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Høringssvar til regjeringens forslag om å erstatte rehabiliteringspenger,
attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad med en ny midlertidig
folketrygdytelse (arbeidsavklaringspenger ),  og forslag om å innføre rett og
plikt  til arbeidsevnevurdering og aktivitetsplan

Innledning:
Bransjeforeningen Attføringsbedriftene ønsker innledningsvis å presisere at vi støtter
hovedutformingen til nytt regelverk. Den nye ordningen er viktig fordi vi nå ser store
muligheter for å redusere innelåsningen av passive stønadsmottakere som i dag er et stort
problem innenfor de ulike stønadsordningene. Med den nye NAV reformen synes en slik
sammenslåing til en ny ordning som en naturlig prosess. Vi har imidlertid særlige merknader
på hovedsakelig følgende områder:

• Etablering av Arbeidsavklaringspenger
• Omgjøre dagens attføringsstønader til arbeidsmarkedstiltak i Forskrift om

arbeidsmarkedstiltak
• Arbeidsevnevurdering og aktivitetsplaner

Arbeidsavklaringspenger (AAP):
Etablering av en ny midlertidig folketrygdytelse som har fått navnet Arbeidsavklaringspenger
har allerede fått Stortingets prinsipielle tilslutning i forbindelse med behandlingen av AVI-
meldingen. Denne ordningen støtter vi fullt ut og særlig intensjonen med ytelsene hvor
formålet er at den skal rettes mer mot prosessen om å komme i arbeid og ikke så sterkt
fokusere på inntektssikring som dagens formålsbestemmelser.

Navnet Arbeidsavklaringspenger er imidlertid ikke godt. Begrepet "avklaring" - hvem vil
avklares? - er noe stigmatiserende. Det bør etableres et annet begrep, og vi lurer på om det
nødvendigvis må definere eksakt hva som skal være formålet med den perioden man får disse
midlene/stønaden? Vi mener derfor at det bør vurderes nærmere navn som:

• Utredningsstønad/penger
• Attføringspenger
• Rehabiliteringspenger/stønad
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Vi er imidlertid enig i at den nye ordningen skal være pensjonsgivende inntekt og skattes som
lønnsinntekt, barnetillegget skal standardiseres og dagens attføringsstønader omdøpes til
Tilleggsstønader.

Vi er også enige i at den nye stønaden skal kunne gis fra fylte 18 år og at krav om at
arbeidsevnen/inntektsevnen skal være nedsatt pga. sykdom, skade eller lyte videreføres i den
nye ytelsen. Den sentrale vurderingen vil være vedkommendes mulighet til å stå i et
inntektsgivende arbeid, dvs. et arbeid som normalt blir lønnet, og ikke i hvilken grad
helsetilstanden er svekket.

Vi mener det også er viktig at personen også skal vurderes i forhold til mulighetene for å få
deltidsarbeid og det skal ikke tas hensyn til at arbeidet har lavere status enn det vedkommende
har hatt eller at lønnen er lavere.

Vi er også enige i at begrepet  "varig nedsatt"  arbeidsevne ikke benyttes  for AAP . Det er ikke
helsetilstanden i seg selv ,  men konsekvensene av denne, dvs. nedsettelsen av evnen til å utføre
inntektsgivende arbeid,  som skal være av en viss varighet.

Vi stiller oss også bak forslaget om vilkåret for å få AAP er at arbeidsevnen er nedsatt med
minst 50% når ytelsen innvilges.

Når det gjelder lengde på maksimal tid på vedtakene for denne stønaden, så mener vi at det
må være opp til NAV å avgjøre dette lokalt. Mener man alvor med begrepene individrettet og
skreddersøm, og at man skal desentralisere mest mulig av beslutningsmyndighet, så er det
naturlig at det er det lokale tjenestestedet som avgjør dette.

Vi mener heller ikke at det bør lovfestes krav til avtalte oppfølgingstidspunkter .  Lovfestede
minimumskrav kan lett i praksis bli normen og/eller maksimum .  Dette må heller gjøres ut fra
faglig skjønn,  men at det er viktig at de avtalte oppfølgingsmøtene nedfelles i aktivitetsplanen
for å gi brukeren en viss grad av forutsigbarhet. Her må det  fra NAV  sin side lages
veiledninger /opplæring om faglig riktig bruk og ikke minst innhold i
oppfølgingstidspunktene.

Når det gjelder barnetillegget og balansen mellom velferdshensyn og incentivtenking er vi
usikre hvilken av modellene som er å foretrekke. Kanskje ingen av dem. Vi foreslår heller at
de ulike modellene, og kanskje flere som for eksempel at det ikke skal gis barnetillegg i det
hele tatt, testes ut i ulike fylker før man velger en nasjonal modell.

