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Tilrettelegge for inkluderende rekrutteringspraksis



§ 3a Unntak fra offentlig utlysning

(2) Ansettes en person som har gjennomført
traineeprogram etter § 5 andre ledd i samme
virksomhet og som er kvalifisert for stillingen, kan det
gjøres unntak fra kravet om offentlig utlysning i
statsansatteloven § 4



§ 4. Søker med funksjonsnedsettelse

(1)Arbeidsgiver skal innkalle minst en kvalifisert søker 
som oppgir å ha funksjonsnedsettelse til intervju. 
Med søker med funksjonsnedsettelse menes en 
søker som oppgir å ha en funksjonsnedsettelse som 
vil kreve tilrettelegging på arbeidsplassen eller i 
arbeidsforholdet.

(2)Slike søkere kan ansettes dersom de er tilnærmet 
like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren



§ 4a. Søker med fravær fra arbeid, utdanning eller 
opplæring

(1) Arbeidsgiver skal innkalle minst en kvalifisert søker som oppgir å ha 
fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring til intervju. Med søker med 
fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring menes en søker som på 
søknadstidspunktet til sammen har vært utenfor arbeid, utdanning eller 
opplæring i minst to år av de siste fem årene. Fraværet må skyldes rus, 
soning eller sykdom, herunder psykisk sykdom, eller søkeren må i 
fraværsperioden ha vært aktivt arbeidssøkende.

(2) Slike søkere kan ansettes dersom de er tilnærmet likegodt kvalifisert som 
den best kvalifiserte søkeren.

(3) Første og andre ledd omfatter likevel ikke søkere som på 
søknadstidspunktet har fast ansettelse eller midlertidig ansettelse av 
varighet på mer enn ett år.



§ 5. Praksisarbeid

(2) Deltaker i traineeprogram for personer med 
funksjonsnedsettelse eller fravær fra arbeid, utdanning 
eller opplæring kan ansettes midlertidig i inntil to år, 
med adgang til ett års forlengelse. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet kan gi nærmere regler 
om programmets omfang og innhold.



Traineeprogrammet 2020 - 2021

• Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i slutten av 
mars

• Nyhetsbrev fra Arbeidsgiverportalen

• Spør oss i ettermiddag!

• Ta kontakt på traineeprogrammet@dfo.no
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