
ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

MOTTATT

I> 7 MAR 1008

Arbeids-  og inkluderingsdepartementet

Velferdspolitisk  avdeling
. - : .

Postboks 8019 Dep

0030 Oslo

Deres ref: Vår ref: Dato:

200706340-/MOM V.E 13.mars 2008

Høringsuttalelse fra Norges Handikapforbund  (NHF) om 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.

Det vises til høringsbrev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 13.12.07.  Norges
Handikapforbund takker for invitasjon til å gi høringsuttalelse om saken.

1. Sammendrag

1.1 Generelt
Forslaget til arbeidsavklaringspenger kan fØre til færre overganger mellom trygdeytelser. Dette er et

positivt utgangspunkt når tilstanden endrer seg for den enkelte. Det er videre positivt at det legges

opp til tettere oppfølging fra NAV sin side der den enkelte har behov for det. NHFs mener imidlertid

at det er tre hovedankepunkt imot det foreliggende forslaget:

• Flere målgrupper som i dag har en av ytelsene, vil falle utenfor forslaget (pkt. 1 )

• Viktige rettigheter i folketrygdloven blir tatt bort (pkt 2.4, 2.7 og kapittel 3)

• Nivået på minimumsytelsen blir så lav at det ikke er realistisk å klare seg uten

sosialhjelp (se punkt 2.8.2)
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1.2 Oppsummering av NHFs endringsforslag presentert i høringen

Målgrupper som faller utenfor
o Muligheten for å gi uførepensjon i en tidsavgrenset periode forskriftsfestes.

Varighet

o Ytre ramme for stønadsperioden på fire år utvides for enkelte grupper.

o Ventetider på behandling, ventetid på tiltak og saksbehandlingstid på

uførepensjonssøknad trekkes fra når den ytre rammen på fire år beregnes.

o Arbeidsavklaringspenger i påvente av arbeid utvides til 6 måneder igjen ved behov

for mer tid i jobbsøking og tilrettelegging av arbeidssituasjon og arbeidsplass.

Rettigheter i folketrygden

o Dagens attføringsstønad til skolepenger, semesteravgift og eksamensgebyr, fadder og

arbeidstreningsplass videreføres som en rettighet i folketrygdloven. I tillegg må det

her komme en rett til funksjonsassistanse (jamfør punkt 2.7)

o Vurderingen av hva som er "hensiktsmessig og nødvendig" må fortsatt være koblet
opp mot folketrygdloven med samme ankemulighet som i dag.

o Særreglene om yrkesskade må videreføres
o Opphold i utlandet som ikke er  innleggelse i helseinstitusjon,  men som bedrer helsen, må

kunne gi unntak fra regel om opphold i Norge.

Nivå på ytelsen og tilleggsytelser
o Beregningsgrunnlaget for dagens attføringspenger legges til grunn for

arbeidsavklaringspenger; ved at et gjennomsnitt av tre siste års inntekt beregnes før

grensen på 6G settes.

o SIFOs standardbudsjett legges til grunn for minimumsnivået på

arbeidsavklaringspenger.

o Behovsprøvd barnetillegg tas inn for personer med arbeidsavklaringspenger.

o Det bør vurderes om målgruppen for arbeidsavklaringspenger bør komme inn under

skattebegrensningsregelen som gjelder for minstepensjonister.

Meldeplikten

o Meldeplikt hver 14.dag må kun gjelde der situasjonen forventes å endres hyppig.

Lengre opphold i institusjon må automatisk være et kriterium for å slippe.

Andre tiltak  som fremmer arbeidsdeltakelse

o Inntektstaket på bostøtteordningen må gjøres uavhengig av om inntekten er trygd

eller lønn.

o Funksjonsassistanse må bli en rettighet og en permanent ordning.

o Grensen på 3 år for skolegang på attføring oppheves og taket på maks 100 000 kroner

i attføringsstønad fjernes.
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1.3 Flere målgrupper kan miste sitt livsopphold

Formålet med tidsbegrenset uførestønad er å sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne

eller arbeidsevne varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte. Regelverket tar hensyn til at

målgruppen ikke på lang tid kan velge arbeidslivet, men at forhold kan endre seg på sikt. Slik vi ser

det sikter forslaget om arbeidsavklaringspenger mot en annen målgruppe.

