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Høringssvar: Høring - forslag til endringer i forskrift om AAP

NSF viser til Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev av 040917. Svarfrist til UNIO er etter 
avtale med Henrik Dahle satt til 181017.

NSF har enkelte kommentarer til endringene i ovennevnte forskrift og vi ber om at disse blir 
hensyntatt i UNIOs uttalelse til departementet. 

Til § 2 Arbeidsrettet tiltak

NSF er positiv til at det forskriftsfestes at et arbeidsrettet tiltak kan være et av 
arbeidsmarkedstiltakene som følger av Tiltaksforskriften. Departementet opplyser at forslaget er en 
kodifisering av gjeldende forvaltningspraksis. Det er viktig at dette forskriftsfestes slik at praksis blir 
mer ensartet ved NAV-kontorene. Det er også viktig for å synliggjøre for medlemmene hvilke 
arbeidsrettede tiltak som kan gi rett til ytelser.   

Til § 3 Fravær fra fastsatt aktivitet

Det er positivt at det forskriftsfestes at fravær som skyldes sterke velferdsgrunner ikke skal føre til 
stans av ytelsen. NSF er imidlertid uenig i en absolutt grense på ti dager. Det bør i særlige tilfeller 
kunne gjøres unntak fra hovedregelen om at ytelsen stanses etter ti dager. Mange av de som mottar 
aap vil ikke ha rett til sykepenger, eller andre ytelser, dersom de pga alvorlige livshendelser ikke kan 
møte på den planlagte aktiviteten. Det må derfor åpnes for at NAV kan gjøre en konkret vurdering i 
det enkelte tilfellet. 

Til § 4 Reduksjon av aap ved brudd på nærmere bestemte aktivitetsplikter

NSF støtter ikke departementets forslag om hvordan trekk i arbeidsavklaringspenger ved brudd på 
aktivitetsplikter, foreslås gjennomført. Det er urimelig at trekket skal gjøres allerede før medlemmet 
har fått mulighet til å opplyse om bakgrunnen for bruddet, og det er vurdert om vedkommende 
hadde «rimelig grunn» til å unnlate å følge aktivitetsplikten. 
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Arbeidsavklaringspenger utgjør kun 66 % av tidligere inntekt, begrenset opp til 6 G. Medlemmet har 
derfor allerede fått en vesentlig redusert inntekt, og mange sliter økonomisk. Reduksjonen vil 
ramme hardest de medlemmene som allerede i utgangspunktet er de lavest lønte i samfunnet. 
Disse har ofte ingen oppsparte midler å leve av. Denne gruppen er også lite flinke til å klage på 
vedtak og ivareta egne interesser.  Arbeidsavklaringspengene er en ytelse til livsopphold for 
medlemmene, og for deres mindreårige barn. Det er derfor strekt urimelig at NAV skal gjøre trekk i 
ytelsen allerede før medlemmet er gitt mulighet til å uttalelse seg. Forslaget ivaretar ikke 
medlemmets rettssikkerhet.

Det er mange grunner til at medlemmer ikke kan oppfylle en aktivitet, dvs ikke møte til en 
arbeidsdag, møte hos NAV, sende inn etterspurte dokumenter innen en frist NAV setter osv. Særlig 
i en prosess der mottaker både går til behandling og har arbeidsrettede tiltak, vil det lett oppstå 
situasjoner der aktivitetene kolliderer. Innhenting og innsending av dokumentasjon kan også lett bli 
forsinket, uten at det kan lastes mottakeren. 

Til § 5 Rimelig grunn til ikke å sende meldekortet – forskriftsregulering

NSF støtter departementets forslag om å forskriftsfeste forvaltningspraksis for å skape rettslikhet og 
forutsigbarhet for medlemmene. 

Til § 9 Reduksjon av aap ved delvis nedsatt arbeidsevne

NSF vil bemerke at § 9, sjette ledd om føring av antall timer ved turnus arbeid, er svært vanskelig 
tilgjengelig. Det er mulig at det kan bli noe lettere å forstå dersom henvisningen til fjerde ledd endres 
til en henvisning til fjerde ledd andre punktum.   

Til § 11 Reduksjon av aap pga ytelser fra arbeidsgiver 

Denne bestemmelsen er vidt formulert og kan med fordel presiseres. Vi forstår høringsutkastet slik 
at § 11 kun er ment å omfatte tilfeller der det gis sluttpakke, men ordlyden i andre ledd rekker isolert 
sett langt videre.
Slik § 11 annet ledd nå er formulert synes den for eksempel å omfatte midlertidig uførepensjon fra 
KLP eller annen tjenestepensjon, noe som åpenbart ikke kan ha vært meningen. Det kan også 
tenkes å være tariffestede forsikringsytelser som rammes av ordlyden i § 11 annet ledd, for 
eksempel yrkesskaderettigheter og uførekapital.

Med vennlig hilsen

Harald Jesnes
Forhandlingssjef
                               

Yvonne E. Frøen
Advokat
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