
Kirkens Bymisjons synspunkter på Regjeringens høringsnotat om en
ny midlertidig  folketrygd ytelse  (arbeidsavklaringspenger ) og forslag
om å innføre rett og plikt til arbeidsevnevurderinger og
aktivitetsplan

1. Innledning

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo er positive til intensjonen bak forslaget:

• Det kan bety raskere tiltak for menneskene som omfattes av ordningen
• Det forenkler saksbehandlingen og dermed ressursbruken
• Det kan utvikles nye metoder i oppfølgingsarbeid

Vi har imidlertid synspunkter på begrepsbruk, metodikk og nivået for den nye ytelsen. Vi vil
melde betenkeligheter knyttet til både betegnelsene 'arbeidsavklaringpenger' og
'arbeidsevnevurdering' og foreslår i stedet "midlertidig inntektssikring" og "kartlegging av
arbeidsevner og arbeidsmuligheter". Vi mener også at den foreslåtte ytelsen er satt for lavt. Vi
mener minimumssatsen bør settes til 3G, og at nåværende barnetillegg i uføretrygd være
normgivende for barnetillegget i den nye stønaden.

2. Overordnet perspektiv: Et vidt arbeidsbegrep, rett til  medbestemmelse
og deltakelse.

Vår erfaring er at mennesker ønsker å være mest mulig selvhjulpne og delta aktivt i arbeids-
og samfunnsliv. For de aller fleste handler dette om å kunne delta i det ordinære arbeidslivet.
Det er mange og sammensatte grunner til at mange ikke er i stand til å gjøre dette og det må
være samfunnets oppgave å legge til rette for at flest mulig kan delta. Det handler både om å
endre forhold som stenger folk ute, skape nye arbeidsmuligheter og å styrke den enkeltes
muligheter kompetanse og evne til å delta.

Et inkluderende arbeidsliv forutsetter et vidt arbeidsbegrep der ulike former for og ulike
grader av arbeidsevne kan inkluderes.  Det er derfor viktig at  NAV selv  legger et romslig
arbeidsbegrep til grunn, -  både for den type jobber det skal kvalifiseres til, for innholdet i de
arbeidsrettede aktiviteter som skal føre fram dit og for hva som skal være  "relevant og
arbeidsrettet oppfølging av hver enkelt

Men det er også viktig å skape gode alternativer for den som ikke får tilbud om tiltak eller
som etter gjennomførte tiltak fortsatt ikke får mulighet til vanlig lønnsarbeid. Vi mener at
NAV-reformen også bør omfatte disse og skape muligheter og økonomisk sikkerhet for andre
former for aktiv samfunnsdeltagelse.

Dette handler grunnleggende sett om den enkeltes rett og plikt til deltakelse og
medbestemmelse i samfunnet - både som arbeidstaker og som samfunnsborger, med dertil
hørende rettigheter og plikter.

For å lykkes med dette må arbeidet med tilbakeføring til arbeid eller annen samfunnsaktivitet
ta utgangspunkt i et mestringsperspektiv der den enkelte kan få veiledning og støtte til å finne
et realistisk og optimalt nivå av mestring.
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3. Betegnelse og begreper

3.1. "Arbeidsavklaringspenger"

Departementet ber om høringsinstansenes syn på valg av navn (s.10). Kirkens Bymisjon ville
foretrukket  en annen betegnelse ,  for eksempel  "midlertidig inntektssikring ." Vi vil  bemerke
følgende til de tre leddene i begrepet  "arbeidsavklaringspenger".

"Arbeid"
Begrepet signaliserer tydelig det som også angis som ordingens formål, nemlig å "sikre
inntekt... mens... får aktiv behandling, deltar på arbeidsrettet tiltak eller får annen oppfølging
med sikte på å skaffe seg eller beholde arbeid" (par 11-1).