Utgangspunktet i forslaget er personer som hver 14.dag skal gi meldekort, være i aktivitet eller få

oppfølging av arbeids- og velferdsetaten  etter å  ha forsøkt behandling og/eller arbeidsrettede tiltak.

Tidsbegrenset uførestønad blir, slik vi ser det, tatt bort i det nye forslaget blant annet ved at:

- formål endres fra inntektssikring til aktivitet mot å skaffe seg arbeid

- meldeplikt hver 14.dag innføres

- ytelsen kan stoppes på kort varsel hvis ikke meldekort blir sendt inn

- det settes ramme på fire år til sammen for ventetid, rehabilitering, attføringstiltak mv, det

som nå er rammen for  kun  tidsbegrenset uførestønad

- hvilende pensjonsrett tas bort

- behovsprøvd barnetillegg tas bort og erstattes med kraftig redusert standardtillegg (ca.

19.000 kroner mindre for mottakere av tidsbegrenset uførestønad)

- friinntekt på 1G etter et år med tidsbegrenset uførestØnad tas bort

- skatt som lønnsinntekt innføres

- mulighet for opphold i utlandet begrenses vesentlig

- kravet til aktivitet/oppfølging av NAV skjerpes, spesielt om lovfesting av minimumskrav til

oppfølgingstidspunkter innføres.

Målgrupper med kompliserte og langvarige tilstander med uklar prognose, personer med store

funksjonsnedsettelser, personer med langvarig og livstruende sykdommer blir taperne. De kan ha

behov for  å slippe  aktivitetskrav, bli "fulgt opp" av NAV og daglige Økonomiske bekymringer.

Bortsett fra ytelsens størrelse, kan det anføres at det legges opp til en del unntak, noe som er

positivt. Men samlet kan vi ikke se at ytelsen heller er ment for denne gruppen når vi i tillegg ser på

formålet: "å skaffe seg eller beholde arbeid". For en del av personene kan ambisjonen kanskje være å

overleve eller klare å fungere i et dagligliv. NHF frykter at man, i forsøket på å få flere i jobb, faktisk

fjerner tryggheten for mennesker i en fase der behovet er støtte, og ikke press. 12007 var antallet på

tidsbegrenset uførestønad 38 694 og for rehabiliteringspenger 47 056. Det er vanskelig å se  hvordan

alle disse skal følges opp av NAV, slik det legges opp til i forslaget. NHF frykter at dette fører til

dårligere tilbud til de som trenger NAVs oppfølging.

Forsla til løsnin
En del av denne gruppen kan ha behov for uførepensjon, men fyller kanskje ikke vilkåret ved at

situasjonen ikke er "varig nok". NHF foreslår der for som en løsning i FtI § 12-12 å forskriftsfeste

muligheter for å gi uførepensjon i en tidsavgrenset periode, for så å revurdere ytelsen.

For noen kan arbeidsavklaringspenger være et alternativ under medisins behandling. NHF vil da

påpeke at det i videre arbeidet med lov og regelverk fastsettes lempelige unntak når det gjelder

meldekort, oppfølging mv.
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2. Gjennomgang av enkeltpunkter i høringsnotatet.

Kapittel 2.  Arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader.
Departementet ber om tilbakemelding på navn på ytelsen. NHF mener at et dekkende navn vil være

attf rin s en er. På denne måten dekkes både medisinsk og yrkesmessig attføring, og man kunne

fortsette med begrepet attføringsstønader. Navneendring kan skape en opplevelse av at dette er noe

helt nytt, men ikke godt nok argumentet for å bruke ressurser på det. Et veletablert navn mener vi er

mer praktisk, og vil dekke yteisens innhold.

2.1 Formål
NHF mener at formålet med arbeidsavklaringspenger må være inntektssikring og kompensering for

utgifter for personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Vilkår for ytelsen bør komme i de følgende paragrafer. På denne måten vil man også inkludere

personer som for eksempel venter på medisinsk behandling.

