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Høringssvar  -  forslag om  å erstatte  rehabiliteringspenger ,  attføringspenger
og tidsbegrenset uførestønad  med ny  midlertidig  folketrygdytelse
(arbeidsavklaringspenger)

Det vises til høringsnotat fra Arbeids-  og inkluderingsdepartementet  13.12.07  med vedlegg
oversendt fra Kunnskapsdepartementet ved brev 07.01.08.

Høgskolen i Telemark støtter departementets målsetting om at endringene i folketrygdloven skal
bidra til at Arbeids- og velferdsetaten kan konsentrere sin oppmerksomhet og ressurser i størst
mulig grad mot oppfølgingsarbeid, og i mindre grad mot administrative rutiner som beregninger,
utbetalinger og vedtaksfatting.

Til folketrygdlovens § 11-10
Høringsinstansene er bedt om å komme med synspunkter på de to alternative utkastene til lovtekst
i denne paragrafen. I det alternative forslaget er følgende setning lagt til:  "Det skal maksimalt

fattes vedtak for ett år om gangen, med mulighet for unntak i særskilte tilfeller. "

HiT mener at den alternative teksten bidrar til å tydeliggjøre at ytelsen er ment å være midlertidig,
men er redd for at bestemmelsen vil være mer ressurskrevende  for NAV.  Vi mener at "...
mulighet  for unntak  i særskilte  tilfeller"  må kunne benyttes i en rekke definerte forhold ved at det
beskrives  i NAVs  rutiner for praktisering av lovteksten.

Til folketrygdlovens § 11-11
I forbindelse med innvilgelse av ytelser skal det avtales individuelle oppfølgingstidspunkter der
det skal vurderes om vilkårene fortsatt er oppfylt og om medlemmet har den ønskede framdriften i
forhold til målet om å komme i arbeid.

HiT mener at det bør settes et minimumskrav til hvor ofte slike oppfølgingstidspunkter skal
avtales.

Til folketrygdlovens § 11-14
Til medlem som gjennomfører et arbeidsrettet tiltak ytes tilleggsstønad i form av tilskudd til bøker
og undervisningsmateriell. HiT mener at det bør vurderes om det skal tas inn i teksten at det også
gis støtte til obligatoriske studieturer.
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Til arbeids -  og velferdsforvaltningsloven  -  ny § 14a
HiT støtter at det lovfestes en rett og plikt for brukeren til å delta i utformingen av en konkret
aktivitetsplan for hvordan vedkommende skal komme i arbeid.
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