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Høring —Forslag til nytt arbeidsmarkedstiltak

Barneombudet
viser til høringen
unge med bistandsbehov.

om forslag

—sommerjobb

2021

for unge med bistandsbehov

til et nytt arbeidsmarked

tiltak —sommerjobb

for

Barneombudet
har som mandat barn og unge under 18 år. Målgruppen for departementets
tiltak
er ledige, og personer med nedsattarbeidsevne
under 80 år, som har utfordringer
med å få
sommerjobb
på ordinære vilkår. Det legges opp til at personer med nedsatt funksjonsevne
og
yngre aldersgrupper
vil bli prioritert. Departementet
kommer ikke med en nedre aldersgrense
for denne gruppen i høringsnotatet.
Vi går derfor ut fra at ungdom mellom 15 og 18 år faller
innenfor

ordningen,

og er en av de yngre

aldersgruppene

som

vil bli prioritert.

Vi vil presisere

at

vi uttaler oss om unge under 18 år i dette høringssvaret.
Barneombudet
er positiv til forslaget om å innføre et tilskudd til arbeidsgivere
som tar unge
arbeidssøkere med bistandsbehov
i en fire ukers sommerjobb.
Forslaget vil etter vårt syn kunne
bidra til at flere unge med bistandsbehov
kan få verdifull arbeidserfaring
og kan gi dem
mestringsfølelser
som kan virke motiverende for videre deltakelse og aktivitet.
Vi er saerlig positivt til at departementet
også foreslår at det åpnes opp for at tiltaket kan
kombineres med mentor og inkluderingstilskudd.
Dette vil ikke bare bidra til å senke terskelen
for
arbeidsgivere
som
ønsker
å rekruttere
arbeidssøkere
med
oppfølgings—
eller
tilretteleggingsbehov,
men også gi unge arbeidssøkere den oppfølgingen og tilretteleggingen
på
arbeidsplassen som de trenger for å komme seg i jobb.
Vi er likevel noe undrende til at regjeringen lanserer dette som et arbeidsmarkedstiltak
for unge
ledige og personer
med nedsatt arbeidsevne
som over en tid har vært registrert
som
arbeidssøkere
hos NAV. De fleste under 18 år er ikke de som har vært registrert som
arbeidssøkere
hos NAV over en tid. Barneombudet
mener at de under 18 år som er ledige eller
har nedsatt arbeidsevne, bør være med i denne ordningen fra dag en. Dette for å forebygge at
de nettopp kan bli langtids registrerte.
Etter FNs barnekonvensjon
artikkel 6 skal staten så langt som mulig sikre at barn får en så
optimal utvikling som mulig. Barnekonvensjonen
artikkel 28 sier at hjelpen til barn og unge med
nedsattfunksjonsevne
skal innrettes slik at funksjonshemmede
barn har effektiv tilgang til blant
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