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Høring - Forskrift om arbeids- og utdanningsreiser (AU-reiser) for personer med
nedsatt funksjonsevne - landsdekkende og permanent ordning

Arbeids- og velferdsdirektoratet viser til Arbeidsdepartementets brev av 13.1.14 vedrørende
høringsnotat og utkast til forskrift om arbeids- og utdanningsreiser (AU-reiser) for personer

med nedsatt funksjonsevne. Direktoratets høringsuttalelse/høringsinnspill følger vedlagt.

Felles begreper
Arbeids- og velferdsdirektoratet anser det som hensiktsmessigat det brukes likelydende

begrep om arbeid og utdanning i forskriftens § 1 og § 2. Direktoratet foreslår at begrepene
ordinært arbeid og arbeidsrettet utdanning brukes i begge bestemmelsene slik:

§ iFormål: 

Stønad til arbeids- og utdanningsreiser skal bidra til at personer med

forflyttingsvansker på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan være i ordinært arbeid eller
gjennomføre arbeidsrettet utdanning.

Hv m kan få st nad:
Stønad kan gistil personer som grunnet varig nedsatt funksjonsevne har

forflytningsvansker som medfører at personen ikke kan reise til arbeid eller utdanning med

offentlige kommunikasjonsmidler. Med varig nedsatt funksjonsevne menes at
forflytningsvanskene vil vare i mer enn ett år.

Stønaden kan gistil personer som er i ordinært arbeid eller som gjennomfører
arbeidsrettet utdanning ' for å skaffe seg eller beholde ifwit-ektsgivenele

ordinært arbeid.
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§ 3 - Stønad til leiebil
I brev av 9.4.2008 fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet i sak 200502333-/YMO
Arbeids-og utdanningsreiser—spesifiseringavretningslinjer,uttalte departementet at det

unntaksvis også kan gisstønad til leiebil for kortere perioder. Leiebil kan være aktuelt
dersom brukers trygdebil er til reparasjon, eller han eller hun venter på gjenanskaffelse. Det
gis ikke stønad til utgifter utover det en taxi ville kostet i samme periode.

Arbeids- og velferdsdirektoratet vurderer det som hensiktsmessigå ha mulighet til å kunne

videreføre en slik praksis. Nærmere presisering av hvilke tilfeller dette gjelder kan gis i
utfyllende regler til forskrift om arbeids- og utdanningsreiser. Det foreslås derfor å utforme

§ 3 siste ledd i forskriften slik at det er mulig å gi stønad til arbeids- og utdanningsreiser på
annen måte enn som tilskudd til tilrettelagt transport:

3 Vilkår sistel dd:
Stønaden gis primært som tilskudd til tilrettelagt transport utført av transportører

med godkjent løyve for persontransport.

§ 5 - Personer med full uførepensjon som gjennomfører utdanning som tiltak
gjennom NAV
Iforarbeidet til utforming av forskriftsutkast har Arbeids- og velferdsdirektoratet gått ut fra
at personer med full uførepensjon som gjennomførte arbeidsrettede tiltak ikke var sikret
tilleggstønader under gjennomføring av tiltak. I dialog mellom direktoratet og Arbeids- og
sosialdepartementet om ny forskrift om tiltakspenger og tilleggstønader ved
tiltaksdeltakelse, er det imidlertid blitt klarlagt at personer som mottar uførepensjon og

deltar på arbeidsrettede tiltak med sikte på å komme i ordinært arbeid, skal omfattes av
bestemmelsene om tilleggstønader ved tiltaksdeltakelse i folketrygdlovens § 11-12.

Omtalen av personer med full uførepensjon i § 5 bokstav e) er derfor overflødig.

Vi foreslår derfor endring i § 5 bokstav e):

5 F rholdet til andre elser:
e) har fått innvilget en full ytelse til livsopphold etter folketrygdloven. Personer som mottar
sykepenger • etter lov om folketrygd 28. februar 1997 nr 19 kapittel 8 eg
1-, kan likevel motta stønad etter denne forskriften når de deltar i tiltaket opplæring jf.
forskrift 11. desember 2008 nr. 1320 § 7-1 tredje ledd, eller



§ 8 - Omformulering
Arbeids-ogvelferdsdirektoratetvurdererat sistesetningi § 8 om overgangsreglerbør
omformuleres.Vi foreslårat dennesetningenendres

fra:
Stønadtil arbeids-ogutdanningsreiserkanda utbetalesdersomde sierfra seg

stønadentil TT-reisertil arbeidogutdanningfra Oslokommune.

til:
Søknadom stønadtil arbeids-og utdanningsreiserkaninnvilgesunderforutsetning

av at stønadtil TT-reisertil arbeidogutdanningfra Oslokommuneopphører.
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