Som nevnt over, er det avgjørende at det legges et vidt og inkluderende arbeidsbegrep til
grunn. Det overordnede målet må være at enhver samfunnsborger i Norge skal få rett til
livsopphold og assistanse til å finne fram til den mest meningsfulle og sakssvarende form for
aktiv samfunnsdeltakelse ut fra hver enkelts muligheter. For de aller fleste vil dette målet
være så stor grad av deltakelse i det ordinære arbeidslivet som mulig. For andre er det riktig å
definere målet annerledes, uten at dette skal påføres den enkelte som nok et nederlag.

Dersom målet for entydig beskrives som normalt lønnsarbeid, kan det gi inntrykk av at for
enhver som av ulike årsaker ikke kan komme inn i eller tilbake til lønnet arbeid, vil prosessen
ha vært 'mislykket'.

"Avklaring "
Poenget med 'avklaring' vil være å finne ut hva slags grad av og form for tilknytning til
arbeidslivet som ansees å være mulig, men også, mer positivt og åpent finne ut hva slags
hovedaktivitet - og hva slags inntektssikring som knyttes til den - som skal være permanent
for den enkelte.

Det er for oss svært viktig at det legges vekt på at denne avklaringen til syvende og sist eies
av den det gjelder. Når 'avklaringens' objektive og eksterne side vektlegges for stort, eller
graden av brukerstyring er fraværende eller mangelfull, er faren overhengende for at et system
definerer mennesker på en autoritær og potensielt skadelig måte. Dette er særlig problematisk
når det knyttes nært opp til begrepet 'evne', se nedenfor.

"Penger"
Siden denne inntektssikringen knyttes opptil aktivitet med tanke på å etablere permanent
arbeid/aktivitet og dertilhørende inntektssikring, SKBO ville foretrukket betegnelsen
"inntekt", eller rett og slett "lønn", framfor "penger".

Alternativ betegnelse

Alternativ betegnelse kunne derfor være  " midlertidig inntektssikring".

3.2. "Arbeidsevnevurdering"

Når det gjelder bruken av begrepet arbeidsevnevurdering vil vi melde følgende
betenkeligheter:
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"Evne":

Hvem eier en evne? Bruken av arbeidsevnebegrepet er tvetydig. Det kan brukes som den
enkeltes iboende ressurs eller kapasitet, eller det kan knyttes til ytre forhold, nærmere
'muligheter'. I forslag til par 11-5 ser vi begrepet brukt på noe ulike måter i overskrift og i
oppramsing av enkeltfaktorer. En fare ved et slikt begrep kan være at noen andre avgjør på
den enkeltes vegne hva som er grensene for hans eller hennes kapasitet og ressurser. På den
annen side kan begrepet lede i retning av at den enkelte gis alt ansvar for at hun eller han ikke
er i arbeid.

Dersom det er summen av faktorer som bestemmer nærhet eller avstand til det ordinære
arbeidsliv som skal kartlegges i denne arbeidsevnevurderingen, er det viktig å få fram at disse
både er eksterne og interne, både subjektive/personlige og strukturelle/samfunnsmessige. Det
vil derfor være riktigere å se dette som kartlegging av den enkeltes muligheter for å skaffe
eller eventuelt beholde ordinært lønnet arbeid.

Alternativ formulering

En alternativ formulering her kunne  være "kartlegging av arbeidsevner og
arbeidsmuligheter".

4. Ytelsen: Størrelse  og sammensetning

4.1. Minimumssats

Felles for mange av de mennesker Kirkens Bymisjon er i kontakt med er at de tilhører
lavinntektsgrupper i samfunnet. Rusavhengighet, psykisk og somatisk sykdom,
dobbeldiagnoser, kriminalitet, langtidsledighet, etnisk tilhørighet og gjeldsproblematikk er
alle kjente årsaker til sosial og økonomisk fattigdom. Et annet fellestrekk er at svært mange i
disse kategoriene har liten eller ingen fartstid innenfor ordinært arbeidsliv. Det betyr at
Arbeidsavklaringspengene vil ligge fra 1,8 G - 3G for de fleste. Med skattetrekk vil ytelsene
ligge godt under EU's fattigdomsgrense. I praksis vil disse være avhengig av supplerende
sosialhjelp og andre støtteordninger for å klare sine utgifter.