2.2.2 Opphold  i Norge eller utlandet
Her begrenses reglene for dagens målgruppe som har tidsbegrenses uførestønad, med

bevegelsesfrihet i en periode uten aktive tiltak. NHF mener at målgruppen der det ikke er aktuelt

med behandling eller tiltak ikke må omfattes av denne regelen.

Det må videre tas med opphold som ikke er innleggelse  i helseinstitusjon,  men som likevel bedrer

helsen. Eksempel kan være reumatikere, poliorammede og andre grupper som trenger opphold i

varmt klima for å bedre helsen.

2.2.3 Aldersgrenser
NHF er svært positive til at 26-års aldersgrense for å få skolegang som tiltak tas bort fra regelverket.

Her gir en større mulighet for fleksibilitet enn i dagens ordning. Når det gjelder aldersgrense for

øvrig, må det i det videre arbeidet tas hensyn endringer som konsekvens av pensjonsreformen.

2.2.4 Nedsatt arbeidsevne
Det vil fremme fleksibilitet at arbeidet gradvis kan trappes opp, uten at man mister restytelse. NHF

mener at lovforslaget må åpne for en uføregrad ned til 20 % i en opptrappingsfase. Det bør videre

åpnes for en varig uføregrad ned til 25 %. Dette vil føre til at flere gradvis kan trappe opp arbeidet til

mer enn 50 %, selv om det ikke er mulig å stå i 100 % jobb. Flere kan da bruke sin restarbeidsevne og

stå lenger i arbeid. Mange omsorgsoppgaver vil kreve ytterligere arbeidskraft framover. En del av

disse kan godt utføres av personer som pga helsen ikke kan ha 50 % jobb. Eksempelvis kan

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og funksjonsassistanse være slikt arbeid, der hver jobb ha

svært få timer i uka. Å fremme en slik fleksibilitet ville være et stort løft, også for kommuner og andre

arbeidsgivere som trenger mindre arbeidsoppgaver utført.

NHF vil presisere at lovforslaget må sikre inntekter til personer i overgangen fra sykepenger til den

nye stønaden. Dette må skje uansett status så lenge personens arbeidsevne er nedsatt og ikke

avklart om vedkommende blir varig ufør. Det trekkes fram i høringsnotatet at "Hvis personen

derimot vil kunne gjenoppta arbeidet etter en kortere sykdomsperiode, vil vilkåret ikke være
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oppfylt". Dette er vi sterkt uenig i. Hvis en kort sykdomsperiode gjør at arbeidsevnen er nedsatt, men

vedkommende etter en lengre sykdomsperiode ikke har opparbeidet nye sykepengerettigheter, må

ikke sykdom "straffes" ved at arbeidsavklaringspenger ikke kan tilstås.

2.2.5 Behov for bistand for å komme i arbeid
Det framkommer i dette punktet at personer som ikke er aktuelle for tiltak eller behandling, og som

pga. sykdom eller funksjonsnedsettelse heller  ikke har vært igjennom slike tiltak  faller utenfor

målgruppen for arbeidsavklaringspenger. Det er her et vilkår å bli fulgt opp av Arbeids- og

velferdsetaten hvis ikke man er i aktiv behandling eller i tiltak. Noen målgrupper vi trekker fram i

punkt 1 vil falle utenfor den nye ytelsen. Disse må komme inn under enten arbeidsavklaringspenger

eller uførepensjonsordningen med revideringstidspunkt.

2.3 Aktivitet  med sikte på å komme i arbeid
Formålet med ytelsen er å komme i arbeid, og høringsforslaget legger opp til at det kun unntaksvis vil

være helt uaktuelt å stille krav om at mottakere selv skal bidra aktivt med sikte på å komme i arbeid.

