
ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

- en fullverdig erstatning for tidligere ytelser?

Kandidatnummer: 553

Leveringsfrist: 25.11.2010

Til sammen 16 936 ord

14.11.2010



Innholdsfortegnelse

1  1.INNLEDNING                                                                                                                       ...................................................................................................................  1  

1.1   Problemstilling....................................................................................................1

1.2  Oppdeling.............................................................................................................2

1.3  Rettskildene..........................................................................................................2

1.4  Avgrensning..........................................................................................................3

2   HISTORIKKEN                                                                                                                       ...................................................................................................................  3  

2.1  Innledning.............................................................................................................3

2.2  Utviklingen av ytelser etter folketrygden..........................................................4

2.3  Utfordringen med de tidligere ytelsene..............................................................5

2.4  Resultatet..............................................................................................................6
2.4.1  NAV–reformen...............................................................................................6
2.4.2  Arbeidsavklaringspenger................................................................................6

3  ARBEIDSAVKLARINGSPENGER                                                                                                    ................................................................................................  7  

3.1  Innledning.............................................................................................................7

3.2  Formålsbestemmelsen.........................................................................................8
3.2.1  Sammenlignet med tidligere rett....................................................................8

3.3  Generelle vilkår....................................................................................................9
3.3.1  Krav til medlemskap ftrl. § 11 - 2..................................................................9
3.3.2  Opphold i Norge ftrl. § 11 - 3......................................................................10
3.3.3  Alder ftrl. § 11 -4..........................................................................................12

3.4   Nedsatt arbeidsevne ftrl. § 11 – 5 ...................................................................13
3.4.1  Innledning....................................................................................................13
3.4.2  Sykdom, skade eller lyte..............................................................................14
3.4.3  Nedsatt arbeidsevne.....................................................................................16
3.4.4  Tidligere ytelser...........................................................................................19

3.5   Behov for bistand ftrl. § 11 – 6.........................................................................20
3.5.1  Innledning....................................................................................................20
3.5.2  Forskjellige situasjoner det ytes bistand til..................................................20
3.5.3  Tidligere ytelser...........................................................................................21

3.6  Bistandsbehov, arbeidsevnevurdering og aktivitetsplan................................21
3.6.1  Innledning....................................................................................................21
3.6.2  NAV – loven § 14 a......................................................................................21
3.6.3  Tidligere ytelser...........................................................................................22

I



3.7  Meldeplikt § 11 – 7.............................................................................................23
3.7.1  Innledning....................................................................................................23
3.7.2  Meldeplikten................................................................................................23
3.7.3  Unnlatt melding...........................................................................................25
3.7.4  Fritak fra meldeplikten.................................................................................26
3.7.5  Tidligere ytelser...........................................................................................27

3.8  Aktivitet med sikte på å komme i arbeid § 11 – 8 ..........................................28
3.8.1  Innledning....................................................................................................28
3.8.2  Aktivitet som et vilkår..................................................................................28
3.8.3  Tilpassing av aktivitet..................................................................................29
3.8.4  Tidligere ytelser...........................................................................................29

3.9  Fravær fra fastsatt aktivitet ftrl. § 11 – 9........................................................30
3.9.1  Innledning....................................................................................................30
3.9.2  Kortvarig fravær, eller sterke velferdsgrunner etter ftrl. § 11–9, 2. ledd.....30
3.9.3  Fravær som følge av sykdom § 11 – 9, 3. ledd............................................31
3.9.4  Tidligere ytelser...........................................................................................32

3.10  Varighet § 11 – 10.............................................................................................32
3.10.1  Innledning..................................................................................................32
3.10.2  Så lenge som nødvendig § 11 – 10 1. ledd.................................................33
3.10.3  Tidligere ytelser.........................................................................................33

3.11  Oppfølging ftrl. § 11 – 11.................................................................................34
3.11.1  Innledning..................................................................................................34
3.11.2  Jevnlige og individuelle oppfølginger........................................................34
3.11.3  Tidligere ytelser..........................................................................................35

3.12  Arbeidsavklaringspenger ftrl. § 11 – 13.........................................................36
3.12.1  Innledning..................................................................................................36
3.12.2  Minst 50 prosent reduksjon i arbeidsevnen ftrl. § 11 – 13, 1. ledd............36
3.12.3  Unntak fra krav om arbeidsrettet aktivitet ftrl. § 11 – 13, 2. ledd..............37
3.12.4  Ny periode som følge av annen sykdom ftrl. § 11 – 13, 3. ledd  ..............38
3.12.5  Innvilgelsestidspunkt ftrl. § 11 – 13, 4. ledd..............................................39
3.12.6  Tidligere ytelser.........................................................................................39

3.13  Arbeidsavklaringspenger i ventetid på arbeid ftrl. § 11 – 14.......................40
3.13.1   Innledning.................................................................................................40
3.13.2  Vilkår og stønadsperiode ftrl. § 11 – 14, 1. ledd........................................41
3.13.3  Tidsbegrenset bortfall § 11 – 14, 2. ledd....................................................42
3.13.4  Tidligere ytelser.........................................................................................42

3.14  Arbeidsavklaringspengenes størrelse ftrl. § 11 – 16.....................................43
3.14.1  Innledning..................................................................................................43
3.14.2  Størrelsen på arbeidsavklaringspenger ftrl. § 11 – 16, 1. ledd...................44
3.14.3  Garantert minste årlig ytelse ftrl. § 11 – 16 2. ledd...................................44
3.14.4  Minste årlig ytelse for medlemmer som har fått redusert sin arbeidsevne 
før fylte 26 år ftrl. § 11 – 16, 3. ledd......................................................................44

2



3.14.5  Barnetillegg ftrl. § 11 – 16 4. ledd.............................................................45
3.14.6  Tidligere ytelser.........................................................................................45

3.15  Reduksjon av arbeidsavklaringspenger som følge av arbeid ftrl. § 11 - 1846
3.15.1  Innledning..................................................................................................46
3.15.2  Ftrl. § 11 – 18, 1. ledd................................................................................46
3.15.3  Reduksjon og beregning ved delvis tap av arbeidsevnen ftrl. § 11 – 18, 2. 
ledd til ftrl. § 11 – 18, 5. ledd.................................................................................47
3.15.4  Tidligere ytelser.........................................................................................47

3.16  Reduksjon av ytelsen på grunn av ytelser fra arbeidsgiver ftrl. § 11 – 19. 48
3.16.1  Innledning..................................................................................................48
3.16.2  Reduksjon på grunn av ytelser fra arbeidsgiver.........................................49
3.16.3  Tidligere ytelser.........................................................................................50

3.17  Arbeidsavklaringspenger under opphold i institusjon ftrl. §11 – 21 ..........50
3.17.1  Innledning..................................................................................................50
3.17.2  Opphold i institusjon, unntak etter ftrl. § 11 -21........................................51
3.17.3  Tidligere ytelser.........................................................................................51

3.18  Arbeidsavklaringspenger under straffegjennomføring ftrl. § 11 – 22........52
3.18.1  Innledning..................................................................................................52
3.18.2  Unntak som kan gi rett til arbeidsavklaringspenger ved 
straffegjennomføring..............................................................................................52
3.18.3  Tidligere ytelser.........................................................................................53

4  F15.09.2009 NR. 1194 «OVERGANGFORSKRIFTEN»                                                                 .............................................................  53  

4.1  Innledning...........................................................................................................53

4.2  Overgangsregler.................................................................................................54

4.3  Barnetillegg § 4 .................................................................................................55

4.4  Kompensasjonsreglene......................................................................................55
4.4.1  Innledning....................................................................................................55
4.4.2  Kompensasjon for behovsprøvd barnetillegg § 5........................................55
4.4.3  Kompensasjon for bortfall av skattemessig særfradrag § 6.........................57
4.4.4  Kompensasjon for bortfall av friinntekt § 7.................................................58
4.4.5  Reduksjon på grunn av samtidig arbeid § 8.................................................58

4.5  Ytelser fra arbeidsgiver § 9...............................................................................59

4.6  Ytelser under utenlandsopphold § 10..............................................................60

4.7  Kompensasjon for nedgang i dagsats § 11.......................................................60

5  AVSLUTNING                                                                                                                        ....................................................................................................................  60  

5.1   Innledning..........................................................................................................60

5.2  Oppsummering..................................................................................................61

3



5.3  Medlemmenes rettssikkerhet............................................................................63

5.4  Fordeler for medlemmene ved overgang til arbeidsavklaringspenger.........64

5.5  Sluttkommentar.................................................................................................65

6  LITTERATURLISTE                                                                                                                 .............................................................................................................  67  

4



1 1.Innledning

Temaet for oppgaven er arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger følger av lov 

28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (heretter ftrl. eller folketrygdloven) . 

Aktivitetsplanen og arbeidsevnevurderingen reguleres av lov 20. juni 2006 nr. 20 om 

arbeid – og velferdsforvaltningen (heretter NAV-loven ) § 14 a. Videre er også 

F10.02.2010 nr 152 Forskrift om arbeidsavklaringspenger benyttet. Den refereres videre 

til som forskrift om arbeidsavklaringspenger. I tillegg er F15.09.2009 nr. 1194 - forskrift 

om overgangsregler for personer som ved innføringen av arbeidsavklaringspenger 

mottar rehabiliteringspenger, attføringspenger, attføringsstønad eller tidsbegrenset 

uførestønad, heretter kalt overgangsforskriften, gjennomgått i sin helhet. 

Arbeidsavklaringspenger er en ny offentlig ytelse som gis til medlemmer som på grunn 

av sykdom, skade eller lyte er midlertidig ute av stand til å forsørge seg selv gjennom 

alminnelig arbeid. Arbeidsavklaringspenger er ment å erstatte de tre tidligere ytelsene 

rehabiliteringspenger, yrkesrettet attføring og tidsbegrenset uførestønad.

1.1  Problemstilling

Oppgaven vil gjøre rede for reglene i folketrygdloven kapittel 11. De nye reglene vil bli 

vurdert  opp mot  de gamle  reglene for  å  finne  ut  om arbeidsavklaringspenger  er  en 

fullverdig  erstatning  for  tidligere  ytelser.  Det  vil  videre  ble  sett  på  hvordan 

arbeidsavklaringspengene har blitt innført i NAV, da med vekt på overgangsforskriften. 

Det vil bli kort gjort rede for bakgrunnen for arbeidsavklaringspenger.

1



1.2 Oppdeling

I kapittel 2 vil det bli gitt en kort gjennomgang av historien bak det som i dag er NAV 

og bakgrunnen for arbeidsavklaringspenger.

I kapittel 3 vil det bli gitt en gjennom gang av reglene rundt arbeidsavklaringspenger 

med  utgangspunkt  i  folketrygdloven  kapittel  11.  NAV–loven  §  14  a  vil  også  bli 

gjennomgått i dette kapittelet. 

I  kapittel  4  vil  jeg  gjøre  rede  for  reglene  i  overgangforskriften  som  regulerer 

gjennomføringen av tidligere ytelser til arbeidsavklaringspenger.

I  kapittel  5  vil  jeg  trekke  konklusjoner.  Her  vil  konsekvensene  av 

arbeidsavklaringspenger bli drøftet. 

1.3 Rettskildene

Utgangspunktet for oppgaven er folketrygdloven kapittel 11 som ble gjeldende fra 1. 

mars 2010. Det er også gjort nytte av forskriftene som har hjemmel i folketrygdloven 

kapittel 11, herunder forskriften med overgangsregler. NAV–loven har også blitt brukt 

fordi enkelte områder av arbeidsavklaringspengene blir regulert her.

Utgangspunktet for oppgaven har vært forståelsen av ordlyden slik den fremkommer i 

lovteksten.  For  nærmere  avklaring  har  det  vært  brukt  forarbeider,  deriblant 

høringsuttalelser. 

Der det er gitt forskrifter med hjemmel i loven, er disse brukt for en nærmere utfylling 

av lovteksten.

Rundskrivene  som har  blitt  utarbeidet  av Arbeids  – og velferdsdirektoratet  har  blitt 
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brukt for å forstå hvordan det er ønskelig at reglene skal forstås. Det er kommet frem i  

en avhandling om NAV Klageinstans at saksbehandlere i NAV stort sett forholder seg til 

rundskrivene. Det er sjelden de gjør nytte av andre rettskilder.1 På bakgrunn av dette er 

det hensiktsmessig å bruke rundskrivene for å få et innblikk i hvordan det er ønskelig at 

regelverket skal forstås.

 

1.4 Avgrensning

Oppgaven  vil  bli  avgrenset  mot  EØS-rett  og  utregning  av  arbeidsavklaringspenger. 

Regler om saksbehandling etter forvaltningsloven vil heller ikke bli behandlet spesielt, 

annet enn der det er av betydning for oppgaven. Medlemskap etter folketrygdloven § 11 

– 2 og § 1 – 7 vil heller ikke bli vidtgående behandlet utover det som er nødvendig for 

forståelsen av ordlyden. Overgangsforskriften vil  bli  behandlet med vekt på om den 

økonomiske  kompensasjonen  er  tilstrekkelig  i  forhold  til  tidligere.  Tilleggsstønader 

etter folketrygdloven § 11 – 12, som er ment å dekke ekstra utgifter et medlem har 

under stønadsperioden vil ikke bli behandlet. Samordning med andre pensjonsordninger 

eller andre ytelser fra folketrygden, vil ikke bli kommentert annet enn der det anses som 

nødvendig for forståelsen av oppgaven.