Departementet foreslår å omgjøre dagens attføringsstønader til arbeidsmarkedstiltak i
Forskrift om arbeidsmarkedstiltak:
Enkelte av dagens attføringsstønader er i realiteten betaling for tjenester eller virkemidler som
anskaffes fra ulike leverandører; stønad til arbeidstreningsplass, fadder og skolepenger,
semesteravgift og eksamensgebyr. Dette er stønader som gis personer med rettigheter i
folketrygdloven. Fordi man i AVI-meldingen legger opp til at brukere av NAV skal sikres lik
tilgang til tjenester og arbeidsrettede tiltak foreslås det at stønadene videreføres som
arbeidsmarkedstiltak. Dette innebærer en omlegging fra finansiering basert på en
overslagsbevilgning til rammestyrt finansiering.
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Våre  synspunkter i kortform:
Bransjeforeningen Attføringsbedriftene er i prinsippet enige i at det kan være fornuftig å
samle alle aktive virkemidler som arbeidsmarkedstiltak på en statsbudsjettpost. Det er
imidlertid under forutsetnin av at man samler alle arbeidsmarkedstiltakene som
overslagsbevilgninger.

Vårt rinsi ale forsla er derfor at alle attføringstiltak samles under et felleskapittel i
folketrygden, og budsjetteknisk og rettighetsmessig som en overslagsbevilgning. Dette vil
sikre at brukerne alltid vil få aktive tiltak som igjen er gunstig både for individ og samfunn
med hensyn at flere vil komme tilbake til arbeidslivet; se nedenfor.

Vårt subsidiære stand unkt er knyttet til om regjeringen  ikke  er villig til å samle alle
attføringstiltak som overslagsbevilgninger. I så tilfelle er vi bastant imot sammenslåingen
særlig fordi dette i langt større grad enn i dag vil kunne føre til innelåsing på passive ytelser;
se nedenfor.

Vi mener regjeringens forslag om å samle alle tiltakene i en rammestyrt pott som svært
uheldig.

Nærmere redegjørelse:
Statsråd Norman startet innstrammingen av denne viktige velferdsordningen ved å redusere
muligheten til å gi yrkeshemmede utdanningsmuligheter. En endring vi den gang protesterte
mot fordi lav utdanning er et viktig kjennetegn ved dagens yrkeshemmede (også
langtidsledige) og man burde heller oppmuntre til lengre utdanningsløp for å sikre bedre
omstillingsevne i dagens arbeidsmarked og dermed lettere beholde arbeidet over tid.

Det regjeringen nå gjør er å rammestyre alle aktive attføringstiltak mens ytelsene skal være
rettighetsbaserte gitt som overslagsbevilgninger. Altså rett til penger og passivitet, men ingen
rett til tiltak som jo gir aktivitet og muligheter for arbeid. Dette fremmer ikke at arbeidslinja
skal være første, om ikke eneste mulighet.

Begrunnelsen til regjeringen om at alle behovsberettigede skal behandles likt og at disse
personene vil være høyt prioritert, pluss en uforståelig påstand om at endringsforslaget må
sees i sammenheng om rett til arbeidsevnevurdering som i praksis vil ha større betydning for
hvilke til bud brukerne skal gis, er lite gjennomtenkte. Følger av dette forslaget vil etter vårt
syn bli:

• Forslaget er et sterkt angrep på moderne tenking innen yrkesrettet attføring hvor jo
målet, siden Attføringsmeldinga i 1992 har vært: Sterkere vektlegging på aktive tiltak i
stedet for passive tiltaksperioder. Det er vanskelig å forstå at regjeringen vil begrense
mulighetene ytterligere til å finansiere aktive tiltak, mens tilgangen til stønader for
bl.a. passive perioder skal være ubegrensede.

• Det er erfaringsmessig alltid perioder av året med begrensede tiltaksmidler i NAV, i
alle fall i deler av landet. Innen attføringsapparatet har man til nå i slike perioder for
yrkeshemmede med rettigheter i Folketrygden kunnet finansiere aktive tiltak hvor
midlene er på overslagsbevilgning og så prioritere midler til de uten rettigheter til
rammestyrte tiltak. Dermed fikk man redusert tiden som passiv stønadsmottaker.
Denne muligheten blir nå borte og lengre ventetid på passive stønader vil måtte bli
resultatet.
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• Regjeringen hevder at det vil være minimale negative effekter ved denne endringen
for brukerne. Hvorfor da heller ikke samle alle tiltakene som overslagsbevilgninger?
Vi savner en grundigere redegjørelse for dette alternativet.

• Vi vet ikke om framtidige regjeringer vil bevilge like mye til yrkeshemmede og
personer med store bistandsbehov som det har vært praksis de siste årene. Systemet
for aktive tiltak vil stå langt sterkere om det ikke endres til rammestyring,
forutsigbarheten vil være bedre for brukerne og NAV som i dag har store problemer
med å holde seg orientert med nærmest årlige endringer av tiltak,
finansieringsordninger, politiske prioriteringer mv.

Om regjeringen virkelig vil vise vilje til å gjøre noe for arbeidslinja så må den:
• Legge alle aktive arbeidsrettede tiltak som overslagsbevilgninger; dvs. med rettigheter

for individene. Selv om et lite mindretall ikke har tilgang til  dagens tiltak  som
finansieres som overslagsbevilgning (rettighet), så er ikke det rette svaret under
arbeidslinja, som førende rettesnor i arbeidsmarkedspolitikken, å sette alle over på
rammefinansierte tiltak som gir mindre muligheter til å få arbeidsløse raskest mulig
over i arbeid/aktivitet.

