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Høring om forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger
Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om
arbeidsavklaringspenger for å følge opp lovendringene om arbeidsavklaringspenger som trer
i kraft 1. januar 2018. Lovendringene framgår av Prop. 74 L (2016–2017) Endringer i
folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak
mv.)., Innst. 390 L (2016–2017) og lovvedtak 114 (2016–2017).
I høringsnotatet foreslås det også å forskriftsfeste en del forvaltningspraksis som i dag
framgår av Arbeids- og velferdsetatens rundskriv.
Kort om noen hovedtrekk i høringsnotatet:


Å gjennomføre et arbeidsrettet tiltak er sentralt for rett til arbeidsavklaringspenger og
det foreslås definert i forskriften hva et arbeidsrettet tiltak er. Det foreslås at et
arbeidsrettet tiltak kan være et arbeidsmarkedstiltak, etablering av egen virksomhet
og aktiviteter i regi av offentlige og private aktører, som er egnet til å styrke
medlemmets mulighet for overgang til arbeid.



Det foreslås at arbeidsavklaringspengene skal reduseres tilsvarende én dags ytelse
dersom personen unnlater å møte til Arbeids- og velferdsetaten etter innkalling, møte
som avtalt på et arbeidsrettet tiltak, behandling eller utredning og gi de opplysninger
og levere de dokumenter som etaten krever framlagt. Dersom mottakeren hadde
rimelig grunn til ikke å oppfylle aktivitetsplikten, skal reduksjonen i ytelsen
tilbakeføres. For bedre å kunne evaluere reaksjonen, foreslås det at bestemmelsen
innføres fra 1. januar 2018 i noen fylker og fra 1. januar 2019 i de resterende fylkene.
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For personer som har avsluttet arbeidsavklaringspenger før maksimal periode og som
kommer inn igjen på arbeidsavklaringspenger før det har gått 52 uker, foreslås det at
de skal fortsette i den opprinnelige stønadsperioden.

Det tas sikte på at forskriften skal tre i kraft fra samme tidspunktet som lovendringene, dvs.
1. januar 2018.
Høringsfristen er tirsdag 31. oktober 2017.
Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/2568962.
Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt på samme nettside under "Send inn
høringssvar".
Høringer er åpne, og alle kan sende innspill.
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