2  Historikken

2.1 Innledning

Trygdesystemet  er  i  utgangspunktet  et  rettighetsbasert  system.  Et  medlemskap  i 
1 Endre S. Refsdal sin avhandling som vitenskaplig assistent viser at selv saksbehandlere i 

klageinstansen i hovedsak benytter seg av rundskrivet når de skriver vedtak. En del av vedtakene han 
har undersøkt viser at det er rundskrivene som i all hovedsak blir brukt som rettskilde. Hvis det vises 
til andre rettskilder, er disse henvisningene stort sett hentet fra rundskrivet. Dette fremkommer flere 
steder i avhandlingen hans, men særlig under kapittel 8 som omhandler rettskildebruken.

3



folketrygden vil  gi  større  rettigheter  jo  lenger  en  har  vært  medlem.  I  1961 ble  det 

innført  lover  om både  attføring  og  uførepensjon.  Disse  ytelsene  hadde  forskjellige 

formål. Attføring ble gitt med sikte på å få folk tilbake i arbeid, mens uførepensjon var 

for de som var uføre og ikke lenger kunne jobbe. 

2.2 Utviklingen av ytelser etter folketrygden

I 1960 ble det innført en lov om attføring og rehabilitering. Samme dag som denne 

loven ble innført, ble det også innført en ny lov om uførepensjon. I 1966 ble attføring 

tatt inn i folketrygdloven av 1966, kapittel 5. I 1994 ble attføring delt i henholdsvis 

rehabiliteringspenger (kapittel 5 A) og yrkesrettet attføring (kapittel 5B). I 1997 kom 

det en ny folketrygdlov hvor medisinsk rehabilitering ble tatt inn i kapittel 10, 

yrkesrettet attføring i kapittel 11 og uførepensjon i kapittel 12. I 2004 ble tidsbegrenset 

uførestønad innført i folketrygdloven kapittel 12. Det er en ytelse som var tiltenkt en 

plass mellom rehabiliteringspenger og uførepensjon.2 

 I utgangspunktet var det trygdeetaten som fikk ansvaret for rehabiliteringspengene, 

mens Aetat ble ansvarlig for yrkesrettet attføring. Rehabilitering tok i utgangspunktet 

sikte på å få folk tilbake i eksisterende arbeid, og var forbeholdt de menneskene som 

hadde vært alvorlig syke og som derfor trengte en lengre opptreningsfase. Yrkesrettet 

attføring var hovedsakelig beregnet for de som var avhengige av å bytte arbeid. Folk 

som hadde vært langtidssykemeldte og som ikke kunne komme tilbake til eksisterende 

arbeid, men som fortsatt kunne fungere i arbeidslivet med andre arbeidsoppgaver, var 

tiltenkt yrkesrettet attføring. Tidsbegrenset uførestønad var tiltenkt de som var langvarig 

syke, men med håp om bedring. Det var ment som en videreføring av 

rehabiliteringspenger.

Rehabiliteringspenger  ble  i  utgangspunktet  bare  innvilget  for  ett  år,  men  det  var 

mulighet for å forlenge den med inntil 52 nye uker etter unntaksregelen i tidligere ftrl.§ 

2 Kjønstad (2009) s.117-118
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10 – 8, 5. ledd. Yrkesrettet attføring ble i utgangspunktet innvilget for 3 år ved bytte av 

utdannelse  (hovedsakelig  høyskole  eller  universitetsutdannelse  opp  til  en 

bacherlorgrad), og fire år hvis det gjaldt annen omskolering. Uførepensjonen var på den 

tiden varig.  Tidsbegrenset  uførestønad ble  innvilget fra ett  år  og inntil  fire år  etter 

tidligere ftrl. § 12 - 9. På den måten kunne det skapes en økonomisk trygghet for folk 

som trengte mer enn ett eller to år på å bli friske. Samtidig ble det vanskeligere å få  

varig uførepensjon fordi det ble åpnet for at tidsbegrenset uførestønad kunne forelenges 

flere ganger. Tanken var også å redusere folketrygdens utgifter ved å ikke innvilge varig 

uførepensjon.

2.3 Utfordringen med de tidligere ytelsene

Folketrygden ble etterhvert mer og mer komplisert, og mange endte som kasteballer i de 

forskjellige  systemene.  Dette  var  særlig  et  problem  på  den  tiden  da  Aetat  og 

trygdeetaten  var  adskilt.  Det  var  ingen  selvfølge  at  folk  i  de  ulike  etatene  hadde 

kompetanse på andre fagfelt,  noe  som førte  til  at  mange ikke fikk den tverrfaglige 

hjelpen de burde hatt, og kunne hatt mest utbytte av. Problemet var tenkt noe mindre da 

Aetat og trygdeetaten ble slått sammen til en felles arbeids – og velferdsetat (NAV). Det 

løste  imidlertid  ikke  medlemmenes  følelse  av  å  bli  en  kasteball  i  systemet  fordi 

regelverket fortsatt var komplisert. En kunne være i systemet i mange år uten å komme 

tilbake i arbeidslivet. 

1. 52 uker sykemeldt

2. 52+52 uker rehabilitering

3. inntil 4 år med yrkesrettet attføring

4. inntil 4 år med tidsbegrenset uførepensjon

For alle ytelsene kommer saksbehandlingstid, oppfølging, undersøkelser og avsluttende 

behandling.  Det  har  også  utviklet  seg  store  restanser  på  flere  områder  etter  NAV–

reformen.
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2.4 Resultatet

2.4.1 NAV–reformen

I et forsøk på å gjøre det hele mindre komplisert ble NAV–reformen innført i 2006. 

NAV står  for  ny  arbeids–  og  velferdsforvaltning  og  er  en  sammenslåing  av  Aetat, 

trygdeetaten  og  den  kommunale  sosialtjenesten.  Dette  er  en  av  de  største 

organisatoriske reformer i norsk offentlig forvaltning.

Formålet med NAV - reformen var å: 

– få flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad

–  gjøre det enklere for brukerne og tilpasse til brukerne sine behov 

–  få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning3 

På dette tidspunktet ble også NAV-loven innført for å regulere forholdet mellom de 

forskjellige etatene.

2.4.2 Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger skulle egentlig vært innført  fra oktober 2009, men ble utsatt 

til  mars  2010.4 Det  ble  besluttet  at  det  ikke  ville  ha vært  hensiktsmessig  å  innføre 

arbeidsavklaringspenger i 2009 da NAV var under et ekstremt press. Etaten var under 

press som følge av innføringen av NAV-reformen i kommunene. 

Formålet med arbeidsavklaringspenger var å sikre medlemmene inntekt mens de skulle 

bli i stand til å skaffe seg eller beholde arbeid. Det følger av formålsbestemmelsen i ftrl. 

§11 – 1.  De tidligere formålsbestemmelsene i folketrygdloven før 1.mars 2010 var som 

følger:
3 ot.prp. nr. 47 (2005-2006 ) s. 8
4 Arbeids- og inkluderingsdepartementet opplyste i pressemelding nr. 24 publisert 22. februar 2009 at 

iverksettingen av Arbeidsavklaringspenger, som var planlagt gjennomført fra 1. oktober 2009. var 
utsatt 
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§ 10-1: 

"Formålet med ytelser etter dette kapitlet er å sikre inntekt, og å kompensere for 

bestemte utgifter til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet for 

medlemmer som har sykdom, skade eller lyte."

§ 11-1:

"Formålet med ytelser etter dette kapitlet er å sikre inntekt for medlemmer som 

gjennomgår yrkesrettet attføring (attføringspenger), og å kompensere for bestemte 

utgifter som medlemmene har i forbindelse med attføringen (attføringsstønad)."

§ 12-1:

"Formålet med ytelser etter dette kapittel er å sikre inntekt for personer som har fått sin 

inntektsevne eller arbeidsevne varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte."  

Formålet med arbeidsavklaringspenger samsvarer dermed med tidligere lovgivning.

3 Arbeidsavklaringspenger

3.1 Innledning

I dette kapittelet vil jeg ta for meg store deler av folketrygdloven kapittel 11 for å 

kartlegge formålet med arbeidsavklaringspenger, inngangsvilkårene, medlemmenes 

plikter og hvilke rettigheter som også følger arbeidsavklaringspenger. Under hvert 

punkt vil først arbeidsavklaringspenger bli behandlet. Deretter vil ytelsen bli 

sammenlignet med de tidligere ytelsene som arbeidsavklaringspenger er ment å erstatte.

Rehabiliteringspenger har tidligere blitt definert som: «tidsavgrensa, planlagde 

prosessar med klare mål og virkemiddel, der fleire aktørar samarbeider om å gi 

nødvendig assistanse til brukaren sin eigen innsats for å oppnå best mogleg funksjons – 

og meistringsevne, sjølvstende og deltaking sosialt og i samfunnet.»5 En gjennomgang 
5 st.meld. Nr 21 (1998-1999) s. 10 (sitert fra Kjønstad 2009 s. 117)
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av folketrygdloven med viser at denne tanken må også sies å være videreført i 

arbeidsavklaringspenger.

3.2 Formålsbestemmelsen

Etter folketrygdloven § 11-1 er formålet med arbeidsavklaringspenger å sikre inntekt 

for medlemmer mens de får aktiv behandling, deltar på et arbeidsrettet tiltak eller får 

annen oppfølging med sikte på å skaffe seg eller beholde arbeid. 

Etter § 11-1, 2. ledd skal også folketrygden innvilge tilleggstønader for å kompensere 

for bestemte utgifter som et medlem har i forbindelse med arbeidsrettede tiltak. Disse 

tilleggsstønadene er hovedsakelig regulert av ftrl. § 11 – 12. 

Folketrygden skal gi en økonomisk trygghet for medlemmene ved at de har en inntekt 

som sikrer dem tilstrekkelige midler i en periode. Det skal også kompenseres for 

særlige utgifter som oppstår i denne perioden, som kan være: daglig reise, 

skolemateriell eller andre ting som er knyttet opp mot arbeid. Arbeidsavklaringspenger 

fungerer dermed som en forsikring gjennom folketrygden når medlemmene er ute av 

stand til å ta normalt, inntektsgivende arbeid. Arbeidsavklaringspengene bygger med 

det oppunder prinsippet om hjelp til selvhjelp ved at midler omfordeles mellom 

personer. Prinsippet  om hjelp til selvhjelp er lovfestet i ftrl. § 1 – 3.

 

3.2.1 Sammenlignet med tidligere rett

Alle de tidligere ytelsene hadde som formål å sikre inntekt og eventuelt kompensere for 

utgifter som oppstod underveis. Kravet om aktiv behandling er en videreføring av vilkår 

knyttet til rehabiliteringspenger (tidligere ftrl. § 10 - 1). Krav om arbeidsrettet tiltak er 

en videreføring av vilkår knyttet til yrkesrettet attføring (tidligere ftrl. § 11 - 1). Kravet 

om annen oppfølging for å sikre arbeid er en vag bestemmelse som fanger opp en del 

8



tilfeller som ikke nødvendigvis hører innunder de andre punktene (det er trolig at dette 

punktet er ment å fange opp de som tidligere var berettiget til tidsbegrenset uførestønad 

etter ftrl. § 12 -1 og § 12 - 9). Det er verdt å merke seg at kravet om en varig nedsatt  

inntektsevne (eller evnen til å utføre inntektsgivende arbeid) etter de gamle reglene om 

tidsbegrenset uførestønad (ftrl. § 12 – 7) ikke lenger er tatt med. Kravet om at det hele 

skal skyldes sykdom, skade eller lyte utelatt ned til § 11 – 5. I tidligere bestemmelser 

for  både  rehabiliteringspenger  og  tidsbegrenset  uførepensjon  er  dette  tatt  med  i  de 

respektive kapitlenes første paragraf. 

3.3 Generelle vilkår

3.3.1 Krav til medlemskap ftrl. § 11 - 2

For å få rett til arbeidsavklaringspenger må en person ha vært medlem i trygden i minst 

tre år før kravet om ytelsen settes frem, det følger av ftrl. § 11 – 2, 1. ledd  bokstav a).  

Alternativt kan det settes frem krav om arbeidsavklaringspenger dersom en person har 

vært medlem av folketrygden i minst ett år, og vedkommende i hele perioden har vært 

fysisk og psykisk i  stand til  å  utføre inntektsgivende arbeid,  ftrl.  § 11 – 2,  1.  ledd 

bokstav b). Unntaket fra disse kravene er dersom en flyktning er medlem etter ftrl. § 1 – 

7. Det er arbeidsevnen og ikke rent faktisk om man har vært i arbeid som er avgjørende 

for om det er ett eller tre års regelen som skal legges til grunn.6

Bakgrunnen for kravet om medlemskap er delvis basert på solidaritetsprinsippet. Videre 

unngår man at mennesker kommer til Norge kun for å få utbytte av velferdsordningene. 

Systemet  er  ment  å  fungere  som  en  sosial  forsikring  og  skal  dermed  fange  opp 

mennesker som har en viss tilknytning til Norge. Det er åpnet for at unntak fra denne 

regelen  kan  gis  i  forskrift  slikt  at  folk  som har  sterk  tilknytning  til  Norge,  uten  å 

nødvendigvis oppfylle kravene i  § 11 – 2 kan bli  innvilget arbeidsavklaringspenger. 

