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HØRING – FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM 

ARBEIDSAVKLARINGSPENGER § 2 – OM MAKSIMAL STØNADSPERIODE 

 

Jusshjelpa i Nord-Norge er et av studentrettshjelpstiltakene i Norge. Tiltaket er drevet av 

studenter ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, 

og har som formål å gi juridisk bistand til personer med problemer av stor velferdsmessig 

betydning. Arbeidsrett og trygderett er noen av de største saksområdene våre. Jusshjelpa har 

eksistert i 25 år, og består i dag av 23 medarbeidere herav en daglig leder og en 

kontormedarbeider. Totalt behandler Jusshjelpa i underkant av 2 000 saker årlig. 

 

Vi viser til høringsbrev 13/3494 av 12.12.2013 og ønsker med dette å komme med våre 

bemerkninger til forslaget.  

 

Forskriftsendringen som sådan 

Jusshjelpa i Nord-Norge anser det som hensiktsmessig å presisere hvilke tilfeller som skal 

inngå i beregningen av fireårsperioden og hvilke tilfeller som faller utenfor. Vi har mange 

klienter som mottar arbeidsavklaringspenger (heretter AAP) eller venter på utvidet periode for 

AAP. Dersom en presisering kan føre til mer effektiv saksbehandling anser vi det som svært 

positivt. Videre vil en slik forskriftsendring gjøre det enklere for våre klienter å forutberegne 

sin rettsstilling og skape mindre usikkerhet blant disse. En slik presisering vil etter vårt skjønn 

i større grad føre til at like tilfeller behandles likt.  
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Bemerkninger til Arbeidsdepartementets forslag til forskriften § 2 

Begrepet “maksimal stønadsperiode” 

Jusshjelpa i Nord-Norge foreslår å benytte uttrykket “fireårsperioden” fremfor uttrykket 

“maksimal stønadsperiode”. Dette fordi det i visse tilfeller vil være adgang til å forlenge 

stønadsperioden utover fire år, slik at uttrykket “maksimal stønadsperiode” derfor kan virke 

misvisende. Det bemerkes også at uttrykket “maksimal stønadsperiode” heller ikke anvendes 

i ordlyden i ftrl. § 11-10.  

 

Videre foreslås det at overskriften til forskriften § 2 endres fra “Maksimal stønadsperiode og 

unntak fra denne” til “Beregning av fireårsperioden”, da det etter vår forståelse er nettopp 

beregningen av fireårsperioden paragrafen omhandler.  

 

Oppdeling av forskriften § 2 

Jusshjelpa i Nord-Norge anser det videre som hensiktsmessig at forskriften § 2 deles i to 

paragrafer, hvor hovedregelen fremgår av § 2 mens unntaket fra hovedregelen fremgår av ny 

§ 2a. Dette for å tydeliggjøre skillet mellom hovedregel og unntak, samt at innholdet vil bli 

lettere tilgjengelig. Slik forslaget fra Arbeidsdepartementet lyder kan det være uklart hvilken 

sammenheng det er mellom andre og første ledd.  

 

Uttømmende regulering 

Hva som vil skje med de tilfellene som ikke er utrykkelig nevnt i forskriften § 2 fremstår som 

noe uklart slik Arbeidsdepartementets forslag lyder. Vi forstår forslaget slik at det er 

meningen at forskriften § 2 skal regulere uttømmende hvilke perioder som skal regnes med i 

fireårsperioden. Det bør derfor etter vår mening presiseres i et nytt ledd at de øvrige periodene 

ikke inngår i fireårsperioden. Nedenfor følger vårt forslag til utforming.  
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Jusshjelpa i Nord-Norges forslag til utforming av forskriften § 2 

“§ 2 Beregning av fireårsperioden 

Alle perioder der medlemmet har vedtak om arbeidsavklaringspenger etter følgende 

bestemmelser skal inngå i beregningen av fireårsperioden etter folketrygdloven § 11-10 første 

ledd:  

a. folketrygdloven § 11-13 første ledd 

b. folketrygdloven § 11-13 andre ledd bokstav a og b 

c. folketrygdloven § 11-13 fjerde ledd 

 

Øvrige perioder der medlemmet har vedtak om arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven 

§ 11-13 skal ikke inngå i beregningen av fireårsperioden.  

 

§ 2a Forlengelse av stønadsperioden i særlige tilfeller 

Dersom medlemmet på grunn av sykdom, skade eller lyte har behov for særlig langvarig 

utredning, oppfølging, behandling, rehabilitering eller arbeidsrettede tiltak, og medlemmet 

etter en ny arbeidsevnevurdering (jf. arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 14a) fortsatt 

anses å ha en viss mulighet for å komme i arbeid, kan stønadsperioden forlenges utover fire 

år.” 

 

Jusshjelpa i Nord-Norge håper våre innspill kan være nyttige i det videre arbeidet med 

forskriftsendringen.  

 

Med vennlig hilsen 

Jusshjelpa i Nord-Norge 

 

ved 

Kaja Heir Senstad, Mats Humberset, Sara Larsen Magee, Anniken Haugen, Kari Ellila 

Brodahl og Christoffer D. Selfors. 

 

 


