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Tilleggskommentar til høring  -  forslag om å erstatte rehabiliteringspenger,
attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad med en  ny midlertidig
folketrygdytelse

Kunnskapsdepartementet ønsker å levere en tilføyelse til brev datert 05.03.08, deres
ref.nr 200706340.

Lav utdanning er en medvirkende årsak til at mange mottar trygdeytelser. Det fremgår
av forslag til ny paragraf § 11-5 at utdanning er av de kriterier som skal vektlegges ved
bestemmelser om en person kan sies å ha fått sin arbeidsevne nedsatt i en slik grad at
vedkommende hindres i å beholde eller skaffe seg inntektsbringende arbeid:

§ 11-5 Nedsatt  arbeidsevne
Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at medlemmet på grunn av

sykdom, skade eller lyte har fått sin arbeidsevne nedsatt i en slik grad at vedkommende
hindres i å beholde eller skaffe seg inntektsgivende arbeid.
Når det skal vurderes om vilkårene i første ledd er oppfylt, skal det bl.a. legges vekt på
helse, alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn, interesser, ønsker, muligheter for å gå
tilbake til nåværende arbeidsgiver, arbeidsmuligheter på hjemstedet og
arbeidsmuligheter på andre steder der det er rimelig at vedkommende tar arbeid.

Kunnskapsdepartementet mener det derfor er viktig at det i styringssystemene for den
nye ordningen legges til rette for gode statistikkopplysninger om utdanningsnivå, både
med sikte på treffende vurderinger av nedsatt arbeidsevne, og slik at behovene denne
gruppen har for tiltak kan møtes. Dette omfatter brukere generelt, og personer med
utdannings fra utlandet spesielt, der statistikkgrunnlaget i dag er mangelfullt.

Postadresse Kontoradresse  Telefon 22 24 90  90* Opplæringsavdelingen  Saksbehandler
Postboks 8119 Dep Akersg. 44 s ottak@kd.de no Telefon 22 24 76 01  Kristin Evensen
0032 Oslo www.kunnskapsdepartementet .no Telefaks 22 24 75 96 22247716

Org no. 872 417 842



KD vil også understreke viktigheten av å ivareta brukeres behov for å få vurdert sin
realkompetanse ved rett og plikt til arbeidsevnevurdering og aktivitetsplan. Pågående
samarbeidsprosjekter mellom NAV etaten og Vox for realkompetansevurdering av
arbeidssøkere vil være et viktig grunnlag for å utvikle nye modeller og ordninger for
dette. For øvrig vil samarbeidsavtalene mellom NAV og fylkeskommunen være et
sentralt virkemiddel i å bedre bistanden med sikte på å komme i arbeid for de med lite
utdanning som hele/ deler av grunnen til nedsatt arbeidsevne
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