Dette er nærmere regulert i F 10.02.2010 nr. 153 – forskrift om tilleggsstønader etter 
6 Kjønstad 2009 s 119
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folketrygdloven  kapittel  11.  Bestemmelsen  finnes  i  §  1.   Arbeids  –  og 

velferdsdirektoratet foreslo i sin høringsuttalelse at denne muligheten burde elimineres 

fordi det skaper en del usikkerhet rundt hvordan regelen skal praktiseres.7 Unntakene i 

forskriften må derfor brukes snevert. 

For både rehabilitering og attføring er det ingen endringer i reglene om medlemskap. 

Unntaket var tidsbegrenset uførestønad som stilte samme krav til medlemskap som det 

som  følger  av  vilkårene  for  alminnelig  uførepensjon.  Det  betyr  at  kravet  om 

forutgående medlemskap etter ftrl § 12 – 2 er fraveket. Det første inngangsvilkåret for 

arbeidsavklaringspenger  er  dermed  lempet  på  i  forhold  til  tidligere  regler  om 

tidsbegrenset uførestønad.

3.3.2 Opphold i Norge ftrl. § 11 - 3

For  at  en  skal  ha  rett  på  arbeidsavklaringspenger  er  det  et  vilkår  at  medlemmet 

oppholder seg i landet. Det følger av § 11 – 3, 1. ledd. Formålet er at arbeids – og 

velferdsetaten skal  kunne ha kontroll  på sine medlemmer og sikre at  de følger  den 

oppsatte aktivitetsplanen. Det er lettere å få folk inn i aktive, arbeidsrettede løp  og 

videre ut i  arbeid dersom det foreligger en tett  oppfølging mellom medlemmene og 

NAV. 

Retten til ytelsen faller likevel ikke bort dersom medlemmet er i utlandet som følge av 

at  vedkommende er  der  som medisinsk rehabilitering  eller  gjennom et  arbeidsrettet 

tiltak. Det følger av § 11 – 3, 2. ledd. 

Etter § 11 – 3, 3. ledd kan det også innvilges arbeidsavklaringspenger dersom oppholdet 

i utlandet er av begrenset varighet, og det godtgjøres at oppholdet ikke er til hinder for 

gjennomføringen av aktiviteten. Likeledes må ikke utenlandsoppholdet hindre NAV sin 

mulighet til kontroll og oppfølging.
7 ot. prp. nr. 4 (2008-2009) s. 16
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Den nye lovgivningen gir  medlemmene en større rett  til  å bli  fulgt opp. Dersom et 

medlem oppholder seg i utlandet, kan oppfølging bli vanskeligere å gjennomføre. Det er 

bakgrunnen for at hovedregelen er så snever. Helse - og sosialdirektoratet sa blant annet 

i sin uttalelse i forbindelse med høringene at «arbeidsavklaringspenger i realiteten vil 

omfatte grupper med svært ulike og med store variasjoner med behov for oppfølging og 

behandling.  Å  stille  like  krav  til  så  uensartede  grupper  vil  oppleves  som 

uforholdsmessig  tyngende,  og  vil  i  realiteten  oppleves  som  usaklig 

forskjellsbehandling».8

Ved innføring av nye regler, eller ved endring av eksisterende regler, vil man alltid støte 

på problemer. Arbeidsavklaringspenger er en ytelse som favner mange, og det ville ikke 

vært hensiktsmessig å nevne alle eksempler i lovteksten. Imidlertid åpner 3. ledd for 

bruk av skjønn. På den måten inkluderer man de fleste som faller utenfor 1. og 2. ledd, 

selv  om noen fortsatt  vil  være tvilstilfeller. Arbeids-  og velferdsdirektoratet  har  gitt 

følgende retningslinjer:

"Tredje ledd i bestemmelsen åpner opp for at det unntaksvis også kan gis ytelser 

i en begrenset periode under opphold i utlandet, eksempelvis ved midlertidige 

pauser mellom tiltak eller i ventetid på behandling/tiltak.

Det  bør  vanligvis  ikke  utbetales  ytelser  utover  tidsrommet  for  en  vanlig 

feriereise.  Med  vanlig  feriereise  menes  en  periode  på  inntil  fire  uker.  Dette 

forutsetter imidlertid at det kan godtgjøres at utenlandsoppholdet er forenlig med 

gjennomføringen  av  den  fastsatte  aktiviteten,  og  ikke  hindrer  NAV  sin 

oppfølging  og  kontroll.  Det  sentrale  element  i  denne  sammenheng  er  at 

utarbeidingen eller gjennomføringen av aktivitetsplanen ikke påvirkes negativt 

av utenlandsoppholdet.9

Medlemmet må søke på forhånd om tillatelse til  å beholde ytelser under midlertidig 

opphold i utlandet. Medlemmet skal gis god og gjentatt informasjon om at man må 

8 ot. prp. nr. 4 (2008-2009) s. 17
9 Rundskrivet til ftrl. § 11 - 3
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oppholde seg i Norge for å ha krav på ytelser etter kapittel 11 og at han eller hun må 

melde fra til NAV dersom han eller hun reiser til utlandet.10

Tidligere  mottakere  av  rehabiliteringspenger  skulle  som hovedregel  oppholde  seg  i 

landet,  men  de  kunne  etter  tidligere  ftrl.  §  10  –  3,  3.  ledd  motta  ytelsen  under 

midlertidig utenlandsopphold dersom det ble søkt om det. Det var en forutsetning at 

helsetilstanden  ikke  ble  forverret.  De  nye  reglene  er  derfor  strengere  i  forhold  til 

rehabiliteringspenger.  

For tidligere mottakere av attføringspenger var det et  krav om at de oppholdt seg i 

landet. Dette må sees i sammenheng med at de også hadde en aktivitetsplan å følge. Det 

er ingen endringer i kravet om opphold i landet.

Etter kapittel 12 var det ikke noe krav om opphold i landet for å få rett til tidsbegrenset  

uførestønad. Her var vilkåret kun at en måtte være medlem av trygden. Det betyr at så 

lenge de ikke var utenlands mer enn et år av gangen, hadde de rett på ytelsen. Dersom 

en mottaker var utenlands mer enn seks måneder pr.  år i  mer enn to år av gangen, 

opphørte medlemskapet. I forhold til tidsbegrenset uførestønad har det dermed skjedd 

en vesentlig innstramming av reglene.

3.3.3 Alder ftrl. § 11 -4

I henhold til § 11 – 4 er det et vilkår at vedkommende er mellom 18 og 67 år for å få rett 

til arbeidsavklaringspenger.

Både tidsbegrenset uførestønad og rehabiliteringspenger hadde en nedre aldersgrense på 

18 år, og en øvre aldersgrense på 67 år. Attføring hadde en nedre aldersgrense på 19 år, 

mens den øvre aldersgrensen var 67 år. For å kunne motta attføring under skolegang var 

det  imidlertid  satt  en nedre aldersgrense på 26 år.  Bakgrunnen for det  er  at  NAV i 
10 Rundskrivet til ftrl. § 11 - 3
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utgangspunktet ikke skal finansiere det som kan forventes som normal skolegang. Disse 

retningslinjene er basert på alminnelig skolegang som universitet eller høyskole.

Når det nye pensjonssystemet trer ordentlig i kraft, vil det bli et behov for å vurdere om 

den  øvre  aldersgrensen  skal  endres.  Det  nåværende  regelverket  avgrenser 

arbeidsavklaringspenger  opp  mot  67  år  som  i  dag  er  den  nedre  grensen  for 

alderspensjon. Når den nye pensjonsalderen blir  fra 62 år,  vil  det være behov for å 

justere reglene i § 11 – 4.  Den øvre aldersgrensen på 67 år er foreløpig opprettholdt, 

men departementet har gitt uttrykk for at det senere vil bli foretatt en ny vurdering av 

hvordan den nye alderspensjonen, som åpner for fleksibelt uttak av pensjon fra 62 år, 

skal påvirke retten til folketrygdens midlertidige ytelser etter fylte 62 år.11

3.4  Nedsatt arbeidsevne ftrl. § 11 – 5 

3.4.1 Innledning

Folketrygdloven § 11 – 5 angir følgende: 

«Det  er  et  vilkår  for  rett  til  ytelser  etter  dette  kapitlet  at  medlemmet  på  grunn  av 

sykdom, skade eller lyte har fått arbeidsevnen nedsatt i en slik grad at vedkommende 

hindres i å beholde eller skaffe seg inntektsgivende arbeid.

Når det vurderes om arbeidsevnen er nedsatt i en slik grad at vedkommende 

hindres i å beholde eller skaffe seg inntektsgivende arbeid, skal det blant annet legges 

vekt på helse, alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn, interesser, ønsker, muligheter for 

å gå tilbake til nåværende arbeidsgiver, arbeidsmuligheter på hjemstedet og 

arbeidsmuligheter på andre steder der det er rimelig at vedkommende tar arbeid.»

11Ot.prp. nr. 4 (2008-2009) s.18
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Hovedvilkåret er at vedkommende må ha nedsatt arbeidsevne. Nedenfor vil dette bli 

drøftet videre.

3.4.2 Sykdom, skade eller lyte

Den nedsatte arbeidsevnen må skyldes en sykdom, skade eller lyte. Sykdomsbegrepet 

varierer i tid og sted, og avhenger av hver enkelt persons oppfatning av seg selv. Det vil 

derfor være mest hensiktsmessig å bruke legevitenskapens definisjon av 

sykdomsbegrepet til tross for at denne definisjonen også endres i takt med 

legevitenskapen. Det vil likevel være mest korrekt å legge til grunn en objektiv 

vurdering av hva som er sykdom fremfor en subjektiv vurdering fra hver enkelt person. 

Både fysiske og psykiske sykdommer er anerkjente diagnoser. Årsaken til sykdommen 

er uten betydning når det gjelder hvor vidt en person faktisk er syk. Sosiale og 

økonomiske problemer regnes ikke som sykdom, men det er klart at slike problemer 

kan føre til sykdom hos folk som er under press.  «...om en person er syk, skal være en 

rent medisinsk vurdering».12

Sykdomsbegrepet kan defineres på to måter:

Diagnoseteorien er summen av de aksepterte medisinske diagnosene. Det er det 

legevitenskapen rent faktisk støtter seg til når noe skal defineres som sykdom. De 

internasjonale klassifikasjonssystemene blir da viktige.

Symptomteorien er utformet av Gudrun Holgersen, og Asbjørn Kjønstad har 

oppsummert det slik: «Det er pasientenes symptomer som er avgjørende, ikke om man 

kan finne en årsak og en sykdomsbetegnelse som kan settes på symptomene. Det vil si 

12 Ot. prp. nr. 4 (2008-2009) s. 19
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at det ikke bare er de objektive, målbare verdiene som legen skal legge vekt på ved 

vurderingen, men også pasientens egen oppfatning av sin helsetilstand. Kravet må 

imidlertid være at symptomene må være av en viss størrelse, og en sykdomsmessig art.»
13 

 

Symptomteorien har imidlertid sine problemer. For det første så mangler den 

avgrensninger. Den skiller ikke mellom forbigående lettere plager og plager av lengre 

varighet. Det kan av og til være vanskelig å knytte symptomene opp mot en sykdom 

dersom man skal kunne legge alle symptomer til grunn. Eksempelvis neves det at 

bakrus ofte kan føles som influensa, men bakrus vil likevel ikke oppfylle kravet om 

sykdom dersom man benytter seg av diagnoseteorien. Ved anvendelse av 

symptomteorien vil imidlertid bakrus også kunne regnes som en sykdom, om enn 

forbigående.14

For det andre vil symptomteorien lettere kunne føre til misbruk av trygdesystemet. I 

tilfeller der folk selv kan diagnostisere seg på bakgrunn av symptomer, vil nok flere enn 

i dag oftere være syke.

Symptomteorien skal derimot ikke avfeies helt. I starten av en sykdomsfase vil det ofte 

være mest hensiktsmessig å legge vekt på symptomteorien. Etterhvert som tiden går, 

burde derimot sykdommen kunne knyttes opp mot en diagnose. Det kan ikke stilles like 

strenge krav til en som har mottatt sykepenger i fire uker, som en som har mottatt 

sykepenger i åtte måneder. I tilfeller der det søkes om arbeidsavklaringspenger eller 

uførepensjon som følge av sykdom, burde det foreligge en diagnose. Det finnes 

imidlertid unntak fra lagmannsretten hvor det har blitt stilt krav om diagnose i en 

sykepengesak (Hålogaland lagmannsretts dom 23.03.1999) og ikke en sak om 

uførepensjon (Borgarting lagmannsretts dom 05.04.2004).15 Sykdomsbegrepet har i 
13 Kjønstad (2009) s. 120
14 Kjønstad (2009) s. 121
15 Ibid
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senere tid blitt tolket utvidende, og rettspolitisk burde det vurderes om det ikke er bedre 

å oppheve sykdomskravet fremfor å tolke begrepet ut av sine opprinnelige rammer. Det 

vil kunne føre til en gradvis overgang hvor folketrygden etterhvert tolkes i medhold av 

symptomteorien i stedet for den opprinnelige diagnoseteorien.16 Det vil ikke være særlig 

økonomisk for folketrygden om begrepet sykdom blir tolket for utvidende.

Som lyte regnes en nedsatt funksjonsevne som er medfødt. Lyte er et begrep som har 

vært fanget opp av rehabiliteringspenger, men som ikke har gitt rett til sykepenger. Lyte 

omfatter gjerne tilstander som er medisinsk invalidiserende, men som ikke 

nødvendigvis regnes som sykdom eller skade.

