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Høringsnotat med forslag om å erstatte rehabiliteringspenger, attføringspenger
og tidsbegrenset uførestønad med en ny midlertidig folketrygdytelse
(arbeidsavklaringspenger), og forslag om å innføre rett og plikt til
arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner

Husbanken har mottatt ovennevnte notat til høring.

Husbanken ser positivt på omleggingen, og mener den vil innebære en forenkling og forbedring
både for den enkelte mottager og for det offentlige. Det er positivt at det blir satt fokus på
individuelle planer med tanke på å komme tilbake i arbeid, samtidig som inntektsbortfall som følge
av sykdom skade eller lyte blir sikret.

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad gir i dag rett til statlig
bostøtte. Det er grunn til å tro at mange i målgruppen for den nye ytelsen også vil være i en
økonomisk situasjon der de vil ha behov for bostøtte for å kunne betjene boutgiftene sine.
Husbanken forutsetter derfor at den nye ytelsen også vil kunne gi rett til bostøtte.

0
A bo godt og trygt vil være en forutsetning for å lykkes med tiltak om tilbakeføring til arbeidslivet.
Den som er i en utrygg bosituasjon vil ha tankene sine konsentrert rundt det, og vil derfor kunne
mangle overskudd til den krevende oppgaven det er for mange å kvalifisere seg for arbeidslivet.

I rapporten på side 51 blir det vist til hvordan den individuelle atferden ved overgang fra en
stønadssituasjon til arbeid påvirkes av det samlede skatte- pensjons- og overføringssystemet. Det er,
som rapporten påpeker, noe usikkerhet i hvor stor grad de økonomiske insentiver påvirker den
faktiske strømmen av personer mellom arbeid og ulike offentlige inntektssikringsordninger.
Husbankens erfaring er også at dette bildet er komplekst.

V. Nordvik og P. Åhren, The Duration of Housing Allowance Claims and Labour Market
disincentives. European Journal of Housing Policy, Vol 5, No 2, 131 - 146, Aug. 2005, viser at den
økonomiske forskjellen mellom det å være i lønnet arbeid og en situasjon som stønadsmottager er
så stor at stønader har liten betyning for arbeidsdeltagelse. Det kan imidlerid gjøre en forskjell der
stønadsmottager vurderer deltids arbeid.
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Av rapporten går det fram at enkelte stønadsmottagere etter omleggingen vil kunne få en lavere
ytelse enn tidligere. Levekostnadene for samme gruppe antas ikke å bli endret tilsvarende.
Husbanken har derfor grunn til å tro at dette vil medføre et økt behov for f.eks bostøtte og
sosialhjelp.
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