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Departementets høringsnotat med forslag om å erstatte rehabiliteringspenger,
attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad med en ny  midlertidig folketrygdytelse
(arbeidsavklaringspenger)

ASVL  takker for invitasjonen og har følgende kommentarer til høringsnotatet.

ASVL  er positiv til at dagens rehabiliteringspenger,  attføringspenger og tidsbestemt uførestønad
samles i en ny tidsbestemt stønad (arbeidsavklanngspenger). ASVL  er enig i at dette legger til rette for
en mer fleksibel og individuell tilpasset bruk av tiltak og tjenester uavhengig av hvilken ytelse
personen mottar.

Vi vil imidlertid understreke at dette også gjelder de som har behov for arbeidsmarkedstiltaket Varig
Tilrettelagt Arbeid  (VTA). Dette må formuleres inn i forskriften.

I Kap 2.9.3 Reduksjon av arbeidsavklaringspenger på grunn av samtidig arbeid står det i fjerde avsnitt:
For personer som mottar tidsbegrenset uførestønad fastsettes det en uføregrad der
inntektsmulighetene i ethvert arbeid som mottaker kan utføre sammenlignes med de
inntektsmulighetene mottaker hadde før uførheten oppsto, jf. § 12-11. Når  det er gått ett år siden
ytelsen ble innvilget eller uføregraden ble forhøyet,  kan mottaker ha en årlig pensjonsgivende inntekt
(friinntekt)  på 1G uten at uføregraden revurderes.

ASVL  ber om at det fremkommer i forskriften at uførepensjonister i varig skjermede attføringstiltak kan
motta bonuslønn på inntil 1 G fra første dag i tiltaket jf. § 3 i forskrift om friinntekt og inntektsgrenser
for uførepensjonister.

ASVL  støtter forslaget om rett og plikt til arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner

Med vennlig hilsen
for ASVL
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