En vanskelig økonomisk situasjon betyr en konstant bekymring for å få endene til å møtes og
oppfylle forpliktelser fra ulike forvaltningsorgan. Dette er forstyrrende i en fase der kreftene i
mest mulig grad må brukes til å finne sitt mestringsnivå. Allerede i dag er det om lag 1/3 av
trygdemottagere som mottar supplerende sosialhjelp. Med de foreslåtte satsene vil de som
ikke har hatt regulær inntekt, i utstrakt grad bli avhengig av sosialhjelp i tillegg.

Den nye stønaden må være på et nivå som hindrer stigmatisering og reduserer behovet for
supplerende støtteordninger. Jo bedre arbeidsavklaringsstønaden er, jo mindre vil kommunene
måtte bruke på sosialhjelp. Vi mener derfor  at minimumssatsen bør settes  til 3G, og
regnes som pensjonsgivende  skattbar  inntekt.
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4.2. Barnetillegget

Kirkens Bymisjon mener at barnetillegget må være på et langt høyere nivå enn de daglige
kr. 27,- pr barn. En slik sats betyr i praksis trange økonomiske levekår og avhengighet av
supplerende sosialhjelp. Det vil bety barnefattigdom. 4 år er lang tid for et barn - den tid det
på det meste kan ta før foreldrene er i arbeid ved fullført avklaringstid. Vi vil at her må
barnets beste stå i fokus.  Derfor må nåværende barnetillegg i uføretrygd være
normgivende for barnetillegget i den nye stønaden.

5. Bistand og aktivitet med sikte på å komme i arbeid:
Arbeidsevnevurdering og tiltaksplan  (pkt. 2.2.5 og  2.3.1).

5.1. Gjensidighet ,  rettssikkerhet og tillit

Høringsnotatet i pkt 2.2.5. og 2.3.1 legger stor vekt på behovet for bistand eller at den enkelte
skal få en arbeidsevnevurdering for å komme i arbeid eller å holde på arbeid. Likeså
fremhever det den enkeltes plikt til å være aktiv i prosessen. Aktivitetsplan er et verktøy i
denne prosessen. Dette er i utgangspunktet gode vektlegginger. Vi vil samtidig bemerke at en
slik gjensidighet (rett/plikt) i et i utgangspunktet asymmetrisk forhold (samfunn eller system
overfor individ) krever at brukerens rettsikkerhet settes i høysetet, og at den enkelte opplever
at han/hun blir møtt med tillit og har medinnflytelse og fullgodt innsyn i sin egen sak.

5.2. Metodikk

I notatet fremheves det også at direktoratene nå jobber med å utvikle den metodikken som
skal til for å avklare brukernes behov. Utfra erfaringer fra arbeidsmarkedstiltak vi selv er
ansvarlige for vil vi peke på følgende metoder som gir god effekt:

• Individuelle tilpassede løp
•  Varig relasjon mellom bruker og saksbehandler.
• Aktivitetsplan er et verktøy som eies av bruker
• Regelmessig evaluering ,  der fremgang er i fokus
• Romslighet i forhold til avvik og uteblivelse
• Løsningsfokusert tilnærming  (LØFT)
• Forutsigbar dialog med arbeidsgiver og behandlingstiltak

5.3. Meldeplikt  (pkt. 2.9.1)

Meldeplikt kan godt tenkes å være en del av oppfølgingen, men denne typen stempelpraksis er
først og fremst en kontroll og et beregningsgrunnlag for utbetaling. Meldekort er ingen reell
oppfølging.  Vellykket tilpasning til arbeid er først og fremst betinget av metodikken som
anvendes.
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5.4. Varighet (pkt. 2.4)

Notatet skisserer to alternative modeller for å sikre at den totale perioden ikke blir for lang:
1. ingen lovpålagt maksimal lengde på de enkelte vedtakene innenfor den ytre

varigheten. § 11-10
2. det fastsettes i lov en maksimal lengde på vedtaksperiodene på ett år om gangen, med

mulighet for unntak i særskilte tilfeller. (Alternativt § 11-10)

Kirkens Bymisjon mener at alternativ 1 er det som best kan ivareta de som er
vanskeligst stilte . En ytre varighet på 4 år gir både bruker og saksbehandlere romslighet og
tid til å finne det løpet som passer best. Vi tror også at dette best gir rom for individuelle løp
med innlagte evalueringer. I forslaget gis det rom for at det i spesielle tilfeller kan forlenges
utover 4 år. Det mener vi er nødvendig for at de mest utsatte skal lykkes i å komme i arbeid.

