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Høringssvar til høringsnotat med forslag om å erstatte rehabiliteringspenger, 
attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad med en ny midlertidig folketrygdytelse 
(arbeidsavklaringspenger), og forslag om å innføre rett og plikt til 
arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplan 
 
Aleneforeldreforeningen har prinsipielt ikke store innvendinger til en ny stønad, såkalte 
avklaringspenger. Det er likevel noen av konsekvensene av den foreslåtte endringen i 
regelverket som vi vil kommentere, fordi våre medlemmer og målgruppe vil bli spesielt 
rammet. Vi tenker da spesielt på forslaget om at det behovsprøvde barnetillegget for de 
som i dag fyller vilkåret for tidsbegrenset uførestønad foreslås fjernet og foreslåtte 
endringer i stønad til enslig mor eller far. 
 
Fjerning av behovsprøvd barnetillegg 
 
Barnetillegg i uføreytelser er i dag behovsprøvd slik at de stønadsmottakerne som har 
lavest inntekt vil få en viss inntektssikring gjennom å motta barnetillegg til stønaden. 
Mottakere av uføreytelse er i hovedsak personer som har vært stønadsmottakere over lang 
tid, og en stor andel av mottakerne er aleneforsørgere. Barnetillegget har derfor vært et 
virkemiddel for å motvirke barnefattigdom og skape større likhet mellom sosiale grupper 
og barn i Norge. Vi mener derfor at det er svært uheldig å frata denne gruppen deler av 
inntektsgrunnlaget når det i så stor grad rammer mennesker som har lav inntekt, er 
langtidssyke og som i tillegg har omsorg for barn. Med tanke på utjamning og 
fattigdomsbekjempelse anbefaler vi at barnetillegget i den nye stønaden gjøres som den er i  
dagens uføreytelser.    

Stønad til enslig mor eller far (overgangsstønad) 

Aleneforeldreforeningen har merket seg forslaget om å innføre meldekortplikt for enslige 
forsørgere samt forslag om å avkorte stønaden mot arbeidete timer.  

Overgangsstønaden er i dag en viktig ytelse for å inntektssikre og kvalifisere aleneforeldre 
i en overgangsperiode mens barna er små. Vi ser at stønaden virker positivt med hensyn til 
å inkludere aleneforeldre i arbeidsmarkedet og fremme likestilling mellom kjønnene. Som 
eksempel kan nevnes at Norge er ett av de landene i den vestlige verden der det fødes flest 
barn samtidig som yrkesdeltakelsen blant kvinner er blant de høyeste. Stønaden er også et 
supplement til enslige forsørgere med lav inntekt, og dermed et virkemiddel for å unngå 
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fattigdom blant de familiene som er mest utsatt for å havne nederst på den økonomiske 
stigen.  

Stønaden er behovsprøvd og har en avkortning i forhold til andre ytelser og annen inntekt 
som i dag fungerer godt for målgruppen. En endring i premissene fra behovsprøving til 
avkorting direkte i antall timer med arbeidsinntekt, gir ordningen en dårligere sosial profil. 
De som vil rammes hardest med det nye forslaget er de med lavest timelønn.  

Motivasjonen for å ta seg jobb med det nye forslaget, vil bli lavere fordi mottaker vil tape 
allerede fra første krone med arbeid. Slik ordningen fungerer i dag, motiveres mottakerne 
til aktivitet. Dagens overgangsstønad er et særs godt virkemiddel for å få gruppen enslige 
forsørgere ut i yrkesrettet aktivitet, i tillegg til ledd i fattigdomsbekjempelse.  

Vi er kritiske til forslag om så omfattende endringer i en ytelse uten at det er redegjort for 
konsekvenser av endringen overhodet.    
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