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HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG OM INNFØRING AV EN NY MIDLERTIDIG 
FOLKETRYGDYTELSE 
 
Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester viser til departementets høringsbrev datert 
13.12.2007. 
 
Kommunaldirektøren i Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester avgir på delegert 
myndighet følgende høringsuttalelse til Arbeids- og inkluderingsdepartementets (senere kalt 
departementet) forslag om å erstatte rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset 
uførestønad med en ny midlertidig folketrygdytelse: 
 
Oslo kommune er i all hovedsak positiv til de endringer som ligger i departementets forslag. Vi 
er enig i at de foreslåtte løsningene vil være enklere å forholde seg til for brukerne enn 
nåværende ordninger, samt være ressurs- og kostnadsbesparende. Kommunen ser det som 
positivt at Arbeids- og velferdsetatens oppmerksomhet i størst mulig grad skal rettes mot 
oppfølgingsarbeid og at ressursbruken i større utstrekning enn før skal forenkles og vris mot 
aktive tiltak for brukerne fremfor regelverksbehandling. 
 
Departementet har bedt om høringsinstansenes syn på valg av navn på den nye ytelsen 
(arbeidsavklaringspenger). Oslo kommune støtter navnevalget. 
 
Vi vil utover dette knytte følgende kommentarer til forslaget: 
  

Til høringsnotatet kapittel 1, punkt 1.1 Bakgrunn  
 
Departementet uttaler at forslaget om en ny tidsbegrenset folketrygdytelse må ses i 
sammenheng med utviklingen i sykmeldingsreglene. Med virkning fra 1. mars 2007 er det trådt 
i kraft regler som i større grad skal bidra til avklaring av arbeidsevnen tidlig i sykepengefasen, 
jf. Ot.prp. nr. 6 (2006-2007). Mer aktivitetsorienterte tiltak skal sikres gjennom raskere 
utforming av oppfølgingsplaner og ved innføring av dialogmøter.  
 
Oslo kommune mener det her er avgjørende at presset i utgangspunktet øves på arbeidsgiver og 
ikke på arbeidstaker. Oslo kommune har kjennskap til tilfeller der NAV har øvet press på 
arbeidstaker og truet med avstengning av sykepenger som følge av at oppfølgingsplan ikke er 
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utarbeidet. Dette er uheldig og påfører sykmeldte en tilleggsbelastning utover de medisinske 
og/eller psykiske belastningene som har ført til sykmeldingen. 
 

Til høringsnotatet kapittel 2, punkt 2.4 Varighet 
 
Departementet uttaler at perioden med arbeidsavklaringspenger ikke skal være lenger enn det 
som er nødvendig for å få satt mottakeren i stand til å arbeide, eller å få avklart at personen 
oppfyller vilkårene for å få uførepensjon. Departementet har skissert to alternative modeller for 
å sikre at den totale perioden ikke blir for lang. Departementet har bedt om høringsinstansenes 
syn på hvilken av modellene som best bidrar til å understreke at ytelsen er midlertidig og at 
målet er at mottakeren skal komme i arbeid. 
 
Oslo kommune mener at en modell med lovpålagt maksimal vedtakslengde på ett år (innenfor 
den ytre fastsatte varigheten), best ivaretar varighetsbegrensningens formål. Dette vil best sikre 
en tett oppfølging og fokus på aktivitet og hensiktsmessige tiltak i saken fra Arbeids- og 
velferdsetatens side. Det vil samtidig gi et sterkere signal overfor mottakeren om at ytelsen er 
midlertidig og at målet er en rask tilbakevending til arbeid.  
 

Til høringsnotatet kapittel 2, punkt 2.8 Beregningsgrunnlag og nivå 
 
I utkast til ny bestemmelse § 11-17 i folketrygdloven foreslår departementet at maksimalt 
beregningsgrunnlag settes til 6 G, og at begrensningen, som for dagens rehabiliteringspenger og 
begrenset uførestønad, skal legges til grunn for hvert inntektsår. Ved beregning av dagens 
attføringspenger er det ikke et tak på 6 G pr år, men kun en inntektsbegrensing på 
sluttresultatet, det vil si på gjennomsnittet av de tre siste årene med pensjonsgivende inntekt. 
Departementets forslag til endring vil dermed kunne gi dårligere uttelling enn dagens 
beregningsgrunnlag.   
 
Oslo kommune er enig med departementet i at ytelsene, i kombinasjon med skattesystemet, bør 
utformes på en slik måte at det alltid lønner seg for den enkelte å være i inntektsgivende arbeid 
fremfor å motta ulike former for offentlige velferdsytelser. Som departementet uttaler må ikke 
den økonomiske gevinsten av å arbeide være for lav sammenlignet med det å motta trygd. 
 
