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Arbeidsavklaringspenger - Høring

Vi viser til høringsnotat fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 13. desember 2007, hvor det

foreslås å erstatte rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad med

arbeidsavklaringspenger, samt forslag om å innføre rett og plikt til arbeidsevnevurderinger og

aktivitetsplaner.

Generelt

Spekter stiller seg generelt positiv til prinsippene i høringsnotatet. Omleggingen til en ordning vil gi en

mer oversiktlig og avklart situasjon for mottagerne av ytelser enn dagens oppdelte ordninger.

Ordningen bør gi et godt grunnlag for effektivisering av arbeidet for personer som har behov for

bistand for å komme i arbeid eller tilbake i arbeid. Utfordringen for arbeids- og velferdsetaten vil bli

behovet for en omstilling i ressursbruk. En slik dreining av ressursbruk medfører behov for endringer i

kompetanse. Det er viktig å kartlegge dette behovet og gjennomføre tiltak for hvordan etaten skal sikre

at den har nødvendig kompetanse for å nå hovedmålet ved innføringen av arbeidsavklaringspenger,

arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner.
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Kommentarer til enkelt unkter

Spekter ønsker spesielt å gi nærmere kommentarer til følgende punkter i høringsnotatet:

Nedsatt arbeidsevne

Spekter er enig i departementets lovforslag i § 11-5. Departementets vurdering knyttet til

nedsatt arbeidsevne berører en viktig utfordring i dagens ordning, nemlig retten til å være syk

fra eget arbeid og plikten til å prøve seg i annet arbeid. Det er viktig at dette tydeliggjøres.

Spekter støtter også forslaget om at det skal være et vilkår at arbeidsevnen er nedsatt med

minst halvparten når ytelsen innvilges.

Behov for bistand for å komme i arbeid

For Spekter er det viktig at prinsippene for arbeidsavklaringspenger støtter opp om

arbeidslinjen. Spekter stiller seg derfor positiv til departementets forslag i § 11-6.

Varighet

Spekter stiller seg positiv til at man ved innføring av arbeidsavklaringspenger kan beholde den

samme ytelsen selv om tilstanden og bistandsbehovet endrer seg. Dette vil sørge for at

vedkommende får mindre fokus på stønadstype og mer fokus på utvikling og

fremtidsmuligheter. Arbeids- og velferdsetaten vil spare ressurser gjennom redusert

administrasjon og kan benytte mer ressurser til oppfølging.

Departementet har skissert to modeller for vedtaksperiode. Spekter støtter det alternative

utkastet til § 11-10 med maksimal lengde på vedtaksperioden på ett år om gangen.

Oppfølgingstidspunkter

Spekter synes at departementets forslag i § 11-11 om målrettet og individuelt tilpasset

oppfølging er hensiktsmessig som erstatning for dagens stoppunkter.

Departementets forslag om et minimumskrav til oppfølgingspunkter er viktig. Behovet for

oppfølgingspunkter vil variere mellom enkeltpersoner, men ved at det legges opptil

vedtaksperioder på ett år, bør det minimum være to oppfølgingspunkter i perioden.

Tidsbegrenset bortfall av arbeidsavklaringspenger

Departementet ber om syn på behovet for å utvide adgangen til å ilegge tidsbegrenset bortfall

av arbeidsavklaringspenger. Spekter er enig i departementets vurdering og mener at i
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hovedsak burde det være  samme  sanksjonsmuligheter knyttet til arbeidsavklaringspenger som

for dagpenger under arbeidsløshet.

Pensjonsytelser og reduksjon av arbeidsavklaringspenger på grunn  av ytelser fra

arbeidsgiver

Departementet foreslår at arbeidsavklaringspenger ikke kan mottas samtidig som uførepensjon

etter foretakspensjonsloven, og legger derfor opp til å endre foretakspensjonslovens § 6-l. Det

er videre foreslått i § 11-20 at pensjonsgivende inntekt fra arbeidsgiver samt økonomiske

ytelser fra arbeidsgiver som ikke er pensjonsgivende inntekt skal føre til tilsvarende reduksjon

i arbeidsavklaringspengene.

Spekter mener at dette forslaget har utilsiktede konsekvenser. Spekter har forståelse for

behovet for en avklaring av forholdet mellom arbeidsavklaringspenger og uføreytelser fra

tjenestepensjonsordninger generelt, ikke bare i forhold til foretakspensjoner.

Spekter er videre enig i prinsippet at pensjonsgivende inntekt skal medføre reduksjon i

arbeidsavklaringspengene.

Forslaget i § 11-20 omfatter imidlertid også økonomiske ytelser som ikke er pensjonsgivende

inntekt. Mange virksomheter har tariffavtalt full lønn under sykdom. Etter at denne perioden

er over, inntrer arbeidsavklaringspengene. Det er i dag vanlig at det utbetales tillegg fra

tjenestepensjonsordningen til ansatte som har ytelser fra dagens midlertidige helserelaterte

ytelser. Forslaget om reduksjon i arbeidsavklaringspengene også for ytelser som ikke er

pensjonsgivende inntekt vil for ansatte med inntekt over 6G ha alvorlige konsekvenser for den

trygdedes økonomi, som kan risikere å gå fra tariffavtalt full lønn under sykdom til nær halvert

ytelse gjennom arbeidsavklaringspenger etter at sykepengeperioden er over.

Det synes videre som at dette bare skal gjelde for virksomheter som har pensjonsordning etter

lov om foretakspensjon, slik at arbeidstakere som har offentlig tjenestepensjon fritas fra

innstrammingen.

Vi mener at dette forslaget har uheldige konsekvenser. Det vil føre til et press for å få innvilget

varig uførestønad, som vil gi ytelser fra tjenestepensjonsordningen i tillegg til
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folketrygdytelsen. Det vil dessuten skape større forskjeller mellom foretakspensjon og

offentlig tjenestepensjon.

Spekter er enig med departementet i at kompensasjonsgraden kan bli svært høy i noen tilfeller,

jfr. pkt. 5 om tjenestepensjonsordninger. Vi mener imidlertid at løsningen på dette ikke er å

frata  alle  som mottar arbeidsavklaringspenger mulighetene til samtidige ytelser fra

tjenestepensjonsordningen eller tilsvarende ordninger. Det bør, etter vår mening, legges opp til

virkemidler som er mer målrettet mot dem som faktisk får en urimelig høy

kompensasjonsgrad.

P
U Med vennlig hilsen

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Anne-Kari Bratten
04U

Viseadministrerende direktør
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