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12 MAR 2008

Vi viser til departementets høringsbrev datert 13.12.07 og takker for at vi ble bedt om en
uttalelse.

Forum for Arbeid med Bistand (FAB) er en faglig møteplass og utviklingsarena for personer
som er ansatt i Arbeid med bistand eller i annen attføringsvirksomhet. Blant annet arrangerer
vi hvert år en svært godt besøkt konferanse om AB.

1. N midlertid folket d telse arbeidsavklarin s en er

Generelt

FAB er positiv til departementets forslag om å samordne de tre ytelsene. Det er viktig, særlig
for mennesker i utsatt posisjon, å ha en stabil og forutsigbar inntekt.

Vi er likevel urolig over den ensidige fokuseringen som høringsnotatet har på
enkeltmenneskers valg og på NAVs oppfølgingsrutiner. Vår hverdag og dagspressen er full av
eksempler på at verken sterk motivasjon eller god bistand fra hjelpeapparatet er avgjørende
når arbeidslivets utstøtingsmekanismer hindrer integreringen.

Navn  på stønaden  (2, s 10)

Ordet arbeidsavklaringspenger er langt og vanskelig. Stønaden bør få et kortere, godt norsk
navn, som ikke minst signaliserer at det dreier seg om mer enn bare arbeidsavklaring spesielt.
Ordet attføringsstønad (eller attføringstrygd) gir assosiasjoner både til medisinsk, sosial og
yrkesretta behandling og rehabilitering. Det kan være en grei betegnelse på 110-120.000
menneskers dagligliv. Attføringsstønad er dessuten likt på begge målføre.

Varighet  på stønadsperioden  (2.4, s 20)

Økonomisk trygghet  er en viktig forutsetning for å  lykkes  i attføringen. Det skaper frustrasjon
hvis man skal  være redd  for å miste stønaden.  Dersom man  ikke vil ta  med seg denne
usikkerheten inn i det nye systemet,  kan det være på sin plass å utvide maksimalrammen til
fem eller seks  år. Vi erfarer  at mange arbeidssøkere må vente lenge på å komme inn i f. eks
Arbeid med  Bistand.

Barnetille et 2.8 s 8

FAB mener at den aktuelle sammenslåingen av stønader gir en gyllen anledning til å øke
barnetillegget som i dag ytes til mottakere av rehabiliteringspenger og attføringspenger. Det
virker urimelig at barna skal lide økonomisk fordi far/mor er avhengig av stønad i påvente av
lønn. Det gir ingen mening at barn skal lide under at arbeidsmarkedet, NAV eller foreldrene



ikke gjør det som er nødvendig for å finne høvelig arbeid. Folketrygdens nåværende
barnetillegg på rundt 100 kr per barn per dag kan være et godt utgangspunkt, om enn som
behovs prøvet ytelse. Vi minner også om at barnetillegget etter rundskriv til
gjeldsordningsloven opererer med over 100 kr per barn per dag (5-dagers uke).

Forslaget om å holde tilbake barnetillegget de første månedene av stønadsperioden, ser vi ikke
poenget med. De som er kommet i en så vanskelig livssituasjon at de blir innvilget den nye
stønaden, trenger barnetillegget fra første dag.
Derimot kan det kan vi se nytten av å få vedkommende raskere ut i jobb mot at arbeidstakeren
beholder barnetilleggene noen måneder.

Meldekortene 2.9.1 s 29

FAB ber departementet vurdere om den oppfølgingen som skjer gjennom et så intensivt tiltak
som Arbeid med bistand, er tilstrekkelig til at meldekortene kan utelates helt for våre brukere.

2. Innførin  av rett o likt til  arbeidsevnevurderin

FAB har ingen merknader til forslagene.
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