• De som i dag ikke har adgang til disse tiltakene skal, om vi forstår signalene fra
regjeringen rett, få tilgang til de samme tiltakene i forslag til ny forskrift om
arbeidsmarkedstiltak som det arbeides med i departementet med i disse dager og skal
gjelde fra 2009. Det er riktig, men finansieringen må skje som overslagsbevilgning.

• Slå fast at deltakerne på den nye stønaden har rett og plikt til å delta på aktive tiltak.
Med overslagsfinansiering vil det alltid være ressurser til dette. Det vil kanskje bli
dyrere på kort sikt, men vil være en investering for fremtidens trygdebudsjetter.
Dessuten er det viktig å trekke fram at personer i arbeidstrening mv. produserer varer
og tjenester, hvilket er viktig i dagens arbeidsmarked.

• Dagens regelverk for de enkelte tiltak, månedsverkspriser mv. kan bestå og setter
dermed grenser for ukontrollert bruk, men antall på tiltak bør etter vår mening ikke
begrenses slik det er i dag fordi all samfunnsøkonomisk forskning viser at personer i
arbeidsrettet aktivitet er en bedre investering enn passive personer på stønader.

• På denne måte reduseres dagens omfattende byråkratiske arbeid med detaljert telling,
økonomiflytting mellom kontorer og fylker, månedsverksdiskusjoner mv.

• En slik ordning vil redusere innlåsningen ytterligere og sikre aktive tiltak og raskere
tilbakevending til arbeid for brukeren

Arbeidsevnevurdering og aktivitetsplaner;

Krav på plan ,  men ikke på (arbeidsmarkeds )tiltak.
Bransjeforeningen Attføringsbedriftene er videre skuffet over at regjeringen ikke vil gi
brukerne rettskrav på konkrete arbeidsmarkedstiltak. I dag, hvor myndighetene vektlegger
arbeidslinja sterkt, mener vi at da må også myndighetene gi folk rett på tiltak. Vi får nå et
NAV - apparat i kommunene som vil ha kontroll på alle velferdsrettede tilbud til
befolkningen. Dette har mange positive sider, men kan også bli et maktapparat som kan få
uheldige følger. Det er mange små kommuner i Norge hvor alle kjenner hverandre og det er
lett å tenke seg at et gode som en tiltaksplass er lett kan forfordeles. Vi mener bl.a. på denne
bakgrunn at brukerne må ha rett til et arbeidsmarkedstiltak.
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Innføring av rett til å få vurdert sitt behov for hjelp, uten å krav på å få hjelp, er ikke heldig.
Ved mangel på relevante tiltak er vi redd for at en slik behovsvurdering fra NAV kan bli styrt
av hvilke tilbud/ressurser som er til rådighet. Dersom for eksempel en person har behov for en
VTA - plass, mens det er lange ventelister for å få en slik plass, - hva vil da bli konklusjonen i
en behovsvurdering?

Vi er imidlertid enig i at det skal kunne gis AAP i kun 3 måneder i ventetid på arbeid (dagens
regel er 6 måneder), men det er under forutsetning av at den arbeidsledige stønadsmottakeren
har rett på tiltaksplass (for eksempel Jobbklubb) dersom vedkommende ikke har fått en jobb
innen tre måneder

Vi er også enige i at AAP skal kunne tilstås i inntil 4 år, men med det fordrer en klar og
tydelig unntaksbestemmelse for særlige tilfeller hvor lista for tilståelse ikke legges urimelig
høyt.

Vi mener også at det er viktig å opprettholde Trygderettens funksjon i det nye systemet og at
det bør etter vår vurdering bli en slags Velferdsrett som også omfatter avgjørelser om
sosialhjelp. Sosialklienters rettssikkerhet er vesentlig dårligere enn personer som har
rettigheter innen folketrygden. Det er et nasjonalt problem som raskt må løses. Vi har et sterkt
behov for en nøytral instans mellom bruker og byråkrati, samt en uavhengig kritiker av NAV
sine tolkninger/vurderinger av lover og regler. Vi vil i denne sammenheng minne om at
tolkninger, vurderinger og praksis blir utvidet i det nye NAV og vi trenger en tillitskapende
instans som kan utføre en slik viktig samfunnsoppgave.

Når det gjelder sanksjonsbestemmelser for bortfall av AAP så har vi innen attføringsapparatet
vært vant til slikt, men det er klart at det nå blir en litt annen situasjon med AAP hvor
personer som tidligere fikk rehabiliteringspenger også vil bli omfattet av APP. Vi foreslår at
det også på dette punktet iverksettes en forsøksordning med ulike modeller i fylkene slik at
man får et godt evaluert materiale å ta den endelige beslutning på.

J Min-  Beikvoll
ire tør i bransjeforeningen
ttfø ingsbedriftene
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