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Høring: Forslag om å erstatte rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset
uførestønad med en ny midlertidig  folketrygdytelse  (arbeidsavklaringspenger) mv.

Vi viser til høringsbrev datert 13.12.2007, samt Barneombudets høringsbrev datert
01.02.2008. Ombudet har vurdert høringsnotatet på ny, og ønsker likevel å komme med noen
merknader til forslaget om en ny midlertidig folketrygdytelse (arbeidsavklaringspenger).

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og
interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge
med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de
forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter.

Målgruppen for arbeidsavklaringspengene er personer mellom 16 og 67 år. Mange av disse
personene forsørger barn. Høringsforslaget kan derfor ha stor betydning for
oppvekstvilkårene til Barneombudets målgruppe, barn og unge under 18 år.

Barneombudet registrerer at mange av ordningene ivaretar hensyn til mottakere med barn,
blant annet gjennom mulighet for støtte til barnetilsyn, at arbeidsavklaringspenger ikke skal
reduseres under opphold i institusjon hvis mottaker forsørger barn og at
arbeidsavklaringspenger gir opptjeningsrett til foreldrepenger. Slik Ombudet forstår
regelverket, skal det også gis mulighet for å være hjemme med syke barn, jf folketrygdloven
kap. 9. Dette er positivt.

Nivå  på barnetillegget
Hvilket nivå stønadene legges på, kan ha stor betydning for levekårene til barn av foreldre på
arbeidsavklaringspenger. Det legges i høringen opp til at barnetillegget minst skal være på
samme nivå som dagens rehabiliterings- og attføringspenger. Det tilsvarer i dag 27 kroner per
barn. Ut fra det Barneombudet forstår, gis ytelsen fem dager per uke. Ombudet ønsker på
generelt grunnlag å uttrykke bekymring for levevilkårene for barn i fattige familier. Ombudet
mener barneperspektivet må bli tydeligere i det sosialfaglige arbeidet. Ombudet ber om at det
i vurderingen av nivået på barnetillegget, legges stor vekt på den belastning det er for et barn
å vokse opp i en familie med vedvarende dårlig økonomi, og at barnetillegget legges på et
nivå som sikrer barn verdige levekår.
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Mulige tiltak for å bedre økonomiske insentiver for overgang til arbeid
Departementet presenterer ulike modeller der forskyvning av barnetillegget blir brukt i
overgangen fra arbeidsavklaringspenger til fast arbeid.

For stønadsmottakere med barn vil overgangen til arbeid kunne medføre nye utfordringer
knyttet til tidsklemme, barnepassordninger m.v.. Ombudet mener at det å kunne beholde
barnetillegget i denne fasen kan bidra til at det totale presset i overgangsfase blir mulig å
mestre, siden den økonomiske lønnsomheten ved overgangen til arbeid styrkes i en periode.
Ombudet støtter med utgangspunkt i dette forslaget om at perioden der en kan motta
barnetillegg utvides med tre eller seks måneder etter at mottaker er kommet i arbeid.

Når er et barn forsørget?
§ 11-17 3. ledd slår fast at et barn anses ikke som forsørget, dersom det har inntekt inkludert
kapitalinntekt som er større enn grunnbeløpet eller har rett til barnepensjon etter
folketrygdloven kapittel 18. Barneombudet synes det er problematisk at barn blir ansett som
selvforsørgende hvis de har egen inntekt på 1 G. Vi viser i den forbindelse til vårt brev til
Arbeids- og inkluderingsdepartementet "Diskriminerer Norge fattig ungdom" datert
21.04.2006 hvor Ombudet bl.a. setter fokus på kommuners praksis med at sosialhjelpen blir
kuttet når barnet tjener penger ved siden av egen skolegang. Vi viser også til møte med
statssekretær Laila Gustavsen 25. august 2006 i sakens anledning.

Mange ungdommer i fattige familier arbeider ved siden av skolegang, og det kan være viktig
for disse barnas motivasjon til å få erfaringer fra arbeidslivet, at terskelen for at barnets egen
inntekt skal ha innvirkning på stønadsnivået til foreldrene heves. Ombudet ber Arbeids- og
inkluderingsdepartementet (AID) vurdere å heve beløpsgrensen for når barnetillegget går
bort.
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