Som skade regnes en personskade som oppstår utenfra, for eksempel personskade som 

oppstår i en ulykke. En skade kan enten oppstå plutselig, eller den kan inntre etter 

uheldig påvirkning over en lengre tid.17

Begrepene sykdom, skade og lyte tillegges ikke annen betydning under 

arbeidsavklaringspenger enn i tidligere ytelser. 

3.4.3 Nedsatt arbeidsevne

Det er et krav om at arbeidsevnen er nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å 

beholde sitt nåværende arbeid, eller vedkommende ikke er i stand til å skaffe seg arbeid 

på grunn av sin fysiske eller psykiske helse.

16 Ibid
17 Rundskriv til ftrl. § 11 -5
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Det første vilkåret er at arbeidsevnen må være nedsatt på grunn av sykdom. I ot.prp. nr. 

4 (2008-2009) kommer det klart frem at det ikke er et krav om at sykdommen må være 

hovedårsaken til den nedsatte arbeidsevnen, det er tilstrekkelig at sykdommen er en 

medvirkende årsak til at arbeidsevnen er nedsatt. Det betyr dermed at andre faktorer 

som alder, evner, utdanning og arbeidsmarked kan være medvirkende årsaker til at 

vedkommende ikke er i arbeid, uten at det fratar vedkommende retten til 

arbeidsavklaringspenger. 

Fra tidligere rett var det en forutsetning at arbeidsevnen kunne regnes som vesentlig og 

varig nedsatt. Begrepet varig skulle forstås som at nedsettelse av inntektsevnen eller 

arbeidsevnen forutsettes å vare i lengre tid. Vesentlig skulle forstås slik at de 

innskrenkede valgmulighetene minimum måtte være mer omfattende enn det som kan 

oppfattes som normale yrkesvalgbegrensninger.18 Disse retningslinjene må anses 

videreført i arbeidsavklaringspenger. For arbeidsavklaringspenger har departementet 

uttalt at nedsettelse av evnen til å utføre arbeid må være av en viss varighet.19 Det er 

også uttalt at det ikke skal være helsetilstanden i seg selv som skal være avgjørende, 

men konsekvensene av denne.20 Det betyr også at hvis en person kan forventes å 

komme tilbake i samme jobb som vedkommende hadde på sykdomtidspunktet, anses 

det ikke at vedkommende fyller vilkårene om nedsettelse av en viss varighet. Hvis 

derimot det opprinnelige arbeidet fører til en forverring av tilstanden anses vilkåret som 

oppfylt.21

Arbeidsevnen skal vurderes opp mot et hvert arbeid vedkommende kan utføre. Det som 

skal være sentralt i vurderingen vil være vedkommendes mulighet til å stå i et 

inntektsgivende arbeid. Vurderingen skal gjøres på bakgrunn av alder, helse, evner, 

utdanning, yrkesbakgrunn, interesser, evner, arbeidsmuligheter på hjemstedet eller 

andre steder en med rimelighet kan forvente at vedkommende tar jobb, og muligheten 

18 Ot.prp. nr. 4 (2008-2009) s. 18
19 ot.prp. nr. 4 (2008-2009) s. 20
20 Ibid
21 Ibid
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for ny jobb hos nåværende arbeidsgiver. Alle disse momentene får innvirkning på om en 

person har nedsatt arbeidsevne. 

Som arbeid menes alt arbeid som normalt blir lønnet, deltidsarbeid skal også 

medregnes. Ved vurderingen av arbeid skal det ikke tas hensyn til hvordan lønn og 

status er i forhold til tidligere arbeid. Det skal legges avgjørende vekt på hver enkelt 

persons helse. Det er dermed en svekket helsetilstand som er avgjørende ved 

vurderingen av om arbeidsevnen er nedsatt. Redusert inntektsevne må ikke forstås som 

redusert arbeidsevne.22 Ved å innføre krav til arbeidsevnen og ikke inntektsevnen, går 

man bort fra den tradisjonelle tenkingen som tidligere har kjennetegnet trygdesystemet. 

Aetat har i sin tidligere vurdering av yrkesrettet attføring lagt vekt på vurderingen av 

om selve arbeidsevnen har vært redusert. Det har ikke vært tilstrekkelig at kun 

inntektsevnen har vært redusert. Denne tankegangen har blitt videreført i 

arbeidsavklaringspengene.

I tilfeller der det legges til grunn at arbeidsevnen er nedsatt, er det et videre krav om at 

den er nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å beholde sitt nåværende arbeid. 

Det kreves at arbeidsevnen er nedsatt med minst halvparten i henhold til ftrl. § 11 – 13, 

1. ledd.

 

Det er imidlertid ikke et vilkår om at vedkommende er i arbeid på sykdomtidspunktet. 

Hvis en person ikke er i arbeid, og ikke er i stand til å skaffe seg inntektsgivende arbeid 

på grunn av sykdom, må vilkåret om nedsatt arbeidsevne anses som oppfylt.

Under arbeidsavklaringspenger kan en derfor ikke forvente å bli rehabilitert tilbake til 

den samme statusen eller inntekten som en hadde på sykdomtidspunktet.

22 Ibid
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3.4.4 Tidligere ytelser

Rehabilitering, stønad til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet, ble gitt etter ftrl. § 

10 – 5 hvor evnen til å stå i eller skaffe seg inntektsgivende arbeid var varig nedsatt, 

eller mulighetene for å få jobb var vesentlig innskrenket. Det var et vilkår at det var 

sykdom, skade eller lyte som var grunnlaget for den nedsatte arbeidsevnen. I lovteksten 

er det spesifisert at det må være muligheten til å utføre inntektsgivende arbeid som må 

være redusert.

Yrkesrettet attføring ble gitt etter reglene i ftrl. §  11 – 5. Det var et vilkår at 

arbeidsevnen (inntektsevnen) var nedsatt som en følge av sykdom, skade eller lyte. I 

lovteksten er det spesifisert at det ikke bare er arbeidsevnen som må være nedsatt. 

Nedsatt inntektsevne er også tatt med i teksten. Aetat har i tidligere praksis lagt mest 

vekt på at det er arbeidsevnen som må være redusert. Det har ikke vært tilstrekkelig 

med kun redusert inntektsevne.

I tidsbegrenset uførestønad har det vært et vilkår at det foreligger en dobbel 

årsakssammenheng. Det tales gjerne om en årsakskjede; "Den medisinske lidelsen (1) 

må ha medført en varig funksjonsnedsettelse (2) av en slik art og grad at den utgjør 

hovedårsaken til nedsettelsen av inntektsevnen/arbeidsevnen (3). Det følger av ftrl. § 12 

- 7.  Når det gjelder tidsbegrenset uførestønad er varighetskravet satt til 4 – 5 år fra 

sykdomtidspunktet. I lovteksten var det spesifisert at det var snakk om en vurdering av 

både inntektsevne og arbeidsevne.

I forhold til tidligere rett kommer det nå klart frem av lovteksten at det kun er 

arbeidsevnen som skal vurderes. Lovforarbeidene legger også opp til at det kun er 

arbeidsevnen som skal vurderes. Det har dermed blitt en betydelig innstramming av 

hovedvilkåret for ytelsen i forhold til tidligere.
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3.5  Behov for bistand ftrl. § 11 – 6

3.5.1 Innledning

Det er et krav om at medlemmet har behov for bistand for å komme seg tilbake i arbeid. 

Det er flere typer situasjoner etter denne paragrafen som kan gi rett til 

arbeidsavklaringspenger.

3.5.2 Forskjellige situasjoner det ytes bistand til

Etter § 11 – 6 a) kan det ytes arbeidsavklaringspenger i tilfeller der det foreligger behov 

for aktiv  behandling for å bli i stand til å skaffe seg eller beholde arbeidet. 

Etter § 11 – 6 b) kan det ytes arbeidsavklaringspenger der en person har behov for 

arbeidsrettede tiltak for å komme tilbake i arbeid.

Etter § 11 – 6 c) kan det ytes arbeidsavklaringspenger i tilfeller der en person har 

gjennomgått både aktiv behandling og arbeidsrettede tiltak, og det likevel er en viss 

mulighet for å få vedkommende tilbake i jobb. Dette punktet er ikke videre 

problematisert i forarbeidene. Det er likevel grunn til å tro at dette punktet er ment å 

erstatte tidsbegrenset uførestønad. 

Det er tilstrekkelig at ett av kravene er oppfylt for å få rett til arbeidsavklaringspenger. 

Hva som regnes som en «viss mulighet» for å få en person tilbake i jobb vil ligge i 

20



grenseland mot varig uførepensjon. Etter ftrl. § 12 – 9, slik denne lød før 1. mars 2010, 

skulle tidsbegrenset uførestønad og varig uførepensjon gis i tilfeller der det ikke er 

utsikter til bedring av inntektsevnen / arbeidsevnen.

3.5.3 Tidligere ytelser

De tre vilkårene for arbeidsavklaringspenger er en ren videreføring av de tidligere 

ytelsene. Bokstav a) gjenspeiler rehabilitering, bokstav b) gjenspeiler yrkesrettet 

attføring og bokstav c) gjenspeiler tidsbegrenset uførestønad.

3.6 Bistandsbehov, arbeidsevnevurdering og aktivitetsplan

3.6.1 Innledning

Bistandsbehov, arbeidsevnevurdering og aktivitetsplan reguleres av NAV – loven § 14 

a. Den gjør det klart at en person som henvender seg til NAV har rett på å få en 

vurdering av sin egen arbeidsevne og bistandsbehov.

3.6.2 NAV – loven § 14 a

Alle som henvender seg til kontoret, og som ønsker eller trenger bistand for å komme i 

arbeid, har rett til å få vurdert sitt bistandsbehov. Medlemmer som har behov for en mer 

omfattende vurdering av sitt bistandsbehov, har rett til å få en arbeidsevnevurdering. 

Medlemmet skal få en skriftlig vurdering av:

a) sine muligheter for å komme i arbeid
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b) hva slags arbeid som skal være målet

c) behovet for bistand for å komme i arbeid

d) om, og eventuelt hvor mye, arbeidsevnen er nedsatt

e) hvilken type bistand som kan være aktuell for medlemmet

Det er arbeidsevnevurderingen som til slutt danner grunnlag for avgjørelsen om 

vedkommendes bistandsbehov. 

I tilfeller der vedkommende har et bistandsbehov, har vedkommende rett til å få 

utarbeidet en aktivitetsplan.  Er en person er misfornøyd med arbeidsevnevurderingen 

eller vurderingen av bistandsbehovet, kan dette påklages videre. Imidlertid er vedtakene 

endelige etter å ha vært behandlet av NAV Klageinstans. Det er ikke mulighet for å 

klage vedtaket inn for Trygderetten23. Innholdet i aktivitetsplanen er det ikke mulighet 

for å påklage. Det kommer klart frem av lovteksten. Det kan kun påklages om det er 

utarbeidet en aktivitetsplan eller ikke.

3.6.3 Tidligere ytelser

Aktivitetsplanen er det samme som tidligere fantes under rehabilitering. Mulighetene 

for oppfølging var imidlertid begrenset i tilfeller der et medlem ble innvilget et 

utenlandsopphold. 

I forbindelse med yrkesrettet attføring ble det utarbeidet aktivitetsplaner og disse 

aktivitetsplanene er tilnærmet like de som nå settes opp under arbeidsavklaringspenger. 

Forskjellen er imidlertid at hva som anses nødvendige og hensiktsmessige tiltak 

(aktivitetsplanen) ikke lenger reguleres gjennom folketrygdloven, men gjennom en 

annen lov med begrensede klagemuligheter.

Tidsbegrenset uførestønad ga også medlemmet en rett til å få utarbeidet en individuell 

23 Kun vedtak etter ftrl. kan klages inn for trygderetten, Lov om anke til trygderetten 16.12.1966 § 1. 
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oppfølgingsplan. Aktivitetskravet har likevel ikke vært like fremtredende under 

tidsbegrenset uførestønad, og ut i fra lovteksten har det ikke vært noe tydelig krav til 

aktivitet.

 Ved utarbeidelsen av aktivitetsplaner, vurdering av bistandsbehov og oppfølging er det 

tydelig at dagens arbeidsavklaringspenger har hentet inspirasjon fra de tidligere reglene 

om yrkesrettet attføring. 

3.7 Meldeplikt § 11 – 7

3.7.1 Innledning

For å ha rett til arbeidsavklaringspenger må medlemmet melde seg til arbeids – og 

velferdsetaten hver fjortende dag, og gi opplysninger som har betydning for retten til 

ytelsene. Meldingen skal gis ved meldekort, oppmøte eller på annen måte som arbeids - 

og velferdsetaten bestemmer. 

Hvis meldeplikten ikke overholdes, faller retten til ytelsene bort. Dersom medlemmet 

har hatt rimelig grunn til å ikke overholde meldeplikten, skal ytelsen etterbetales. I 

tilfeller der det vil være urimelig tyngende for et medlem å overholde meldeplikten, kan 

arbeids – og velferdsetaten frita medlemmet for meldeplikt. Fritak av meldeplikten 

fritar imidlertid ikke et medlem den alminnelige opplysningsplikten etter ftrl. § 21 -3.