Ytelsen er ikke tilpasset gruppen nevnt vårt punkt 1.3. Selv om vilkårene strammes inn, vil ikke disse

målgruppene forsvinne. Dersom NAVs kapasitet til oppfølging blir så god som ambisjonen her legger

opp til, er det positivt. Imidlertid vil vi advare mot å legge opp til en oppfølging som involverte parter

ser er uhensiktsmessig, men som avtales for å oppfylle loven. NAVs ressurser må prioriteres på

personer som trenger NAVs bistand. Her må brukermedvirkning og samarbeid få en sentral plass.

Ventetid på behandling, ventetid på tiltak og saksbehandlingstid for uførepensjon er perioder som er

utenfor mottakers kontroll. Ytelsen her må ikke begrenses i tid. Arbeidsavklaringspenger må for

eksempel ytes helt til uførepensjonssaken er behandlet. Det gir ingen mening å begrense dette i et

visst antall uker (åtte + åtte) dersom det tar lenger tid å behandle saken.

Arbeidsavklaringspenger i jobbsøkerfasen
Attføringspenger i ventetid på arbeid er redusert de siste årene, og fra 2008 redusert fra seks til tre

måneder. Dette skulle føre til at hver enkelt skulle bli mer aktiv og at NAV skulle bli flinkere i sin

oppfølging. NHF reagerte sterkt på dette kuttet, og bruken av argumentasjon. Forskning om barrierer

for å komme i jobb når man har en funksjonsnedsettelse og NHFs medlemmers erfaringer viser:

- Utilgjengelige arbeidsplasser - færre mulige jobber å søke på. På bakgrunn av ulike

kartlegginger av div. bygg anslår NHF at 7 av 10 arbeidsplasser er utilgjengelige.

- Arbeidsgivers holdninger. Flere undersøkelser viser at holdninger til å ansette

funksjonshemmede slår negativt ut.

- Funksjonshemmede profitterer på høy utdanning, men har gjennomsnittlig lavere utdanning

enn andre. Bare 2 % har utdanning over 4 år (6 % for befolkningen for øvrig)

- Skaffe hjelpemidler og ombygging på arbeidsplass tar lang tid.
- Der funksjonsassistanse er behovet, er dette ingen rettighet.
- Arbeidsreisen må ordnes da kollektivtrafikk ikke er tilgjengelig.

Det er en komplisert prosess å snekre sammen opplegget som skal sikre at en jobbhverdag skal
fungere. I tillegg til nevnte områder må også sosial- og helsetjenestene være på plass for at
hverdagen skal fungere for mange.

NHF krever at realitetene i funksjonshemmedes arbeidssøkingssituasjon blir tatt på alvor, og at det
her som et minimum er mulighet for å få arbeidsavklaringspenger i påvente av arbeid i seks måneder.
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2.3.2 Konsekvenser av brudd på kravet om aktivitet med sikte på å komme i arbeid
Konsekvensen av endringene her kan bli stopp av penger på kort varsel uten at det er reell rimelig

grunn. I disse tilfeller kan pengene bli etterbetalt. NHF frykter at det her legges opp til et system som

vil kreve mye arbeid, og utrygghet for mottaker. Dette spesielt med tanke på den hyppige

meldeplikten det legges opp til.

Å stoppe livsoppholdet er inngripende, og NAV må her ta hensyn til sykdom og andre menneskelige

hensyn. NAV sitter på definisjonsmakten av "rimelig grunn" til å unnlate å melde seg på fastsatt dag.

NHF mener at NAV må begrunne sin vurdering av dette ved avslag. Konsekvensen av stopp i ytelsen

vil også kommunene måtte betale i form av sosialhjelp.

2.3.3 Bortfall av arbeidsavklaringspenger i ventetid på arbeid
Her gjelder som i punkt 2.3.2 at begrepet "rimelig grunn" i den enkelte situasjon måtte bedømmes,

og derfor begrunnes ved bortfall av ytelse i denne forbindelse.

