
Til: 
Arbeidsdepartementet 
Postboks 8019 Dep 
0030 Oslo 
 
Fra: 
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 
Postboks 6609, St. Olavs plass 
0129 Oslo 
 

Høring: Forslag til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger § 2 – 
om maksimal stønadsperiode 
 
RIO setter pris på departementets villighet til å rydde opp i ett regelverk som mange brukere 
finner uforståelig, og som dermed skaper unødvendig stress i en ofte allerede problematisk 
hverdag. 
 
Av forslagene på hva som skal telle med i perioden for arbeidsavklaringspenger, finner RIO kun ett 
punkt som vi mener ikke kan være med slik det står nå. 
Av forslagene på hva som ikke skal telle med i perioden for arbeidsavklaringspenger, er RIO enig 
med det departementet foreslår. 
 
I løpet av ett (1) år er RIO i kontakt med flere tusen brukere, og en av de temaene vi ofte får 
tilbakemeldinger på er manglende kontakt mellom NAV og bruker, selv etter vedtak om ytelser fra 
NAV. Vi vet dette har bedret seg de siste årene etter hvert som omorganiseringen fra Aetat m.m. 
til NAV har gått seg til. Samtidig var RIO i kontakt med over 20 personer i 2013 som hadde ventet i 
over 6 måneder på oppstartsmøte med NAV etter mottatt vedtak på tjenester. Sett i lys av punkt 
3.1.2 i forslaget fra departementet om at ventetiden under utarbeidelsen av en aktivitetsplan skal 
telle med i den maksimale stønadsperioden, skaper en slik ventetid urettferdighet ovenfor bruker. 
RIO foreslår å sette en grense på hvor lang tid NAV har på seg til å starte arbeidet med 
aktivitetsplanen etter vedtak om arbeidsavklaringspenger. Hvis NAV bruker mer enn en (1) måned 
etter vedtak om arbeidsavklaringspenger på å få til et oppstartsmøte for utarbeidelse av 
aktivitetsplan, skal ikke ventetiden under utarbeidelse av en aktivitetsplan telle med i den 
maksimale stønadsperioden. Brukeren skal fortsatt ha utbetalt arbeidsavklaringspenger i perioden 
han/hun venter på oppstartsmøte for utarbeidelse av aktivitetsplan. Når oppstartsmøtet for 
utarbeidelse av aktivitetsplan har skjedd, teller ventetiden med i den maksimale perioden.  
Eksempel: Per får vedtak om arbeidsavklaringspenger 01.03.2014. Første møte for utarbeidelse av 
aktivitetsplan skjer 01.06.2013. Per har da brukt en (1) måned av den maksimale stønadsperioden. 
Fra 01.06.2014 teller tiden igjen med i den maksimale stønadsperioden. Per får utbetalt 
arbeidsavklaringspenger i fra 01.03.2014 uten opphold, selv om det er to (2) måneder som ikke 
teller med i den maksimale stønadsperioden. 

 
3.1.2 Ftrl. § 11-13 andre ledd bokstav a – i ventetiden under utarbeidelsen 

av en aktivitetsplan, jf. arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 14 a. 



Arbeidsavklaringspengene kan ytes i ventetiden under utarbeidelsen av aktivitetsplanen, 
j f .  folketrygdloven § 11-13 andre ledd bokstav a. Bestemmelsen skal sikre at personer 
som ellers oppfyller vilkårene for arbeidsavklaringspenger ikke blir stående uten ytelse i 
påvente av at den konkrete planen foreligger. 

Arbeidet med aktivitetsplanen er en del av det ordinære stønadsløpet. Departementet 
foreslår at arbeidsavklaringspengene i ventetiden på utarbeidelsen av en aktivitetsplan 
skal telle med i den maksimale stønadsperioden. 

 

Vennlig hilsen  

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon  

v/ Jim Melby 
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