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Yrkesforeninger 
Trygdemedisinsk forening 
 
 Deres ref.:     Vår ref.: 16/4036   Dato: 18.07.2016  
 
Høring - forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger 
 
Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i folketrygdloven 
kapittel 11 om arbeidsavklaringspenger. Forslagene til endringer i 
arbeidsavklaringspengeordningen sendes på høring med sikte på at det skal kunne legges 
frem en lovproposisjon for Stortinget høsten 2016. 
 
Endringene presenteres med mål om at de samlet sett vil bidra til å styrke insentivene til 
arbeid og aktivitet og gjøre ordningen mer målrettet enn i dag.  
 
Følgende legges frem i høringsnotatet: 
 
1. Forslag om å tydeliggjøre målgruppen for arbeidsavklaringspenger og å legge til rett 
for et strammere stønadsløp (kapittel 2) 
 

• Fire ulike modeller til innstramming i varighet (avsnitt 2.3)  
• Målrette oppfølgingen ved fastsettelse av mer hensiktsmessige oppfølgingspunkter 

som gir mer effektiv bruk av Arbeids- og velferdsetatens oppfølgingsressurser (punkt 
2.5.2) 

• Innføre en karensperiode før rett til en ny periode med arbeidsavklaringspenger 
(avsnitt 2.7)  

• Presisere at sykdommen må være en vesentlig årsak til nedsatt arbeidsevne (avsnitt 
2.1)  

• Ønsker og interesser skal ikke lenger være momenter som tillegges vekt når nedsatt 
arbeidsevne skal vurderes. Kravet til mobilitet økes ved at mottakeren må være villig 
til å søke arbeid andre steder enn på hjemstedet (avsnitt 2.1)  

• Presisere at arbeidsavklaringspenger ikke bare skal reduseres mot faktisk arbeid, men 
også mot den tiden mottakeren kunne ha vært i arbeid (punkt 2.2.3)  

• Utvide perioden mottakeren kan arbeide inntil 80 prosent uten å miste ytelsen fra seks 
til tolv måneder (punkt 2.2.4)  

• Utvide perioden med arbeidsavklaringspenger mens mottakeren søker arbeid fra tre 
måneder inntil seks måneder (avsnitt 2.4)  

 
2. Endring i reaksjoner ved brudd på aktivitetsplikten for rett til 
arbeidsavklaringspenger (kapittel 3).  
 
Det foreslås at arbeidsavklaringspenger reduseres tilsvarende én dags ytelse ved mindre 
alvorlige brudd på aktivitetspliktene.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser (kapittel 5)  
Departementet skriver at forslagene i sum vil styrke arbeidsinsentivene og gi en raskere 
avklaring av stønadsmottakerens arbeidsevne. Forslagene vil gi en noe høyere terskel for å 
komme inn i ordningen og lavere terskel for å miste rettigheter i ordningen. Dette antar 
departementet at vil gi en reduksjon i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger, noe som 



 
 
innebærer at Arbeids- og velferdsetaten kan gi en tettere oppfølging til dem som til enhver tid 
befinner seg i ordningen.  
 
Det foreslås også mindre endringer knyttet til arbeidsavklaringspenger til personer som ikke 
har opptjent ny rett til sykepenger, opptjening til sykepenger basert på mottak av 
foreldrepenger, beregningsgrunnlaget for arbeidsavklaringspenger og nedre aldersgrense for 
rett til tilleggsstønader.  
 
Les mer på Arbeids- og sosialdepartementets sider: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-forslag-til-endringer-i-
arbeidsavklaringspenger/id2507456/  
 
Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  
21.september. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  
 
Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 
 
Med hilsen 
Den norske legeforening 
 
Sara Underland Mjelva 
Helsepolitisk rådgiver 
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