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Høringssvar - forslag om ny forskrift om stønader til dekning av
utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid, ny forskrift
om tiltakspenger og enkelte andre endringer

Vi viser til høringsbrev av 11.03.2013hvor departementet foreslår ny forskrift om
tilleggsstønader, ny forskrift om tiltakspenger samt enkelte andre endringer.

Arbeids- og velferdsdirektoratet støtter departementets forslag til ny forskrift om
tiltakspenger. Vi mener at finansieringen bør vurderes i forbindelse med innføringen av ny
forskrift. Det er uheldig at en livsoppholdsytelse er knyttet til den rammefinansierte
bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak og underlagt prioriteringer for tiltaksmidler.
Tiltakspengene bør heller finansieres gjennom overslagsbevilgning, for eksempel over
kapittel 2541 for dagpenger under arbeidsledighet. Det bør også vurderes hva som er den mest
hensiktsmessige løsningen for tilleggsstønadene.

Arbeids- og velferdsdirektoratet støtter i det vesentlige departementets forslag til ny forskrift
om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid.
Vi mener endringen på sikt vil medføre færre IKT-løsninger for etaten å drifte, og at
harmoniseringen vil gjøre opplæringen av etatens ansatte og veiledningen av
stønadsmottakerne lettere.

Vedlagt følger et eget notat med merknader til departementets forslag til forskrift om
tiltakspenger og stønader til dekning av utgifter.

Det er også behov for endringer i folketrygdloven kapittel 15 som følge av den nye
forskriften.

Når det gjelder ikrafttredelsesdato signaliserte Arbeids- og velferdsdirektoratet i brev av 6.
november 2012 at de foreslåtte endringene kunne implementeres med virkning fra 1.januar
2014. Forutsetningen var imidlertid at endringene fikk høy prioritet og at det kom en rask
avklaring på hvordan tidsløpet for høringen og de nødvendige regelendringene ville være. Det
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ble presisert at overordnet plan for leveranser i NAV ville måtte legges om, og at en høy
prioritering av stønadsforenklingsreformen kunne føre til at NAV måtte skyve på andre
planlagte og forventede leveranser.

Da NAV i vinter planla sitt leveranseløp for IKT var det fortsatt usikkert når
stønadsforenklingssaken ville blir sendt på høring. . Det var derfor ikke mulig å prioritere de
aktuelle endringene inn i etatens leveranseløp for 2013. Modernisering fase 1, ny uføretrygd
og tilpasninger knyttet til håndtering av 4-årsregelen for arbeidsavklaringspenger har fått
prioritet i årets leveranser.

Det er derfor ikke mulig å legge til rette for en innføring av nye regler fra 1.januar 2014. Vår
vurdering er at endringene tidligst kan innføres fra 1.januar 2015. Denne datoen
sammenfaller som kjent med realiseringen av uførereformen. Det må derfor gjøres en
nærmere vurdering av ikrafttredelsesdato sett i lys av det pågående arbeidet med å
gjennomføre uførereformen.

Å skulle opprettholde to ulike finansieringsformer for stønader som skal hjemles i samme
forskrift kompliserer både IKT-utvikling, utvikling av nye retningslinjer og opplæring i nytt
regelverk. Det at stønadene skal hjemles i ulike lover og ha ulike inngangsvilkår til tross for
én forskrift, vil også medføre at de administrative besparelsene blir mindre enn de kunne ha
vært dersom man valgte én løsning med et felles stønadskapittel i folketrygdloven.

Det vil derfor være hensiktsmessig å arbeide videre med den langsiktige løsningen med et
felles stønadskapittel i folketrygdloven samt en vurdering av spørsmålene knyttet til
overslags- og rammebevilgning istedenfor å gå videre med en kortsiktig løsning hvor
forskriften er hjemlet i flere ulike lovbestemmelser.

Dette arbeidet bør sees i sammenheng med behovet for endringer folketrygdloven kapittel 15
og nødvendige tilpasninger i arbeidsmarkedsloven § 13.
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Vedlegg:
Merknader til forslag om ny forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i
eller å beholde arbeid, ny forskrift om tiltakspenger og enkelte andre endringer.


