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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.

Det vises til høringsnotat  fra Arbeids-  og inkluderingsdepartementet  av 13.12.07.

De endringer og omlegginger av dagens regelverk som fremkommer i høringsnotatet, ser
Senter for seniorpolitikk (SSP) som en konsekvens av allerede foretatte og varslede endringer
knyttet til NAV reformen.

Intensjonen om at regelverk for ytelser fra det offentlige ikke skal være til hinder for
oppfølging og tiltak tilpasset mottakers behov, anser SSP som positivt og viktig.
SSP støtter derfor de endringer som fremkommer i høringsnotatet. Arbeidet med å få flest
mulig tilbake til aktivt arbeid, står sentralt også i SSP's virksomhet. At de foreslåtte endringer
vil frigi ressurser fra for eksempel beregnings- og utbetalingsrutiner mot mer aktivt
oppfølgingsarbeid, anser også SSP som svært sentralt.

Det arbeid som nå er i gang, i møtesees med interesse, for å utvikle metodikk for å avklare
den enkelte brukers behov, imøteses med interesse. Retten til å få vurdert den enkelte brukers
behov for bistand til å komme i arbeid, samt plikt til å medvirke til vurderingen, foreslås
lovfestet.jfr.pkt.3. vurderinger og forslag.
SSP ser at dette kan være en radikal omlegging, men støtter likevel intensjonen i forslaget.
Ikke minst fordi en slik omlegging løfter den enkelte ut fra passivt mottak til aktiv
medvirkning og større ansvar for egen hverdag.

E-post: ss senior olitikk.no, www: seniorpolitikk.no, Org.nr. 955 895 916, Konto 6034 05 25011



fenier  for seniorpo/tih
Til pkt.5. Forholdet til offentlige og private tjenestepensjonsordninger, forutsetter SSP at
regelverket gjennomgås og justeres dersom det oppstår uforutsette misforhold mellom privat
og offentlig sektor.

Som uttrykt innledningsvis ser SSP det nye foreslåtte regelverket i lys av ønske om å fokusere
på den enkeltes arbeidsevne. SSP mener de foreslåtte endringer på en god og grundig måte
ivaretar dette viktige prinsippet.
SSP finner ikke grunn til å avgi kommentarer til de enkelte punkter og paragrafer ut over hva
SSP her har uttrykt.

Med vennlig hilsen

Kari Sørgaard
Adm leder
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