykefraværet, har tilsatt arbeids takere med redusert funksjonsevne, 
har tiltak som gjør at ansatte over 62 år velger å fortsette i arbeid. Idébanken formidler også resultater fra forsøksvirksomhet og forskningsprosjekter fra arbeidslivet.

MÅL OG INNHOLD
•	 Bidrar	til	at	personer	med	redusert	funksjonsevne	kan	komme	i	og/eller	bli	værende	i	arbeid
•	 Tilbyr	en	fast	kontaktperson	i	NAV	med	ansvar	for	koordinering	og	oppføling
•	 Gir	trygghet	for	nødvendig	bistand	i	arbeidssituasjonen
•	 Gir	tilpasset	oppfølging	av	både	arbeidssøker/-taker	og	arbeidsgiver	etter	individuelle	behov
•	 Lover	rask	saksbehandling	og	iverksetting	av	nødvendige	tiltak	og	hjelpemidler	innenfor	

rammen	av	de	virkemidlene	NAV	rår	over

MÅLGRUPPER
•	 Arbeidssøkere	med	redusert	arbeidsevne	som	har	vanskeligheter	med	å	komme	inn	på	

arbeidsmarkedet.	
•	 Arbeidstakere	som	på	grunn	av	nedsatt	funksjonsevne	står	i	fare	for	å	falle	ut	av	arbeidslivet,	

og	som	vil	kunne	bevare	arbeidsforholdet	dersom	de	får	hjelp.
•	 IA-virksomheter	som	forplikter	seg	til	å	inkludere	personer	med	nedsatt	funksjonsevne	og		

som	har	behov	for	bistand	for	å	legge	forholdene	til	rette	i	virksomheten.
•	 Virksomheter	uten	IA-avtale	som	kan	inkluderes	i	personens	garanti	når	bedriften	tar	inn	en	

person	med	tilretteleggingsgaranti	fra	NAV.

PROSEDYRE
•	 Når	en	kandidat	er	avklart	for	tilretteleggingsgaranti	utstedes	en	skriftlig	garanti
•	 En	oppfølgingsplan	beskriver	det	som	bør	endres	i	arbeidssituasjonen	og	hva	som	trengs		

av	tilrettelegging
Tilretteleggingsgaranti	har	vært	et	prøveprosjekt	i	fem	fylker:	Akershus,	Sør-Trøndelag,	Troms,	
Hordaland	og	Østfold.	Fra	nyttår	2008	ble	ordningen	utvidet	og	gjelder	nå	hele	landet.		
Les	mer:	www.nav.no
	

I KORTHET
•	 En	kontaktperson	i	NAV
•	 Bistand	etter	behov
•	 Rask	og	samordnet	saksbehandling
•	 Oppfølging

FORDELER
Regelverk,	virkemidler	og	kompetanse	blir	samordnet	og	viser	bredden	i	det	som	er	mulig		
å	få	gjennom	NAV.	Brukere	og	arbeidsgivere	slipper	å	gå	fra	saksbehandler	til	saksbehandler		
i	NAV-organisasjonen.

Fakta om tilretteleggingsgarantien 