2.4 Varighet
Muligheten på dagens ordning etter 1 års sykepenger er 52 uker rehabiliteringspenger, i noen tilfeller

ytterligere 52 uker eller mer. Videre kan attføringspenger gis etter behov, og selv om snittet er 19,5

mnd er det ikke uvanlig å kunne ta en høgskoleutdanning på attføring - altså 3 år. Dersom en person

etter - for eksempel 5 år aktiv behandling og yrkesrettede tiltak ikke kan ta noe form for arbeid pga

sykdom skade eller lyte, vil vedkommende få en tidsbegrenset uførestønad - ytterligere 4 år. Dette

er et langt løp, men for personer med store funksjonsnedsettelser er det ikke urealistisk å måtte

bruke såpass tid på å komme inn i arbeidslivet. Selv med dagens arbeidsmarked er god utdanning

viktig for å ha sjanse på varig arbeid.

En ytre ramme på fire år oppfatter vi som en radikal innstramming i forhold til dagens ordning. Vi får

et inntrykk av ordningen passer i "strømlinjeformede" situasjoner uten lange ventetider eller behov

for omfattende tiltak (jamfør pkt 1).

Det er forskjeller mellom personer med funksjonsnedsettelser og andre når det gjelder

utdanningsnivå og muligheter for arbeid. For å sikre en reell mulighet til å være vari i arbeid, må

derfor stønadsperioden for denne gruppen utvides. I det minste må denne gruppen komme under

det departementet legger i "særlige tilfeller".

NHF foreslår videre at ventetider på behandling, ventetid på tiltak og saksbehandlingstid på

uførepensjonssøknad trekkes fra når den ytre rammen på fire år beregnes.

NHF mener at det ikke må settes en grense på 1 år for hver vedtaksperiode. Er det skolegang over 1

år som er aktuelt tiltak, må vedtaksperioden kunne gjelde den aktuelle utdanningstiden.

2.5 Oppfølgingstidspunkter
Det bør ikke lovfestes minimumskrav for oppfølgingspunkter for alle. Dette må vurderes individuelt.
På den måten kan NAV prioritere tettere oppfølging av den enkelte som har behov for NAVs
kompetanse og bistand.
NHF har forståelse for misbruk av ytelsen skal hindres. Derfor foreslår vi at det heller settes inn mer
ressurser i tilfeller der det er grunn til å mistenke misbruk.

2.6 Nytt krav om arbeidsavklaringspenger
Prinsippet med hvilende pensjonsrett som gjelder i dag for tidsbegrenset uførestønad må videreføres
i nytt system. Man må ha en trygghet for at systemet ikke straffer at man ønsker å forsøke seg i jobb.
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2.7 Stønader til dekning av ekstrautgifter som følge av gjennomføringen av et
arbeidsrettet  tiltak (tilleggsstønader)
Her svekkes attføringstakeres rett til dekning av utgifter som i noen attføringssituasjoner er
nødvendig for å gjennomføre. Skolepenger, semesteravgift og eksamensgebyr, fadder og
arbeidstreningsplass vil i visse situasjoner være grunnleggende. Dette må fortsatt være en rett i
folketrygdloven.
Det er stor forskjell på å ha  rett til  attføringsstønadene og å ha  mulighet  for dem. Overføring av dette
til andre arbeidsmarkedstjenester vil skape uklarhet og ulikhet utifra budsjett og hvor man får
behandlet sin søknad. Det bør her heller legges til funksjonsassistanse som en rettighet når dette er
behov for. Det vil øke funksjonshemmedes muligheter til å kunne gjennomføre et attføringstiltak. I
dagens praksis har fadderordningen i noen tilfeller blitt benyttet til funksjonsassistanse, men det har
vært overlatt til den enkelte saksbehandlers goood-will og forståelse for hva som må til for å kunne
gjennomføre et tiltak.

2.8.1 Beregningsgrunnlag
Det er et minstekrav at man skal kunne greie seg på arbeidsavklaringspenger uten å bli prisgitt
sosialhjelp (evt. forslag til omformulering).
Utgiftsnivå (ikke minst boutgifter) er oftest basert på forventet inntekt. Når sykdom endrer denne
situasjonen bør imidlertid ikke nedgangen bli så stor at man i tillegg må få andre ytelser for å klare
seg. Ordningen for dagens attføringspenger bør videreføres, der et gjennomsnitt av den
pensjonsgivende inntekten de tre siste årene legges til grunn før maksgrensen på 6G settes.