5. 5. Oppfølgingstidspunkter  (pkt 2.5)

I følge høringsnotatet skal aktivitetsplanen inneholde oppfølgingstidspunkter. Departementet
vurderer hvorvidt det er nødvendig å lovfeste et minimumskrav til hvor ofte
oppfølgingspunkter skal avtales. Vi mener det er bra at ordningen vil legge vekt på
systematisk og målrettet oppfølging som er individuelt tilpasset den enkelte. Kirkens
Bymisjon tror ikke at lovgivning er det viktigste virkemiddelet for å sikre god og adekvat
oppfølging. Kvalitetssikring bør skje gjennom faglig oppfølging og evaluering, snarere enn
gjennom lovfesting av oppfølgingstidspunkter/ hyppighet.

Her vil vi peke på hvor viktig det er at NAVs medarbeidere har tilstrekkelig kapasitet og
ressurser til å gjøre oppfølgingen grundig.

Et moment i dette er at NAV må prioritere kontakt med arbeidsmarkedsbedrifter og bruke
bedriftenes spisskompetanse innen avklaring, opplæring og kvalifisering. I mange tilfeller vil
oppfølging skje i et samspill mellom mottaker, NAV og disse bedriftene.

5.6. Utvide  adgangen til tidsbegrenset  bortfall  av arbeidsavklaringspenger,
Sanksjoner  (pkt 4).

Kirkens Bymisjon støtter synspunktet i høringsnotatet som vektlegger at det er tett
individuell oppfølging av den enkelte som er det viktigste virkemiddelet for å sikre at
aktivitetskravene overholdes . Dersom pengene tas fra vedkommende i en periode som
sanksjon, vil det være risiko for at mottaker helt vil falle ut av aktiviteten.

Det meste av arbeidet som skal gjøres med arbeidsavklaring, er helserelatert. Ved siden av
grupper med somatisk sykdom, vil det dreie seg om personer med rusproblemer, psykiske
lidelser og personer som har hatt lite kontakt med arbeidsmarkedet. Alle disse gruppene
trenger ofte lang tid, tålmodighet og oppmuntring i prosessen mot en avklaring. På denne
bakgrunn mener vi at det ikke er behov for å utvide adgangen til å ilegge tidsbegrenset
bortfall av arbeidsavklaringspenger.



5.7. Rett og plikt

Vi merker oss til sist at det gis rett og plikt til arbeidsevnevurdering og tiltaksplan, men at den
enkelte ikke har noen rett til de tiltakene som der beskrives. Vi er klar over at dette ikke er
nytt, eller spesielt for denne ordningen, men vil likevel bemerke at det her kan oppstå en
juridisk og systemisk glipp, eller en selvmotsigelse, som i teorien kan ende opp som en 'catch
22': Man forplikter seg (overfor NAV/staten) på en plan som innebærer å delta i beskrevne
tiltak, og dermed betinges livsoppholdsstønaden til denne deltakelsen. Hva da når disse
tiltakene ikke tilbys (av for eksempel kommunen)?

Vi ser at det er en stor utfordring i forbindelse med NAV-reformen å sørge for et adekvat,
variert,  og jevnt fordelt tilbud av tiltak som knyttes opp til 'avklarings-' og
'kvalifiseringsprosesser .' Vi vil  i den sammenheng understreke betydningen av et nært og
godt samarbeid med frivillig sektor,  og understreke Kirkens Bymisjons vilje til samarbeid om
disse utfordringene.