3.7.2 Meldeplikten

For å ha rett til arbeidsavklaringspenger og eventuelle tilleggsytelser må medlemmene 

henvende seg til sitt lokale NAV–kontor. Deretter må vedkommende opprettholde sin 

status ved å sende inn meldekort enten elektronisk eller skriftlig hver fjortende dag. 
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Dette meldekortet skal inneholde opplysninger om hvor mye vedkommende har 

arbeidet i løpet av de siste fjorten dagene. Arbeidsavklaringspenger utbetales 

etterskuddsvis og avkortes mot eventuelt arbeid som det har blitt opplyst om på 

meldekortene. NAV kan også bestemme at meldeplikten skal utføres ved personlig 

oppmøte på det lokale NAV–kontoret. Det er videre et krav om at meldekortet sendes 

inn til riktig tid. Et for sent innsendt meldekort vil føre til avkortning i ytelsen med likt 

antall dager som det kom for sent inn. Blir meldekortet sendt inn for tidlig, vil det bli 

sendt i retur til medlemmet. 24

I tilfeller der medlemmet har mistet retten til ytelsen i en periode, eller har en klage til 

behandling, må meldekort fortsatt sendes inn hvis vedkommende skal ha en fortsatt rett 

til ytelsen.

I tillegg til de opplysningene som følger av meldekortet, har også medlemmene en plikt 

til å melde fra om andre forhold som har betydning for retten til 

arbeidsavklaringspenger. Det kan være forhold som at vedkommende:

– begynner i fast eller midlertidig arbeid

– blir helt eller delvis frisk

– mottar pensjon fra annen pensjonsordning

– sitter i varetekt, soning eller forvaring

– avbryter tiltaket eller behandling

– blir sykemeldt 25

Denne listen er ikke uttømmende, men er et utvalg av det som følger av rundskrivet til § 

11 – 7. 

24 Rundskrivet til ftr. § 11 - 7
25 Ibid
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3.7.3 Unnlatt melding

Hvis et medlem uten rimelig grunn unnlater å overholde meldeplikten, faller retten til 

ytelsen bort fra den dagen meldekortet skulle vært levert og frem til meldeplikten igjen 

blir overholdt.26 Det forutsettes at arbeids – og velferdsetaten fra sin side har gode 

rutiner for å informere medlemmene om konsekvensene av unnlatt melding. Av den 

grunn kan det også stilles strenge krav til overholdelsen av meldeplikten. 

Konsekvensene av for sen innmelding inntrer imidlertid ikke før det har gått en uke fra 

meldekortet skulle ha vært levert. Bakgrunnen for dette er at det er noe ulik postgang i 

landet. På den måten er medlemmene gitt en viss sikkerhetsmargin.27 

I tilfeller der et medlem har en rimelig grunn til å ikke overholde meldeplikten, vil 

arbeidsavklaringspengene bli etterbetalt for den perioden det gjelder. Dette unntaket 

skal praktiseres strengt, noe som betyr at det som regel bare er ytre påvirkninger utenfor 

medlemmets kontroll som kan anses som rimelig grunn. Forhold som medlemmet burde 

ha kunne forutsett anses dermed ikke som rimelig grunn.28 

Hvis medlemmet gjentatte ganger ikke overholder meldeplikten, uten at det foreligger 

en rimelig grunn, kan retten til arbeidsavklaringspenger falle bort. Det er begrunnet med 

at NAV ikke lenger har mulighet til å kontrollere om den fastsatte aktivitetsplanen 

følges. Det foreligger ingen klar hjemmel til å stanse utbetalingene av 

arbeidsavklaringspengene, men manglende melding kan indikere at medlemmet  ikke 

oppfyller aktivitetskravet etter ftrl. § 11 – 8. Etter forskrift om arbeidsavklaringspenger 

§ 6, skal NAV vurdere om medlemmet oppfyller vilkårene for fortsatt å motta 

arbeidsavklaringspenger når meldekort ikke leveres. Ytelsen kan dermed opphøre etter 

denne hjemmelen ved unnlatt melding.  

26 ot.prp nr. 4 (2008-2009) s. 37
27 Rundskrivet til ftrl. § 11 -7
28 Ibid
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3.7.4 Fritak fra meldeplikten

Etter § 11 – 7, 3. ledd kan det gis unntak fra meldeplikten. Ved en slik vurdering skal 

det legges vekt på hvor tyngende meldeplikten oppleves for en person. En diagnose 

alene er ikke nok for å gi fritak fra meldeplikten. En del foreninger har i sine 

høringsuttalelser  vært kritiske til arbeidsavklaringspenger som en følge av den strenge 

meldeplikten. Det har imidlertid blitt innført en regel som gir mulighet for å unnta et 

medlem fra meldeplikten. Det er et snevert unntak, og hvert enkelt medlem må vurderes 

for seg.  Bakgrunnen for at dette er strengt er at meldekort kan leveres elektronisk og at 

dette i seg selv gjør det vesentlig enklere for medlemmene å overholde meldeplikten.

Det er to hensyn som kan gi fritak fra meldeplikten. 

For det første kan det gis fritak dersom det er hindringer som gjør det vanskelig å fylle 

ut meldekort. Det kan for eksempel være synshemninger, lese – og skrivevansker eller 

psykisk utviklingshemmede.29 Det legges vekt på at det ikke er noen hele grupper som 

er fritatt for meldeplikten, men individer i hver enkelt gruppe.

For det andre kan det gis fritak for meldeplikten dersom det er hindringer som gjør det 

vanskelig å sende inn meldekortet. Denne kategorien omfatter gjerne de som trenger 

hjelp til å få sendt meldekortet, for eksempel bevegelseshemmede som er bosatt slik at 

de er avhengige av hjelp for å få postlagt et meldekort.30 Også mennesker som er på 

institusjon kan være unntatt meldeplikten. Før det innvilges fritak fra meldeplikten må 

det lokale NAV – kontoret vurdere om det er mulighet for å gi bistand slik at 

vedkommende kan få fylt ut meldekortet. NAV har plikt til å utrede dette før det gis 

fritak fra meldeplikten.

29 Ibid
30 Ibid
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Ut i fra de strenge reglene om meldeplikt er det kun unntaksvis at det gis fritak fra 

meldeplikten. Unntak gis kun i tilfeller der det er urimelig tyngende for et medlem, og 

alle løsninger er vurdert.31 Det er NAV selv som skal vurdere om et medlem kan fritas 

for meldeplikten. Denne vurderingen skal gjøres når det er fremmet krav om 

arbeidsavklaringspenger eller i tilfeller der et medlem gjentatte ganger ikke har 

overholdt meldeplikten. 

Det er viktig å presisere at den alminnelige opplysningsplikten etter § 21 – 3 ikke 

opphører selv om det er innvilget fritak fra meldeplikten under arbeidsavklaringspenger. 

3.7.5 Tidligere ytelser

Rehabilitering har aldri vært underlagt et slikt krav om meldeplikt, men fordi de har hatt 

et krav om en behandlingsplan, har det vært mer naturlig å være i kontakt med NAV 

underveis. Tettere oppfølging har også vært mulig fordi ytelsen ikke ble innvilget for 

mer enn 52 uker av gangen.

Tidligere har det vært et krav om meldeplikt under yrkesrettet attføring. 

For mottakere av tidsbegrenset uførestønad er nok omstillingen størst. De har tidligere 

vært innvilget en ytelse som ikke har oppstilt noen særlige krav til meldeplikt. På den 

måten kan overgangen til arbeidsavklaringspenger fremstå som tyngende i forhold til 

tidligere.

Personer som tidligere ble innvilget tidsbegrenset uførestønad vil nok være dem som 

har mest behov for fritak av meldeplikten. Disse ble innvilget en langvarig ytelse for å 

31 ot.prp. nr. 4 (2008-2009) s. 37

27



få mer ro rundt sin egen helse. Flere høringsinstanser har uttalt at meldeplikten ikke må 

oppleves som unødig tyngende for mottakeren.32

3.8 Aktivitet med sikte på å komme i arbeid § 11 – 8 

3.8.1 Innledning

Formålet med arbeidsavklaringspenger er å få folk tilbake i arbeid, herunder hjelp til 

selvhjelp. Etter ftrl. § 11 – 8 er det derfor et krav om at medlemmene selv medvirker 

aktivt i prosessen.

3.8.2 Aktivitet som et vilkår

Kravet til aktivitet gjør at medlemmene selv har en plikt til å delta i prosessen. Tanken 

er at aktivitetskravet skal brukes preventivt. Det er derfor viktig at medlemmet selv er 

aktiv i utarbeidelsen av aktivitetsplanen slik at vedkommende er motivert til å følge 

den. Så lenge et medlem gjennomfører behandling eller deltar på aktiviteter som står i 

behandlingsplanen, anses aktivitetskravet som oppfylt. Det stilles derimot ikke krav til 

resultater i forbindelse med en eventuell utdannelse. Kravet er også oppfylt i tilfeller der 

lege eller annen behandler oppfordrer til ro og hvile som restitusjon.

I rundskrivet er det lagt opp til at det kan forekomme pauser under tiltaks – eller 

behandlingsperioden. Dette er tillatt så lenge det er definert i aktivitetsplanen. Det vil 

gjelde naturlige pauser under skolegang, eller det kan omfatte perioder med annen 

oppfølging. Det vesentlige i slike situasjoner er at det er inntatt i aktivitetsplanen.

32 ot.prp. nr. 4 (2008-2009) s.36
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3.8.3 Tilpassing av aktivitet

Fordi målgruppen for arbeidsavklaringspenger er så uensartet, er det viktig at 

aktivitetsplanen er tilpasset hvert enkelt medlem. Dette oppnås ved at aktivitetsplanen 

er basert på arbeidsevnevurderingen og bistandsbehovet.  Aktivitetsplanen skal løpende 

evalueres og eventuelle endringer skal føres inn i aktivitetsplanen.

3.8.4 Tidligere ytelser

For mottakere av rehabiliteringspenger vil det kunne oppleves som annerledes at det nå 

utarbeides en mer detaljert plan for en lengre tid. Denne planen er også lettere å 

revurdere underveis som en konsekvens av en tettere kontakt mellom NAV og 

medlemmet.

For tidligere mottakere av yrkesrettet attføring vil ikke kravet til egeninnsats utgjøre 

noen stor forskjell fordi de tidligere hadde krav om egeninnsats og aktivitetsplan i 

forbindelse med yrkesrettet attføring.

For tidligere mottakere av tidsbegrenset uførestønad vil dette bli en vesentlig 

forandring. De har tidligere hatt rett og plikt til å delta på tiltak og behandling, men 

fordi ytelsen kunne innvilges for så lenge som fire år av gangen, var det ikke gitt at 

oppfølgingen ble regelmessig og hensiktsmessig slik som det egentlig var tenkt. Det er i 

tillegg kommet frem at oppfølgingen av tidligere mottakere av tidsbegrenset 

uførestønad ble nedprioritert av lokalkontorene.33

33 Riksrevisjonens rapport om NAV for 2008 s. 44. I den samme rapporten viste det seg også at i 72 % 
av de kontrollerte sakene var det ikke en gang utarbeidet de lovpålagte oppfølgingsplanene. Selv om 
rapporten er fra 2008 er det likevel grunn til å tro at den er representativ for en del år. Særlig fordi 
praksisen har utviklet seg over tid.
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3.9 Fravær fra fastsatt aktivitet ftrl. § 11 – 9

3.9.1 Innledning

Som hovedregel skal fravær føre til avkorting i utbetalingene. Som fravær regnes i 

hovedsak alt fravær som ikke er tatt inn i aktivitetsplanen. Det fører til at alt fravær som 

kommer utenom planen må derfor dokumenteres for at det ikke skal føre til en 

avkorting i ytelsen. Dersom ytelsen har vært stanset i mer enn 52 uker fører det til at 

vedkommende mister retten til arbeidsavklaringspenger og må søke på nytt.

3.9.2 Kortvarig fravær, eller sterke velferdsgrunner etter ftrl. § 11–9, 2. ledd

Det godtas en fraværsdag i hver meldeperiode uten at det fører til reduksjon i ytelsen. 

Dersom fraværet strekker seg over flere dager, skal ytelsen reduseres for alle dagene. 

Det betyr at endagsregelen ikke gir rett til fradrag annet enn i tilfeller der det kun 

forekommer en dag. 

Skyldes fraværet sterke velferdsgrunner, vil ikke ytelsen bli redusert. Det er imidlertid 

et vilkår at fraværet dokumenteres på en slik måte som det etterspørres. Det følger av 

den alminnelige informasjonsplikten som medlemmene har. Som særlige grunner 

regnes:

Lege – og tannlegebesøk

Sykdom i nær familie

Dødsfall i nær familie 34

Listen er ikke uttømmende.

34 Rundskrivet til ftrl. § 11 - 9
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Begrepet nær familie er avgrenset til å gjelde slekt eller svogerskap i rett opp – eller 

nedadgående linje så nært som søsken, ektefelle eller samboer. Sykdom hos egne barn 

eller barnepasser er også akseptert som gyldig fravær. Det er ikke like strenge krav til 

dokumentasjon på barn eller barnepassers sykdom, forutsatt at fraværet er kortvarig.

Det betyr at alminnelige fraværsgrunner som giftemål, tilvenning i barnehagen eller det 

å følge barnet til skolen ikke er å anse som gyldig fravær.35

Etter forskriften § 5, skal likevel ytelsen vurderes dersom fraværet utgjør mer enn 15 %. 