2.8.2 Nivå
Nivå - generelt
NHF kan for det første ikke se en rimelig årsak til at minimums årlig ytelse skal være lavere på
arbeidsavklaringspenger (1,8 G)enn for kvalifiseringsstønad (2G).
NHF har sett på konsekvensen av nivået på arbeidsavklaringspenger. Minimum ytelse på
arbeidsavklaringspenger vil bli brutto 120 262 kr per år.  Etter skatt  vil da ytelsen være om lag
104 460 kr per år (opplysning fra ligningskontoret om antatt skatt). Dette vil ugjøre en netto inntekt
per måned på 8 705 kr.
Livsoppholdsytelsen på sosialhjelpsats for en enslig person er 4 720 kr utenom boutgifter. Ved
minimum arbeidsavklaringspenger vil da vedkommende da maks kunne ha en boutgift på 3985 kr for
å ha igjen sosialhjelpssatsen å leve for.
Gjennomsnittlige boutgifter er etter Husbankens data 4 800 kr per måned for personer med en
samlet årsinntekt på 112 000 i året. Gjennomsnitt bostøtte er månedlig 1750 kr for denne gruppen.
En person med arbeidsavklaringspenger etter laveste sats vil ha mulighet til å få bostøtte. Har
vedkommende gjennomsnitt boutgift og gjennomsnitt bostøtte vil da vedkommende ha en boutgift
på 3050 kr.

Med svært moderate boutgifter, vil da arbeidsavklaringspenger kun være 935 kr mer i måneden enn
minimum sosialhjelpsats. Med dagens inntektsnivå for lønnsmottakere blir dette å opprettholde
fattigdom for de som trenger denne ytelsen. Utgifter til å bo er et spesielt stort problem for
bevegelseshemmede. Behovet for større og tilpassede boliger gjør at utgiftene blir større (maks 7 %
av boligmassen er tilgjengelig for rullestolbrukere). For personer som i tillegg har stort bistandsbehov
av kommunale tjenester, for transport, medisinske tjenester, praktisk assistanse mv., er det
ytterligere utgifter.

Vi vil i denne sammenheng trekke fram Statens institutt for forbruksforsknings standardbudsjett for
2007(SIFO). De opererer med det de mener er en  nøktern  utgiftsvurdering for personer i ulike
situasjoner. Denne vurderingen er langt høyere enn det man antas å skulle klare seg med på
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sosialhjelpssatsene. NHF foreslår at departementet legger SIFOs vurderinger til grunn for
minimumsnivået på arbeidsavklaringspenger.

Barnetillegg
Med utgangspunkt i det lave beregningsnivået som legges opp til, vil vi fremheve her muligheten for
også i denne sammenhengen tenke forebygging av fattigdom. En standard sats på 27 kr per dag, gjør
de som får minst arbeidsavklaringspenger til taperne. Det vil utgjøre 540,- per måned, til forskjell fra
behovsprøvd barnetillegg som maks ville kunne utgjøre 2227,- per måned.
Dette er alvorlig med tanke på sosial arv, og de små mulighetene barn av fattige foreldre har når det
gjelder å delta på aktiviteter på lik linje med andre barn. Et behovsprøvd barnetillegg vil være et
treffsikkert tiltak i fattigdomsbekjempelsen.

Skattebegrensningsregel
For minstepensjonister er det en egen skattebegrensningsregel. Dette gjelder ikke for personer med
midlertidige ytelser, selv om livsoppholdet ikke er større. NHF anbefaler i tillegg å vurdere om
målgruppen for arbeidsavklaringspenger bør komme inn under denne regelen.

2.9.1 Meldeplikt
Meldeplikten hver 14.dag kan ha en hensikt der mottakers situasjon forventes å endres hyppig. Ved
langvarig sykdom og uførhet vil dette både være belastende for den enkelte og en uhensiktsmessig
bruk av ressurser i NAV.

Dagens meldeplikt for attfØringstakere er heller ikke alltid lett å overholde, der bla. det er
problematisk å komme fram til riktig vedkommende på telefon, noen vil måtte ha hjelp til å sende
melding mv. Det legges her opp til en kompliserende ordning for alle parter.

