Deres ref.: 22/314
Oslo, 4. februar 2022
HØRINGSUTTALELSE FRA RETTSPOLITISK FORENING – FORSLAG TIL
ENDRINGER I REGELVERKET FOR ARBEIDSVAVKLARINGSPENGER
1.
Innledning
Rettspolitisk forening (Rpf) er en uavhengig forening bestående av jurister, studenter i
juridiske fag og andre interesserte. Rettspolitisk forening arbeider blant annet for å forsvare
rettsstatlige verdier og for å bedre den rettslige situasjonen til sosialt vanskeligstilte grupper.
Innstrammingene i regelverket fra 1. januar 2018 har rammet de med et komplekst utfordringsog sykdomsbilde uforholdsmessig hardt. Vi er derfor meget positive til de foreslåtte
endringene. I det følgende ønsker vi å knytte noen kommentarer til avviklingen av
karensperioden, forslaget til en framoverskuende unntaksadgang, forholdet til nåværende
bestemmelser om unntak fra varighetsbegrensningen og den foreslåtte overgangsordningen.

2.
Avvikling av karensperiode
Forslaget om å avvikle karensperioden støttes. Som et alternativ til avviklingen foreslår
departementet å utvide den maksimale perioden som arbeidsavklaringspenger kan mottas.
Avvikling av karensperioden fremstår av disse som den mest fornuftige løsningen. På den
måten balanseres hensynet til at arbeidsavklaringsperioden skal avklare arbeidsevne, samtidig
som personer som ikke er egnet for uføretrygd i stedet for å søke uføretrygd kan søke
arbeidsavklaringspenger på nytt.

3.
Framoverskuende unntaksadgang
Forslaget om en framoverskuende unntaksadgang for forlenging av arbeidsavklaringsperioden
fremstår som velbegrunnet.
Samtidig etterspør vi muligheten for at de som er nær å avklare en arbeidsevne på under femti
prosent, og som frivillig ønsker en forlengelse av arbeidsavklaringsperioden, også gis en
mulighet til forlenging av arbeidsavklaringsperioden. Det er av stor verdi å få avklart
arbeidsevner som også er mindre enn femti prosent. Personer som har et reelt ønske om å

1

avklare en slik arbeidsevne, burde også gis en mulighet til å vurderes under en
framoverskuende unntaksadgang.
4.
Forholdet til nåværende bestemmelser om unntak fra varighetsbegrensningen
Når det gjelder forslagene om hvordan nåværende unntak i folketrygdloven skal forholde seg
til avviklingen av karenstid og innføringen av framoverskuende unntaksadgang, støtter vi
forslaget om å avvikle bestemmelsene i § 11-12 andre og tredje ledd.
En slik erstatning forutsetter imidlertid at de som i dag har mulighet til å få unntak etter
folketrygdloven § 11-12 andre og tredje ledd, også vil omfattes av de nye
unntaksbestemmelsene.
5.
Overgangsordning
En forutsetning for de foreslåtte endringene er at mottakere ikke blir stående uten stønad i en
periode. Forslaget om en overgangsordning som sikrer at mottakere av
arbeidsavklaringspenger, som har en stønadsperiode som løper ut 30. juni, ikke blir stående
uten ytelse inntil videre rett til arbeidsavklaringspenger har blitt vurdert er derfor svært viktig.

***
Eventuelle spørsmål kan rettes til styret i foreninga på e-post styret2@rpf.no.

Med vennlig hilsen,
Petter Dines Olsen, Elisa Bogaard Vangen og Marit Aarsland Loe
Rettspolitisk forening
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