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Høring - forslag til endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger 
 
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til departementets høringsbrev av 21. januar 2022. 
 
LO støtter forslagene fra departementet til endringer i ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP). Det er 
viktig at ingen mister inntektssikringen på AAP før de er ferdig avklart. Det kreves styrket og tett oppfølging 
fra NAV sin side. For at AAP-ordningen skal kunne fungere tilfredsstillende, er det av avgjørende betydning 
at dette området blir styrket.  
 
Vi er enig med departementet i at en ny framoverskuende unntaksadgang fra maksimal tid på AAP skal 
gjelde dem som venter på behandling og/eller saksbehandler vurderer at forventes å kunne arbeide eller ta 
utdanning.   
 
Innføring av en ny framoverskuende unntaksadgang kan bli krevende; fordelene for mottakerne må veies 
opp mot at ikke ressurser som trengs til tett oppfølging går til unødig byråkrati med flere unntaksordninger. 
   
LO støtter også kravet om en overgangsordning for de som ikke blir avklart innen 30. juni i år, men mener 
at tidspunktet bør settes til 30. desember og ikke 30. september, noe som vil være mer realistisk for å 
oppnå avklaring for mange. 
  
I tillegg vil vi understreke at de som har mottat AAP de siste 3 årene, må kunne bruke beregningsgrunnlaget 
fra siste sak om AAP dersom dette gir høyere grunnlag.  
 
LO er glad for at regjeringen med dette forslaget til endringer i regelverket for AAP tar steg i retning  av å 
bryte med det vi oppfattet som en ny form for mer restriktiv og usolidarisk velferdspolitikk fra den forrige 
borgerlige regjeringen, gjennom innstramminger og kutt i AAP-ordningen, fra 2018, og også i andre større 
og mindre velferdsordninger og -ytelser.  
 
Ikke minst er vi glade for at dette kan lette tilværelsen for de mange i utsatte grupper som fikk tilværelsen 
sin forverret gjennom AAP-innstrammingen og for nye grupper av AAP-mottakere. Departementets forslag 
oppfatter vi er en fornuftig oppfølging av arbeidslinja i arbeidslivs- og velferdspolitikken, til forskjell fra 
Solberg-regjeringens mer restriktive praksis. 
 
I LOs høringsuttalelse til forslagene om innstramminger i AAP-ordningen fra Solberg-regjeringen advarte vi 
klart mot disse. Vi påpekte at det sentrale for mange utsatte grupper på AAP er bedre aktivitetstilbud og 
styrket oppfølging fra NAV. Evalueringer fra NAV1 selv har vist at det i liten grad har blitt noen økt overgang 
til arbeid med innstrammingene, og at mange har havnet på uføretrygd og sosialhjelp. 
 

 

1 Flere mottar uføretrygd og sosialhjelp etter innstramming i AAP-regelverket - nav.no. Arbeid og velferd, 2-2020. 
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Med vennlig hilsen 
LO Norge 
 
Trude Tinnlund 
(sign.) 
 
Roger Bjørnstad 
 (sign.) 
 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 