Det kan være at vedkommende ikke er i stand til å gjennomføre tiltakene, eller at 

vedkommende ikke lenger oppfyller vilkårene for arbeidsavklaringspenger. Hver sak vil 

trenge en konkret vurdering før vedtak om opphør fattes. Vurderingen av fraværet skal 

gjøres fortløpende, og ikke i utgangen av hvert deltiltak.36 Det betyr at skoleelever kan 

miste retten til arbeidsavklaringspenger midt i et skoleår dersom de ikke følger fastsatt 

aktivitetsplan. Det samme gjelder i tilfeller der det foreligger fravær som gjør at den 

planlagte behandlingen ikke kan gjennomføres. Det følger av forskriften § 5, 2. ledd.

I tilfeller der ytelsen skal stanses eller revurderes har medlemmene rett på et 

forhåndsvarsel etter forvaltningsloven37 § 16. Parten skal få mulighet til å uttale seg før 

NAV fatter vedtak om midlertidig stans eller opphør. I mange tilfeller vil det føre til at 

medlemmene henvender seg til sitt lokale NAV – kontor for å gi en forklaring.

3.9.3 Fravær som følge av sykdom § 11 – 9, 3. ledd.

I tilfeller der en person er syk, og dette dokumenteres med sykemelding eller 

35 Ibid
36 Ibid
37 10. februar 1967 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
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legeerklæring, vil ikke retten til arbeidsavklaringspenger falle bort. Medlemmet vil 

dermed få utbetalt den samme summen som vedkommende ville ha fått under aktivitet. 

Et medlem som er kortvarig syk kan levere egenmelding. Medlemmene har de samme 

rettigheter som de ville hatt i en IA – bedrift. Det betyr at de kan bruke åtte 

egenmeldingsdager sammenhengende eller individuelt i en sekstendagersperiode. 

Dersom NAV finner det nødvendig kan det etterspørres dokumentasjon fra en lege på 

det faktiske fraværet. Det kan være i tilfeller der det er usikkerhet om fraværet faktisk er 

reelt. Fravær som følge av sykdom kan også gi grunnlag for stans i 

arbeidsavklaringspengene som en følge av at vedkommende ikke lenger er tilgjengelig 

for aktivitet eller kan følge progresjonen i aktivitetsplan.

3.9.4 Tidligere ytelser

 For både tidsbegrenset uførestønad og rehabiliteringspenger har det i utgangspunktet 

vært ført lite kontroll med medlemmenes faktiske oppmøte. Hva som da kan anses som 

gyldige fraværsgrunner har heller ikke vært nærmere regulert. 

Kravet til oppmøte er med det en videreføring av reglene som fulgte yrkesrettet 

attføring.

3.10 Varighet § 11 – 10

3.10.1 Innledning

I utgangspunktet kan arbeidsavklaringspenger innvilges i inntil fire år. I særlige tilfeller 

kan ytelsen innvilges lenger. Perioden begynner å løpe fra vedtaket blir fattet om 

utbetaling av ytelser.
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3.10.2 Så lenge som nødvendig § 11 – 10 1. ledd

Arbeidsavklaringspenger kan innvilges så lenge det er behov for bistand til å komme i 

arbeid. Det er også lagt opp til arbeidsavklaringspenger kan kombineres med arbeid i en 

overgangsperiode. Etter forskriften om arbeidsavklaringspenger § 2, kan det ytes 

arbeidsavklaringspenger utover fire år i særlige tilfeller som krever særlig langvarig 

utredning eller oppfølging. Denne bestemmelsen kan sees i sammenheng med § 11 – 6, 

bokstav c). Det gjelder tilfeller der både bokstav a og b er prøvd, og 

arbeidsavklaringspenger er innvilget etter bokstav c).  Det er imidlertid et vilkår for 

forlengelsen at den skyldes sykdom, skade eller lyte. Det kan også innvilges forlengelse 

i tilfeller der det har oppstått forsinkelser under prosessen.

Vedtak om arbeidsavklaringspenger fattes likevel ikke for mer enn ett år av gangen. Det 

er hjemlet i forskriften § 3. Dette kan sees sammen med § 4 som lovfester at oppfølging 

skal skje minst en gang i året. Begge disse bestemmelsene må sees i sammenheng med 

at medlemmene er sikret en tettere oppfølging enn tidligere.

3.10.3 Tidligere ytelser

Rehabilitering ble innvilget i 52 uker, og i særlige tilfeller kunne det innvilges for 

ytterligere 52 uker. Det er i henhold til tidligere ftrl. § 10 – 8.

Yrkesrettet attføring ble innvilget for inntil 3 år i forbindelse med utdanning, det ble 

regulert i tidligere ftrl. § 11 - 6. Det har blitt praktisert at det gis støtte til en utdanning 

på bachelornivå, mens en eventuelt mastergrad måtte finansieres selv. I andre tilfeller 

kunne attføring bli innvilget i inntil 4 år. Det følger av rundskrivet til tidligere ftrl. § 11 

– 6.
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Tidsbegrenset uførestønad ble innvilget for inntil 4 år i henhold til tidligere ftrl. § 12 - 9. 

I tilfeller der nytt krav var fremsatt innen tre måneder før det gamle vedtaket opphørte, 

hadde vedkommende rett til fortsatt tidsbegrenset uførestønad i påvente av ny 

saksbehandling.

3.11 Oppfølging ftrl. § 11 – 11

3.11.1 Innledning

Etter § 11 – 11 har medlemmene rett på jevnlig oppfølging. I forskriften om 

arbeidsavklaringspenger § 4 er det bestemt at det skal være minst et møte i året mellom 

NAV og medlemmet. Oppfølgingen skal sikre at medlemmet oppfyller aktivitetskravet i 

ftrl. § 11 – 8 og vurdere om de øvrige vilkårene er oppfylt. Dette kan føre til bedre 

utnyttelse av ressursene, og gjøre overgangen mellom tiltak og arbeid enklere.

3.11.2 Jevnlige og individuelle oppfølginger

Gjennom oppfølgingen skal det vurderes om den fastsatte aktiviteten fortsatt anses for å 

være hensiktsmessig og nødvendig for å få medlemmet tilbake i arbeid. Vurderingen 

skal ta utgangspunkt i arbeidsevnevurderingen og aktivitetsplanen. Etter disse 

vurderingene vil man enten finne ut at aktivitetskravet er tilfredsstilt, eller at det må 

gjøres justeringer. Det kan også konkluderes med at vedkommende ikke lenger 

oppfyller vilkårene for arbeidsavklaringspenger. 

Det stilles ikke krav om at det skal være et personlig oppmøte.38 Korrespondansen kan 

også foregå ved telefon, mail eller brev. Det at det ikke stilles krav til at NAV følger opp 

38 Rundskrivet til ftrl. § 11 -11
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medlemmet ansikt til ansikt kan føre til at enkelte lokalkontor ikke oppfyller de kravene 

som er satt. Kontorer med stor arbeidsmengde kan lettere velge en utvei enn det som er 

intensjonen til departementet og direktoratet. I slike tilfeller vil NAV minste den 

kontrollen som er ønskelig. I Riksrevisjonens rapport om NAV for 2008, ble det gitt 

sterk kritikk for den manglende oppfølgingen av medlemmene. Lokalkontorene er ikke 

flinke nok til å kalle inn medlemmene, og har bevisst nedprioritert enkelte grupper av 

stønadsmottakere.39 Det har ført til at mange medlemmer ikke har fått den oppfølgingen 

de har hatt behov for, slik at resultatet ikke har blitt så bra som det kunne ha blitt. 

Mange har blitt gående unødvendig lenge uten arbeidsrettet aktivitet som en følge av at 

NAV ikke har vært flinke nok til å ivareta medlemmenes ønsker og behov. Manglende 

oppfølging kan også bidra til senke terskelen for misbruk av systemet fordi 

medlemmene merker at det skal mye til før de blir avslørt.

Behovet for oppfølging må vurderes mellom hvert enkelt medlem og vedkommendes 

veileder. Arbeidsavklaringspenger favner en stor gruppe ulike mennesker, hvor det er 

naturlig at de har forskjellige behov som må følges opp. Oppfølgingstidspunktene skal 

tas med i aktivitetsplanen. Meldekortene anses for å være et viktig verktøy for NAV i 

disse tilfellene. Opplysninger som blir gitt på meldekortene kan være oppklarende i 

tilfeller der det skal vurderes om det er behov for flere eller færre oppfølgingsmøter.

3.11.3 Tidligere ytelser

Ingen av de tidligere ytelsene ga medlemmet en lovfestet rett til å bli fulgt opp jevnlig. 

På bakgrunn av det må det kunne legges til grunn at medlemmene nå har fått en 

rettighet som skal være med på å øke rettssikkerheten.  

39 Riksrevisjonens rapport om NAV 2008 s. 45
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3.12 Arbeidsavklaringspenger ftrl. § 11 – 13

3.12.1 Innledning

Arbeidsavklaringspenger kan gis til en som har fått redusert sin arbeidsevne med minst 

50 prosent som følge av en sykdom, skade eller lyte, og fyller minst et av vilkårene i ftrl 

§ 11 – 6. Det er en forutsetning for at det skal kunne fattes et vedtak etter ftrl. § 11 – 13 

at det allerede er vurdert om arbeidsevnen er nedsatt etter ftrl. § 11 – 5. 

3.12.2 Minst 50 prosent reduksjon i arbeidsevnen ftrl. § 11 – 13, 1. ledd

Det er et vilkår at arbeidsevnen er nedsatt med minst 50 prosent og at nedsettelsen 

skyldes sykdom, skade eller lyte. Begrepet nedsatt arbeidsevne er gjort nærmere rede 

for under punkt 3.4.4 i denne oppgaven. Ftrl. § 11 – 13 oppstiller dermed et krav om at 

omfanget av den nedsatte arbeidsevnen må være minst 50 prosent. I tilfeller der et 

medlem jobber mer enn 50 prosent på søknadstidspunktet, anses normalt ikke kravet 

som oppfylt. Det betyr i praksis at et medlem som har fått vurdert at arbeidsevnen er 

nedsatt etter ftrl. § 11 – 5 ikke nødvendigvis vil ha en rett til arbeidsavklaringspenger. 

I tilfeller der det er konkludert med at medlemmet har minst 50 prosent nedsatt 

arbeidsevne, er det et videre vilkår at medlemmet er i arbeidsrettet aktivitet etter ftrl. § 

11 – 6. Begrepet «arbeidsrettet aktivitet» favner vidt, og i henhold til rundskrivet til ftrl. 

§ 11 – 13 skal det forstås som: aktivitet som enten er aktiv behandling som tar sikte på å 

bedre arbeidsevnen til medlemmet, eller arbeidsrettet tiltak som tar sikte på å bedre 

arbeidsevnen, eller etter å ha gjennomført behandling og/eller tiltak er under annen 

oppfølging med sikte på bedring av arbeidsevnen. Målet er at medlemmet ikke blir en 

passiv stønadsmottaker.
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3.12.3 Unntak fra krav om arbeidsrettet aktivitet ftrl. § 11 – 13, 2. ledd

Kravet om aktivitet kan fravikes. Det kan være under ventetid på utarbeidelse av 

aktivitetsplan etter ftrl. § 11 – 13, 2. ledd a). I tilfeller der et medlem venter på å få 

utarbeidet en aktivitetsplan, kan det derfor innvilges arbeidsavklaringspenger. Det er 

ikke satt noen ytre grense på hvor lenge det kan innvilges arbeidsavklaringspenger etter 

denne unntaksregelen. Det eneste vilkåret er at medlemmet selv aktivt medvirker til 

utarbeidelse av planen. Det vil likevel være mest hensiktsmessig å fatte vedtak innen 

rimelig tid slik at medlemmet kan komme i gang med hensiktsmessig aktivitet.

Etter ftrl. § 11 – 13, 2. ledd b) kan det også gis arbeidsavklaringspenger i tidsrom før 

aktiv behandling eller arbeidsrettet tiltak, eller i perioder mellom behandling eller 

arbeidsrettede tiltak. Medlemmer som da går på skole vil ha rett til 

arbeidsavklaringspenger i perioden før skolestart, og i sommerferien. Heller ikke her er 

det noen tidsbegrensning på hvor lenge et medlem kan gå uten krav til aktivitet. 

Periodene mellom aktivitetene vil i de fleste tilfeller følge et normalt undervisningsår.

Etter ftrl. § 11 – 13, 2. ledd c) kan det gis arbeidsavklaringspenger i inntil fire måneder i 

tilfeller der NAV har kommet til at et medlem skal vurderes for uførepensjon. Det vil 

være aktuelt i tilfeller der NAV har kommet til at et medlem har en så sterkt redusert 

arbeidsevne at vedkommende trolig ikke vil fungere i ordinært arbeid. I tilfeller der 

kravet ikke er avgjort etter fire måneder, kan ventetiden forlenges med nye fire 

måneder. Det må imidlertid dokumenteres hvorfor ikke kravet har blitt avgjort i løpet av 

de fire første månedene. Det presiseres i rundskrivet at det er NAV som må ta 

avgjørelsen om at søknad om uførepensjon skal settes frem. Det er ikke nødvendigvis 

tilstrekkelig at medlemmet selv har satt frem krav om uførepensjon og derfor ikke 

ønsker å fortsette med arbeidsrettet tiltak eller behandling. Det må anses som en 

naturlig følge av at arbeidsavklaringspenger i påvente av behandling av søknad om 

uførepensjon er en unntaksregel. Perioden kan ikke forlenges utover totalt åtte måneder. 

Det er også viktig å gjøre medlemmet oppmerksom på at det kan søkes om gradert 
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uførepensjon, og at den resterende restarbeidsevnen fortsatt kan bli behandlet under 

arbeidsavklaringspenger. 

