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Høring angående forslag om å erstatte rehabiliteringspenger ,  attføringspenger
og tidsbegrenset uførestønad men ny midlertidig folketrygdytelse
(arbeidsavklaringspenger ),  og forslag om å innføre rett og plikt til
arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner

Vi viser til brev av 13.12.2007 vedrørende ovennevnte høringsnotat.

BLD har følgende merknader til høringsnotatet:

Til kap. 2.4.2 jf kap. 2.7
Det er viktig  å unngå  at det å få barn forsterker en allerede svak arbeidslivstilknytning.
Høringsnotatet omtaler ikke spesielt konsekvenser av brudd på planlagt aktivitet som
følge av fødsel/barneomsorg. Det foreslås imidlertid at arbeidsavklaringspenger skal gi
opptjeningsrett til foreldrepenger jf kap. 7. Ved fødsel vil altså stønadsmottakere kunne
gå over fra arbeidsavklaringspenger til foreldrepenger.

Disse mottakerne bør fanges opp etter endt foreldrepengeperiode,  slik at arbeidsrettet
aktivitet kan gjenopptas.  Vi antar at forslaget legger opp til en slik løsning jf forslag til
ny § 11-9, forutsatt av at arbeidsavklaringspenger ikke har vært stanset i mer enn 52
uker.  Departementet anbefaler at det i retningslinjene til bestemmelsen går klart fram
hvordan fødselstilfellene skal håndteres.

Til kap. 6
Det foreslås at barnetillegget i ytelsen skal kunne fortsette å løpe i tre eller seks
måneder etter påbegynt arbeid for å gjøre overgang til arbeid mer attraktivt og være en
ekstra økonomisk støtte i en innkjøringsfase til arbeid. Alternativt foreslås dette i
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kombinasjon med en tilsvarende venteperiode i begynnelsen av stønadsperioden.

BLD støtter i utgangspunktet forslaget om forlenget periode med barnetillegg, men
uten tilsvarende venteperiode.

Med hilsen

anne LØlie
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