Det må legges opp til enkle meldingssystem for dem som må overholde meldeplikt hver 14.dag og
det må være rimelige kriterier for å slippe. At situasjonen ikke kommer til å endre seg på lang tid må
være tilstrekkelig.

2.9.2 Utbetalingsrutiner
Etterskuddsvis utbetaling etter meldekort kan gi fare for mer arbeid med alle som ikke har fått sendt
meldekort. Det vil etter vår mening være enklere med forskuddsvis utbetaling, og trekk der personer
har fått for mye, da dette trolig vil være unntaket.

2.9.3 Reduksjon av arbeidsavklaringspenger på grunn av samtidig arbeid.
Det er positivt at terskelverdien på 60 % foreslått økt til 80 %. Dette fremmer reell arbeidsutprøving.

Det er viktig å videreføre friinntekt for oppgaver eller arbeid som har som mål å ivareta eller ta i bruk
demokratiske rettigheter og som normalt kan utføres i tillegg til fulltidsjobb. NHF mener prinsipielt at
uføre skal ha de samme muligheter til deltakelse i politisk arbeid og organisasjonsarbeid som andre
borgere. Inntekt (honorar) som andre kunne ha i tillegg til full lønn, skal heller ikke få konsekvenser
for trygdeytelser. Er vervet så omfattende at det er naturlig å bli trukket i lønn, skal det også få
konsekvenser for trygdeytelsene på samme måte som for lønnsmottakere.

For personer på tidsbegrenset uførestønad blir endringene her store, og NHF mener det ikke blir tatt
hensyn til denne målgruppens behov. Dette gjelder friinntekten på 1G etter et års ytelse, samt
mulighet for mer gradering ved intervaller på fem prosent. Vi vil for Øvrig vise til punkt 1 i vårt notat,
og forslag om at denne gruppen i stedet må få uførepensjon med revideringstidspunkt.
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2.11 Forholdet til andre ytelser
Det må her presiseres klart hva som faller utenfor når andre ytelser enn folketrygdens skal gå til
fratrekk fra arbeidsavklaringspenger. Har for eksempel en arbeidstaker tatt opp privat forsikring som
skal sikre ekstra kompensasjon ved sykdom, må ikke dette komme til fratrekk.

2.12 Opphold i institusjon
NHF støtter at eventuelle trekk i pensjon gjøres etterskuddsvis. Vi vil imidlertid understreke at
utgifter som  ikke  blir borte ved institusjonsopphold må sikre mindre reduksjon. Kravet om meldekort
må videre automatisk falle bort ved opphold i institusjon.

2.13 Særregler ved yrkesskade
Særregler ved yrkesskade må videreføres, da hensikten er å gi en rimelig kompensasjon for skade
som er påført.

Kapittel 3. Arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner
Rett og plikt til å delta i kartlegging og vurdering av bistandsbehov kan synes rimelig.
Brukermedvirkning og personvern må imidlertid her prioriteres høyt. Legens vurdering av varighet
og hva som er gunstig utvikling i forhold til aktivitet må kunne være tilstrekkelig uten at NAV skal
kreve medisinske detaljer som ikke er relevante i saken.

Type  kartlegging og vurderingskriterier framkommer ikke i høringsnotatet .  Personer med store
bistandsbehov både av kommunale tjenester, hjelpemidler og annet må stadig skaffe oppdatert
dokumentasjon på sine behov .  Direktoratet må i sitt arbeid med vurderinger og aktivitetsplaner
integrere samarbeid med andre etater og individuell plan.  Det kan forenkle og hindre dobbeltarbeid.

"Departementet foreslår at det lovfestes at alle som oppsøker NAV-kontoret og som ønsker eller
trenger bistand for å komme i arbeid, skal ha rett til å få vurdert sitt behov for bistand for å komme i
arbeid og plikt til å medvirke til vurderingen. Det er her svært uklart hvordan følgende skal tolkes:
"Denne retten og plikten skal ikke være betinget av at brukeren ber om et tiltak eller en tjeneste."
Hvilke forhold skal til for at det er en plikt til å medvirke når det ikke er bedt om en tjeneste eller
tiltak? Dette synes som et svært dårlig utgangspunkt for samarbeid, og vi stiller spørsmålstegn ved
om NAV kan ha mandat til dette.

