
HØRINGSUTTALELSE VEDR. FORSKRIFT OM FORSØK MED 
TIDSUBESTEMT LØNNSTILSKUDD 
AFO er sterkt bekymret dersom ordningen utformes som et tiltak som må 
ha blitt utprøvd før uførepensjon innvilges. Ordningen må ikke føre til en 
utvikling som medfører at det ikke blir allment godtatt at en faktisk har en 
så sterkt redusert arbeidsevne at den eneste riktige løsningen er varig 
uførepensjon. 
 
AFO mener det er fornuftig at frivillige ordninger som gjør det mulig for 
uføretrygdede å få prøve seg i arbeidslivet igjen. AFO mener at det 
samme må gjøres gjeldende for de som står i fare for å falle ut av 
arbeidslivet eller som alt har gjort det i andre sammenhenger. 
 
AFO er av den oppfatning at veien til uførepensjon er mer enn lang nok 
som den er. 
AFO mener videre at en langt sykdomsløp via langvarig sykmelding, med 
til dels lange ventelister for behandling i helsevesenet, rehabilitering, 
attføring og tidsbegrenset uførestønad før det er aktuelt med en vurdering 
om det er aktuelt med en varig uførepensjon burde være mer enn 
tilstrekkelig. Særlig når en i den sammenheng vet at dette er en lang og 
tung vei som strekker seg over minimum tre år. Mange opplever at 
prosessen tar atskillig lengre tid enn disse 3 årene. 
Den enkelte bruker/søker har opplevd omstendelige utredninger, venting i 
helsekø og lang saksbehandling før systemet er kommet til et stadiet der 
den endelig vurderingen skal gjøres om uførepensjon er en verdig 
avslutning på arbeidslivet. 
Denne prosessen oppleves til dels veldig uverdig for den det gjelder og 
kan virke nedbrytende for den såkalte restarbeidsevne den enkelte måtte 
ha før prosessen startet, og kan bidra til å forringe livskvaliteten for den 
som ikke kan jobbe. 
Den nye foreslåtte ordningen vil forsterke opplevelsen av at dette kun er 
en byråkratisk prosess og kan medføre at innslaget av den saksbehandlers 
personlige skjønn blir enda større enn i dagens ordning. Prosesser som 
åpner for et stort innslag av saksbehandlerens skjønn er løsninger AFO i 
det store og det hele har til dels negative erfaringer med og som vi mener 
må unngås i fremtidige ordninger. 
 
AFO mener at flere obligatoriske tiltak som skal være utprøvd før noen 
kan få uførepensjon, bør det heller utvikles flere positive frivillige tilbud 
som bør kunne utprøves etter ønske fra den enkelte søker/bruker. 
 
AFO mener at den foreslåtte vurdering av såkalt restarbeidsevne gir grunn 
til bekymring om denne ikke kobles opp mot livskvalitet/levekår og 
brukerens egen vurdering. Dersom ordningen blir innført som et 
obligatorisk tiltak alle må igjennom før de kan få uførepensjon, mener AFO 
det er høyst betenkelig hvis en ekstern avklaringsinstans skal stå for 
avklaringen. AFO er av den oppfatning at en slik avklaring må og skal 



gjøres av det offentlige og en slik oppgave må ikke tillates satt ut til 
tilfeldige private aktører, som ofte får betalt pr avklaring – noe AFO 
frykter vil kunne være en fare for den enkelte brukers rettsikkerhet og 
ikke minst fremtidige livskvalitet. AFO er redd for at fagfolks uttalelser og 
vurderinger i en sak blir oversett og tilsidesatt av mindre kvalifiserte 
avklaringinstanser. 
 
I høringsbrevet kommer det frem at prøveordningen kan gjøres til en 
varig ordning allerede fra 2008. 
AFO mener at en så kort prøvetid for en så omfattende omlegging blir alt 
for kort. AFO er av den oppfatning at en slik omfattende omlegging, som 
vil ha store konsekvenser for folks velferd, må evalueres over tid og i nært 
samarbeid med både brukere og brukernes organisasjoner og AFO mener 
at en prøveordning av et slikt omfang tidligst kan evalueres i 2010. 
 
AFO advarer mot en utvikling der den enkelte søker/bruker vil komme i en 
situasjon der den fremtidige personlige økonomi oppfattes som lite 
forutsigbar. En slik uforutsigbarhet vil ofte bidra til at den enkeltes fokus 
på en slik usikkerhet bidra til å svekke mulighet til en tilbakekomst i det 
ordinære arbeidsmarked. 
 