Generelt sett vil imidlertid kommunen påpeke at ytelsene også bør være utformet på en slik 
måte at mottakerne ikke samtidig vil ha behov for supplerende økonomisk sosialhjelp. Selv om 
vi som nevnt støtter en ordning som i større grad skal initiere deltakelse i inntektsgivende 
arbeid, vil kommunen stille spørsmål ved om stønaden kan bli for lav, og om mange som 
mottar arbeidsavklaringspenger i tillegg også vil ha behov for økonomisk sosialhjelp. For å 
oppnå statens mål om forenkling, effektivitet og sparing av ressurser og kostnader i arbeidet 
med å gjøre flest mulig i stand til å forsørge seg selv, vil det etter vår mening være en fordel om 
den aktuelle gruppen kan forholde seg til en type stønad. Mottak av supplerende sosialhjelp i en 
slik periode kan også bidra til å skape en mer passiv mottakerrolle og gi forventninger om 
fortsatt behovsprøvd hjelp i stedet for fokus på aktivitet og avklaring av muligheter for arbeid. 
  

Til høringsnotatet kapittel 2, punkt 2.9 Meldeplikt, utbetalingsrutiner og 
reduksjon av ytelse i forhold til samtidig arbeid 

 
Utbetalingsrutiner 

Oslo kommune er enig i departementets forslag om å utbetale arbeidsavklaringspenger 
etterskuddsvis. Kommunen er imidlertid ikke enig i at rutinen med å utbetale ytelsen hver 14. 
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dag skal videreføres. Det er etter kommunens mening vanskelig å planlegge sin økonomi med 
en slik ordning og dette er uhensiktsmessig og uheldig for mottakeren. Kommunen mener det 
bør legges større vekt på dette enn de ulemper en ordning med meldekort og utbetaling pr. 
måned eventuelt medfører. 
 

Til høringsnotatet kapittel 9, punkt 9.2.2 Særlig om arbeidsevnevurderinger 
Departementet foreslår en systematisk bruk av arbeidsevnevurdering for å oppnå en bedre og 
raskere avklaring av den enkeltes behov. 

Oslo kommune mener det pr. i dag foreligger for lite informasjon om hvordan 
arbeidsevnevurderingen skal gjennomføres til at dette forslaget kan vurderes grundig. Slik 
kommunen ser det er det ikke avklart hvilket innhold arbeidsevnevurderingen skal ha eller 
hvilket verktøy som skal benyttes. Vi mener også at det bør utarbeides en minstestandard for 
den kartleggingen som skal foretas i en slik arbeidsevnevurdering.  

Oslo kommune finner i denne sammenheng grunn til å påpeke dagens situasjon på NAV-
kontorene i Oslo og Akershus, der veiledere kan ha ansvar for 150-200 personer som er under 
attføring. Dette lar seg ikke kombinere med "individuell oppfølging" og det er også vanskelig å 
forstå hvordan et så høyt antall arbeidssøkere/attføringsmottakere pr. veileder/rådgiver kan la 
seg kombinere med en forsvarlig arbeidsevnekartlegging. Ambisjonen om "individuell 
oppfølging" virker noe uklar så lenge det ikke foretas en vurdering av hvor mange personer en 
veileder kan betjene for å oppnå forsvarlig kvalitet på veiledningen og oppfølgingen. Oslo 
kommune har erfart at stat og kommune kan ha forskjellig oppfatning av hva individuell 
oppfølging er, for eksempel hvor hyppig kontakten må være for at det kan kalles individuell 
oppfølging. Det vil etter vår mening være viktig at stat og kommune får en lik forståelse av 
begrepet individuell oppføling og dets innhold. 

Til slutt vil Oslo kommune vise til at det tidligere fra flere hold understreket at "statiske" 
kartleggingskonklusjoner bør unngås. Subjektive konklusjoner fra en enkelt saksbehandler eller 
veileder, basert på datatester eller intervjusituasjoner, bør ikke tillegges ensidig vekt, men 
balanseres opp mot for eksempel erfaringer fra praksisperioder og inntrykk som 
programrådgivere, tilretteleggere o.a. kan ha av personen fra andre arenaer. Utgangspunktet bør 
være å skape et verktøy for endringsprosesser, ikke å ”diagnostisere.” Kombinasjonen 
elektroniske avklaringsverktøy og mange arbeidssøkere pr. veileder kan gi uønskede negative 
effekter i form av et for lavt presisjonsnivå i arbeidsevnevurderingene.  
 
Med hilsen 
 
 
Bjørg Månum Andersson 
kommunaldirektør 

 

  
Godkjent og ekspedert elektronisk 
 

 

 
Kopi: Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune 
 