Det er en stor endring at vurderingen av tiltak,  om det er  "hensiktsmessig og nødvendig "  ikke lenger
kobles mot folketrygdloven kan ankes til trygderetten . Vi mener  det er for enkelt å ta utgangspunkt i
at dette ikke blir dårligere da NAV vil  sikre dette i praksis. NHF mener at vurderingen av hva som er
"hensiktsmessig og nødvendig "  fortsatt må være koblet opp mot folketrygdloven og at det må være
samme ankemulighet som i dag.

Kapittel 4.  Vurdering  av behov for  å utvide adgangen til å ilegge tidsbegrenset  bortfall
av arbeidsavklaringspenger
NHF kan ikke se behovet for å ilegge tidsbegrenset bortfall av arbeidsavklaringspenger. Dersom
retten ikke lenger er tilstede vil jo uansett ytelsen bli tatt bort.

Kapittel 6.  Mulige tiltak for å bedre økonomiske insentiver for overgang til
arbeid.
Bostøtte
NHF mener at inntektstaket på bostøtteordningen må gjøres uavhengig av om inntekten er
trygd eller lønn. Det vil fjerne en negativ konsekvens av å gå over i lavt lønnet arbeid.
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Barnetillegg
Det må ikke legges opp til en ordning der man taper på å prøve seg i jobb. Overveielsene
departementet gjør når det gjelder barnetillegget får oss til å lure på om barnetillegget anses som en
nødvendig ytelse eller bare et middel som gjør et tilbud mer eller mindre attraktivt. NHF vil minne
om det departementet selv framhever noen steder i høringsnotatet- enkelte har ikke noe valg. Det
er meningsløst å kutte barnetillegget de tre første månedene i arbeidsavklaringspenger. Det blir å se
bort fra det faktum at dette er en nødvendig ytelse som skal gjøre den enkelte i stand til å klare seg.
Å forlenge barnetillegget kan gjøre overgangen til arbeid lettere.

Andre forslag som fremmer arbeidsdeltakelse
Ved å oppheve grensen på 3 år for skolegang på attføring kan funksjonshemmede med behov for
attføring under utdanning ha mulighet til et utdanningsnivå som for tiden er vanlig.
Taket på maks 100 000 kroner i attføringsstønad må oppheves. Dette rammer spesielt
bevegelseshemmede, som ofte må gå på nye tilgjengelige, private skoler.
At attføringspenger i ventetid må tilbake til 6 måneder. Vi viser til punkt 2.3 med begrunnelse.
Funksjonsassistanse må bli en rettighet og en permanent ordning.
AID kan videre i samarbeid med HOD også satse på pårørende som yter krevende omsorg. Skal de ha
en reell mulighet til å være yrkesaktive forutsetter dette brukerstyrt personlig assistanse uavhengig
av omfanget av behov, at omsorgsarbeid likestilles med tilsvarende lønnet arbeid, kvalitetssikret
avlastning og støttekontakt.

7. forslag om endringer i andre midlertidige folketrygdytelser
NHF anbefaler at vesentlige endringer for dagpenger under arbeidsløshet og for overgangsstønad tas
i egen høring. Høringsnotatets innhold presenteres utelukkende som en sammenslåing til
arbeidsavklaringspenger, og det vil kunne være andre parter som ønsker å gi uttalelse på de andre
ytelsene. Det synes uhensiktsmessig å innføre meldekort hver 14. dag for personer på
overgangsstønad.

Når det gjelder at arbeidsavklaringspenger gir opptjeningsrett til foreldrepenger, omhandler dette
arbeidsavklaringspenger, og forslaget støttes.

Med vennlig hilsen

NORGES HANDIKAPFORBUND

Eilin Reinaas

Forbundsleder

ars Ød gård

Gnerals 'kretær
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