3.12.4 Ny periode som følge av annen sykdom ftrl. § 11 – 13, 3. ledd  

Hvis et medlem blir arbeidsufør som følge av annen sykdom innen seks måneder etter 

at vedkommende var i arbeid, og det ikke er opptjent ny rett til sykepenger, kan det 

innvilges arbeidsavklaringspenger på nytt. Vedtak om arbeidsavklaringspenger etter 

denne regelen vil kun bli innvilget for ett år uten mulighet for utvidelse. Bakgrunnen for 

denne regelen om kun ett års forlengelse er at arbeidsavklaringsperioden normalt 

opphører etter fire år. Det ville ikke ha vært hensiktsmessig om et medlem skulle blitt 

innvilget arbeidsavklaringspenger for en ny periode av lengre varighet.40 Det må i så fall 

søkes på nytt etter de ordinære reglene. 

Det kan også innvilges arbeidsavklaringspenger til et medlem som har mottatt ytelsen 

tidligere, dersom medlemmet blir arbeidsufør som følge av samme sykdom innen det 

har gått ett år. I det siste tilfellet er det ikke et krav om at sykdommen skal være mer 

enn forbigående. Etter ftrl. § 11 – 5 er det et krav om at den nedsatte arbeidsevnen er 

mer enn forbigående. Dette kravet er fraveket i tilfeller der medlemmet får et tilbakefall 

til den gamle sykdommen. Unntaket gjelder kun i slike tilfeller. Også i disse tilfellene 

vil det kun bli innvilget arbeidsavklaringspenger for et år. I tilfeller der et medlem får et 

tilbakefall fra samme sykdommen, og det har gått mer enn et år, må det settes frem krav 

om arbeidsavklaringspenger på nytt som vil bli vurdert etter de samme vilkårene.

Studenter som har behov for aktiv behandling for å komme tilbake i studiene kan ha rett 

på arbeidsavklaringspenger. Det er et vilkår at de har avbrutt studiet helt, og ikke bare 

henger etter på progresjonen. Når behandlingen er fullført, skal studenten tilbake til 

studiene, studenter kan ikke innvilges arbeidsrettede tiltak. Studenter kan heller ikke 

40 ot.prp (2008-2009) s 42-43
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innvilges arbeidsavklaringspenger i ventetid på arbeid etter endt behandling. Hvis en 

student velger å avbryte utdannelsen sin, kan det ikke innvilges arbeidsavklaringspenger 

etter denne hjemmelen, de må da vurderes på lik linje med andre.

3.12.5 Innvilgelsestidspunkt ftrl. § 11 – 13, 4. ledd

Arbeidsavklaringspenger skal innvilges med virkning fremover i tid. Det betyr tidligst 

det tidspunktet kravet ble satt frem. Hvis en person har rett på flere ytelser, kan 

vedkommende velge hvilken ytelse han eller hun vil motta, det følger av ftrl. §11 - 23. I 

de fleste tilfeller vil retten til arbeidsavklaringspenger oppstå under sykepengeperioden, 

eller arbeidsavklaringspenger vil inntre som en forlengelse av sykepengeperioden. For 

de fleste alminnelige arbeidstakere vil det være lønnsomt å motta sykepenger ut det 

første året fordi sykepenger utbetales med 100 % av ordinær lønn (ftrl. § 8 - 16 ), mens 

arbeidsavklaringspenger utbetales med 66 % av ordinær lønn (ftrl. § 11 - 16)41. 

3.12.6 Tidligere ytelser

Rehabiliteringspenger ble innvilget i tilfeller der arbeids – og inntektsevnen var nedsatt 

med minst 50 %, og at nedsettelsen varte i lengre tid.42  Rehabiliteringspenger ble også 

gitt i tilfeller der et medlem fikk tilbakefall fra tidligere sykdom som nevnt i ftrl. § 11 – 

13, 3. ledd. Dette gjaldt kun hvis det var samme sykdom som vendte tilbake. Ny 

sykdom ga ikke en automatisk rett til rehabiliteringspenger. Tilsvarende ftrl. § 11 – 13, 

2. ledd c) kunne også rehabiliteringspenger innvilges i ventetid på yrkesrettet attføring i 

tillegg til uførepensjon. 

41 Dette er noe forenklet i forhold til selve beregningsgrunnlaget, men hovedregelen er 66 % av siste års 
inntekt. Alternativt er det 66 % av gjennomsnittsinntekten for de 3 siste årene dersom dette gir et 
høyere beregningsgrunnlag enn siste års inntekt.

42 ot.prp (2008-2009) s 18
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Yrkesrettet attføring ble gitt i tilfeller der et medlem hadde tapt minst halvparten av sin 

inntektsevne i henhold til tidligere ftrl. § 11 – 8. Det var et vilkår at nedsettelsen kunne 

anses som varig, men som varig var det tilstrekkelig at nedsettelsen var forutsatt å vare i 

lengre tid.43 Det ble videre gitt yrkesrettet attføring til tiltak som var nødvendige og 

hensiktsmessige med tanke på å få medlemmet tilbake i arbeid (tidligere ftrl. § 11 -6). 

For øvrig ble det innvilget attføringspenger etter tidligere ftrl. § 11 – 9 for de samme 

tilfellene som nå dekkes av ftrl. § 11 – 13.     

Tidsbegrenset uførestønad ble gitt til medlemmer som hadde fått sin evne til å utføre 

inntektsgivende arbeid varig nedsatt, det følger av tidligere ftrl. § 12 – 7. Dette 

varighetskravet tolkes strengere enn i de andre ytelsene, og det forutsettes at 

arbeidsevnen er nedsatt i minst fire til fem år for at den skal kunne kalles varig.44

Alle de tidligere ytelsene hadde et krav om at arbeidsevnen var varig nedsatt. Dette 

vilkåret har falt bort i arbeidsavklaringspengene, men det forutsettes likevel at 

nedsettelsen av arbeidsevnen er ment å vare over lengre tid. 

3.13 Arbeidsavklaringspenger i ventetid på arbeid ftrl. § 11 – 14

3.13.1  Innledning

Arbeidsavklaringspenger kan innvilges i en overgangsperiode på tre måneder i påvente 

av arbeid. Det er et vilkår at vedkommende ikke er passiv, og det vil bli gitt sanksjoner 

der et medlem uten rimelig grunn ikke takker ja til jobb eller arbeidsmarkedstiltak. Det 

gjelder ethvert høvelig arbeid som et medlem blir tilbudt. Som høvelig arbeid menes: 

«et yrke eller et arbeid som medlemmet vil være i stand til å utføre ut fra 

vedkommendes forutsetninger. Dette betyr at arbeidet må være i samsvar med fysiske 

43 ot. prp. nr.4 (2008 – 2009) s. 18
44 ot.prp. nr. 4 (2008 – 2009) s. 19
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og psykiske forutsetninger»45

3.13.2 Vilkår og stønadsperiode ftrl. § 11 – 14, 1. ledd

For at arbeidsavklaringspenger skal kunne innvilges i påvente av arbeid, er det et krav 

om at medlemmet er ferdig med avklaring slik at vedkommende anses som i stand til å 

kunne ta alminnelig arbeid igjen. Det er ikke et krav om at medlemmet har mottatt 

arbeidsavklaringspenger under gjennomføringen av aktivitetsplanen. For at et medlem 

skal anses som ferdig avklart, må NAV ha kalt inn medlemmet til en avsluttende 

samtale. I tilfeller der NAV ikke har kapasitet til å kalle inn medlemmet, har rundskrivet 

gitt retningslinjer om at medlemmet ikke skal lide for saksbehandlingsfeil i NAV. 

Vedtak om at en person er ferdig avklart skal ikke fattes med tilbakevirkende kraft. Det 

betyr at NAV må selv bære konsekvensene av dårlige saksbehandlingsrutiner. NAV kan 

ikke uten videre beslutte at en aktivitetsplan er fullført. Det er derfor viktig at NAV har 

gode saksbehandlerrutiner slik at feilutbetalinger kan unngås.

Det er videre et krav om at medlemmet står tilmeldt som reell arbeidssøker og leverer 

meldekort. Medlemmer som tidligere har vært fritatt for å levere meldekort skal 

vurderes på nytt når avklaringen er endt. De tidligere hindringene som ga fritak for å 

levere meldekort kan nå være opphørt. Som reell arbeidssøker skal det legges til grunn 

den samme forståelsen som følger av ftrl. § 4 – 5. Det er i rundskrivet gjort et unntak fra 

kravet om at en reell arbeidssøker må ta ethvert arbeid. De kan kun pålegges å ta en 

jobb som anses som høvelig. I vurderingen av hva som er høvelig må det kunne legges 

vekt på hva slag tiltak som har vært gjennomført under aktivitetsplanen. Medlemmet må 

likevel være en aktiv jobbsøker, og må kunne dokumentere dette for NAV ved behov. 

Når det er fattet et vedtak om avsluttet arbeidsavklaring, kan det ytes stønad i inntil tre 

måneder. Disse tre månedene er absolutte og kan ikke fravikes. I tilfeller der et medlem 

45 Rundskrivet til ftrl §  -11 - 14 
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går rett ut i jobb, men slutter etter to måneder, vil medlemmet kun ha rett på 

arbeidsavklaringspenger i en måned. Regelen om arbeidsavklaringspenger i ventetid på 

arbeid gjelder kun tre måneder fra den dagen arbeidsavklaringen er avsluttet.  

3.13.3 Tidsbegrenset bortfall § 11 – 14, 2. ledd.

I tilfeller der et medlem nekter å ta i mot arbeid eller et arbeidsrettet tiltak som NAV 

finner høvelig, faller retten til arbeidsavklaringspenger bort hvis det ikke foreligger en 

rimelig grunn for å nekte å ta imot hjelp. Det samme gjelder i tilfeller der et medlem 

ikke møter til samtaler med NAV. Tidsbegrenset bortfall av arbeidsavklaringspenger kan 

anses som en sanksjon mot et medlem som ikke etterkommer NAV sine krav. Som 

rimelig grunn regnes blant annet sykdom hos medlemmet eller nærmeste familie, eller 

legetimer, jobbintervju eller arbeid. Rundskrivets liste er ikke uttømmende, og hvert 

tilfelle må vurderes konkret. Fraværet må også kunne dokumenteres. Før et vedtak om 

bortfall fattes, skal vedkommende varsles i henhold til forvaltningsloven § 16.

Bortfallsperioden er på fire uker, og kan forlenges med nye fire uker ved gjentatt 

manglende samarbeid. Utvidet sanksjon gis ikke, slik som under dagpenger, jmf. ftrl. § 

4 – 20.  Etter ftrl. § 11 – 14, 4. ledd løper tidsbegrenset bortfall kun i perioder hvor 

medlemmet står tilmeldt som reell arbeidssøker og leverer meldekort. Det betyr at hvis 

et medlem ikke oppfyller vilkårene for å være reell arbeidssøker (jobber mer enn 60 %, 

er syk, har ferie e.l.) vil perioden med det tidsbegrensede bortfallet forskyves. Et 

medlem kan dermed ikke omgå sanksjonene. Dette er med på å sikre en viss effektivitet 

i systemet.

3.13.4 Tidligere ytelser

Rehabiliteringspenger ble ikke gitt i ventetid på arbeid. Intensjonen bak 
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rehabiliteringspenger var hovedsakelig å få medlemmet tilbake til det arbeidet 

vedkommende hadde før han eller hun ble syk. Det var også normalt å forvente 

oppfølging fra arbeidsgiver. Dette var i motsetning til yrkesrettet attføring som hadde 

som formål å gi medlemmet en ny utdanning.

For yrkesrettet attføring gjaldt de samme regler om ytelsen i ventetid på arbeid. Det var 

også her et krav om at medlemmet måtte stå tilmeldt som reell arbeidssøker, og levere 

meldekort. Hvis et medlem som mottok yrkesrettet attføring ikke overholdt sine plikter 

ville ytelsen falle bort på lik linje med de reglene som følger av 

arbeidsavklaringspenger.

Tidsbegrenset uførestønad hadde ingen regler som ga rett til stønad i en venteperiode. 

Det kan vurderes om ikke medlemmer som tidligere mottok tidsbegrenset uførestønad 

var i en venteperiode hele stønadsperioden, det er disse medlemmene som i dag faller 

innunder folketrygdloven § 11 – 6, bokstav c).  

3.14 Arbeidsavklaringspengenes størrelse ftrl. § 11 – 16

3.14.1 Innledning

Arbeidsavklaringspenger ytes med 66 % av beregningsgrunnlaget. I tillegg til ytelsen 

kan det også gis barnetillegg med en fast sats. En minste årlig ytelse er garantert for 

medlemmer som ikke har hatt høy arbeidsinntekt tidligere. Det er også regulert egne 

minstesatser for medlemmer som fikk sin arbeidsevne redusert før fylte 26 år. Det er 

medlemmer som tidligere har tilhørt gruppen av unge uføre. 
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3.14.2 Størrelsen på arbeidsavklaringspenger ftrl. § 11 – 16, 1. ledd

Den årlige ytelsen utgjør 66 % av beregningsgrunnlaget. Arbeidsavklaringspenger 

utbetales med en dagsats og det gis stønad til 260 dager i året. 

3.14.3 Garantert minste årlig ytelse ftrl. § 11 – 16 2. ledd

For medlemmer som ikke har vært aktive i arbeidslivet, eller som har hatt liten inntekt, 

er det fastsatt en minste årlig ytelse på 2 G (2 ganger grunnbeløpet)46. Fra 01.03.2010 

var minsteytelsen på 1,97 G, men fra 01.05.2010 ble den oppjustert til 2 G.

3.14.4 Minste årlig ytelse for medlemmer som har fått redusert sin 
arbeidsevne før fylte 26 år ftrl. § 11 – 16, 3. ledd

 Medlemmer som har fått sin arbeidsevne nedsatt før fylte 26 år, har rett på en 

minsteytelse på 2,44 G. Det er imidlertid et tilleggsvilkår at arbeidsevnen har vært 

nedsatt på grunn av alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte. Det betyr at det er kun de 

mest alvorlige tilfellene det vil være grunnlag for å beregne etter ftrl. § 11 – 16, 3. ledd. 

Det må videre være klart dokumentert at sykdommen, skaden eller lyten oppstod før 

medlemmet fylte 26 år. Hvis vedkommende har vært i mer enn 50 % arbeid etter fylte 

26 år, faller ikke retten til minsteytelsen på 2,44 G bort dersom kravet blir satt frem før 

medlemmet fyller 36 år.  Det må i slike tilfeller foretas en arbeidsevnevurdering tilbake 

i tid. Hvis medlemmet ikke har vært i arbeid, gjelder det ingen grense for når kravet 

settes frem. Når arbeidsavklaringspenger er utmålt etter reglene om ung ufør, skal 

pengene tidligst utbetales fra den dagen medlemmet fyller 20 år. 

46 Fra 01.05.2010 var folketrygdens grunnbeløp på NOK 75 642,- slik at minste årlige utbetaling er 
NOK 151 284,-
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3.14.5 Barnetillegg ftrl. § 11 – 16 4. ledd

 For hvert barn som medlemmet forsørger ytes det et barnetillegg på NOK 27,- pr. dag. 

Barnetillegg ytes også hvis medlemmet ikke har den daglige omsorgen for barnet/barna. 

Forsørgeransvaret følger av barneloven47 § 67. Det ytes barnetillegg til egne barn. Som 

egne barn regnes både biologiske barn og adoptivbarn. Barnetillegg ytes imidlertid ikke 

dersom barnet har en egeninntekt (inkludert kapitalinntekt) på over 1 G. Det ytes 

barnetillegg til begge foreldrene dersom begge mottar arbeidsavklaringspenger. 

Barnetillegg i arbeidsavklaringspenger utbetales også i tilfeller der den andre av 

foreldrene mottar barnetillegg i en annen ytelse.

3.14.6 Tidligere ytelser

Både rehabiliteringspenger og yrkesrettet attføring ble utbetalt med en dagsats for 260 

stønadsdager. Begge ytelsene ble også utbetalt med 66 % av beregningsgrunnlaget. For 

begge ytelsene gjaldt det videre at minstesatsen var på 1,97 G.  Det er den samme 

satsen som først ble gitt i arbeidsavklaringspenger, men denne er fra 1. mai 2010 

oppjustert til 2 G. Ytelsene ble indeksregulert i mai hvert år i sammenheng med 

grunnbeløpet. I begge ytelsene ble det også gitt et standardisert barnetillegg på NOK 

27,- pr. dag. Barnetillegget ble gitt etter de samme regler som nå finnes i ftrl. § 11 – 16. 

4. ledd.

Grunnlaget for tidsbegrenset uførestønad ble beregnet på samme måte som 

rehabiliteringspenger, det følger av ftrl. § 12 -13. Ytelsen ble utbetalt med 66 % av 

grunnlaget, med en minsteytelse på 1,97 G.

I tidsbegrenset uførestønad ble det også gitt barnetillegg. Dette barnetillegget ble gitt 

med inntil 40 % av grunnbeløpet, og ble behovsprøvd opp mot samlet inntekt. I praksis 
47 8. april 1981 nr. 7 Lov om barn og foreldre 
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utgjør det store økonomiske forskjeller mellom medlemmene. Et medlem som mottar 

NOK 27,- pr. dag har et barnetillegg på NOK 585,- pr. måned (260 stønadsdager / 12 

måneder), mens et fullt barnetillegg i tidsbegrenset uførestønad utgjør NOK 2 521,- pr. 

måned (40 % av grunnbeløpet pr. 01.05.2010 / 12 måneder).  Kompensasjonsregler for 

dette er gitt i overgangsforskriften. Tidsbegrenset uførestønad skiller seg dermed klart ut 

fra de andre ytelsene da det gis barnetillegg etter reglene om pensjon, mens selve 

livsoppholdsytelsen ble utbetalt etter de samme reglene som for rehabiliteringspenger.

3.15 Reduksjon av arbeidsavklaringspenger som følge av arbeid ftrl. § 11 - 
18

3.15.1 Innledning

Hovedvilkåret for å bli innvilget arbeidsavklaringspenger er at arbeidsevnen er nedsatt 

med minst 50 %. Når et medlem derimot er innvilget arbeidsavklaringspenger, kan 

vedkommende jobbe inntil 60 %. Arbeid må meldes inn på meldekortet og vil føre til at 

utbetalingen av ytelsen blir tilsvarende redusert. Arbeidsavklaringspenger skal også 

samordnes etter ftrl. § 11 – 24 dersom et medlem mottar andre ytelser fra NAV 

(sykepenger, uførepensjon, enslig forsørger etc). 

3.15.2 Ftrl. § 11 – 18, 1. ledd

Det gis fulle arbeidsavklaringspenger til en person som har tapt hele arbeidsevnen. Det 

betyr at det kun er lønnet arbeid som skal føres opp på meldekortet og dermed føre til 

reduksjon i utbetalingene.48 Dette er i motsetning til dagpenger hvor ethvert arbeid skal 

meldes inn og dermed fører til avkortning. Det følger av ftrl. § 4 – 13. 

48 Ot. prp. nr. 4 (2008-2009) s. 38-39
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3.15.3 Reduksjon og beregning ved delvis tap av arbeidsevnen ftrl. § 11 – 

18, 2. ledd til ftrl. § 11 – 18, 5. ledd

Et medlem kan arbeide inntil 60 % i en periode uten å miste retten til 

arbeidsavklaringspenger. Ytelsen vil imidlertid bli redusert som en følge av innmeldt 

arbeid, det følger av ftrl. § 11 – 18, 2. ledd. 

I henhold til ftrl. § 11 – 18, 3. ledd skal det ved beregning av størrelsen på 

arbeidsavklaringspengene, tas utgangspunkt i en normal arbeidsuke på 37,5 timer. I 

tilfeller der et medlem jobber 5,75 timer skal det rundes ned til 5,5 timer. Jobber 

vedkommende det samme timeantallet to dager i løpet av en periode rundes den ene 

dagen ned til 5,5 timer og den andre dagen opp til 6 timer.49 

Hvis et medlem arbeider i et arbeidsrettet tiltak uten lønn, eller med en lønn lavere enn 

grunnbeløpet, skal ikke ytelsen reduseres fullt ut i forhold til det arbeidet vedkommende 

har utført. Det er regulert i ftrl. § 11 – 18, 4. ledd.  Denne regelen må anses som en 

kompensasjon for lavere inntekt. Dette unntaket omfatter også lærlinger.

I slutten av en tiltaksperiode kan det ytes arbeidsavklaringspenger ned til 20 %. Denne 

graderingen kan vare i inntil 6 måneder, det følger av ftrl. § 11 – 18, 5. ledd. Ytelsen 

kan kun graderes så langt ned en gang i løpet av en avklaringsperiode. Etter endt 

avklaring er det en forutsetning at vedkommende er i stand til å klare seg selv i 

arbeidslivet.

3.15.4 Tidligere ytelser

Rehabiliteringspenger ble innvilget med en gradert sats, og kunne også ytes ned til 20 

%. Det ble fastsatt en restarbeidsevne som medlemmet stod fritt til å disponere i stedet 

for at det ble avkortet underveis. På den måte oppfordret man heller ikke medlemmet til 

49 Ibid

47



å prøve seg i arbeidslivet slik som det gjøres under arbeidsavklaringspenger. På 

bakgrunn av at ytelsen ikke ble innvilget for mer enn 52 uker av gangen, var det lettere 

å følge opp arbeidsevnen underveis. 

Yrkesrettet attføring ble gitt på samme vilkår som arbeidsavklaringspengene. Ytelsen 

ble etterbetalt og avkortet i henhold til de innmeldte timene. Yrkesrettet attføring ble 

også utbetalt dersom vedkommende jobbet inntil 60 %.  Det var derimot ikke anledning 

til å gradere ytelsen ned til 20 % for en periode.

Personer som var innvilget tidsbegrenset uførestønad kunne tjene inntil 1 G i året uten 

at det medførte avkortning i ytelsen. Dette har i arbeidsavklaringspenger blitt 

kompensert for gjennom overgangsforskriften. Inntekt som oversteg det ville derimot 

føre til en reduksjon. Ved tidsbegrenset uførestønad ble det utført ligningskontroller 

etterskuddsvis, slik at hvis et medlem hadde tjent for mye, ville det føre til at 

vedkommende kunne få redusert stønad det neste året. Under tidsbegrenset uførestønad 

har det også vært mulighet til å gradere ytelsen ned til 20 % i tilfeller der arbeidsevnen 

ble utvidet. Det følger av den tidligere ftrl. § 12 – 11. I motsetning til de andre ytelsene 

som ble gradert med ti prosents intervaller, kunne tidsbegrenset uførestønad graderes 

med intervaller på fem prosent (ftrl. § 12 – 11, 2. ledd). 

3.16 Reduksjon av ytelsen på grunn av ytelser fra arbeidsgiver ftrl. § 11 – 19

3.16.1 Innledning

I tilfeller der et medlem mottar ytelser fra arbeidsgiveren, anses det normalt ikke som at 

vedkommende har fått nedsatt hele arbeidsevnen. Det skilles mellom ytelser fra 

arbeidsgiver som anses som tapt inntekt, og ytelser som er ment som erstatning for 
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ikke-økonomisk skade. I tilfeller der et medlem mottar pensjonsgivende inntekt som er 

erstatning etter skadeserstatningsloven50 § 3 – 1 eller yrkesskadeforsikringsloven51 § 13, 

skal det ikke føre til avkorting i arbeidsavklaringspengene.52 Sluttkompensasjon som 

anses som lønn, skal tas med i vurderingen for virkningstidspunktet for 

arbeidsavklaringspenger. Når utbetalingen finner sted, er ikke avgjørende for hvordan 

ytelsen fra arbeidsgiveren skal forstås.53

3.16.2 Reduksjon på grunn av ytelser fra arbeidsgiver

Hovedregelen er at ytelser fra arbeidsgiver skal tolkes som at arbeidsevnen ikke er 

nedsatt 100 %. Det er imidlertid et vilkår at ytelsen fra arbeidsgiveren kan anses som 

pensjonsgivende inntekt, det følger av ftrl. § 11 – 19, 1. ledd. Som pensjonsgivende 

inntekt regnes blant annet lønn, naturalytelser og sluttvederlag. 

Ytelser som ikke anses som pensjonsgivende inntekt skal også føre til reduksjon i 

ytelsen. Det følger av ftrl. § 11 – 19, 2. ledd. Det er imidlertid et vilkår at ytelsen er 

tilstått i forbindelse med overgangen til arbeidsavklaringspenger, eller i forbindelse med 

oppsigelse, fratreden eller reduksjon i arbeidstid. 

Inntekt som derimot anses som pensjonsgivende inntekt, men som er ytet fra 

arbeidsgiver etter reglene om skadeerstatning eller yrkesskadeerstatning fører ikke til 

reduksjon av arbeidsavklaringspenger. Slike utbetalinger må kunne anses som en ikke–

økonomisk ytelse i forbindelse med arbeid. Det samme gjelder også for feriepenger. 

Dette er i henhold til ftrl. § 11 – 19. 3. ledd.

50 Lov om skadeserstatning13.juni 1967 nr. 13 
51   Lov om yrkesskadeforsikring 16. juni 1989 nr. 65
52 Ot.prp. nr. 4 (2008-2009) s. 39
53 Rundskrivet ftrl § 11 – 19 
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3.16.3 Tidligere ytelser

Mottakere av rehabiliteringspenger kunne uten restriksjoner motta ytelser fra 

arbeidsgiver. Arbeidsgiver kunne også yte full lønn til medlemmet, og selv få fullmakt 

til å kreve refusjon i medlemmets rehabiliteringspenger.

For yrkesrettet attføring fantes det ingen slike regler om avkortning mot ytelser fra 

arbeidsgiver.

Mottakere av tidsbegrenset uførestønad kunne ikke motta ytelser fra arbeidsgiver uten 

at dette ble avkortet i ytelsen. Det gjaldt også økonomiske ytelser som ikke var 

pensjonsgivende. Imidlertid gjaldt dette kun ytelser som var avtalt i forbindelse med 

fratreden eller reduksjon av arbeidstiden. Disse reglene fulgte av den tidligere ftrl. § 12 

– 17.

3.17 Arbeidsavklaringspenger under opphold i institusjon ftrl. §11 – 21 

3.17.1 Innledning

Dersom et medlem oppholder seg på institusjon vil det normalt føre til avkortning i 

ytelsen. Ytelsen avkortes med 50 % i tilfeller der medlemmet har fri kost og losji ved 

institusjonen. Ytelsen utbetales fullt i innleggelsesmåneden og de tre påfølgende 

måneden.  Hvis medlemmet er tilbake til institusjon innen tre måneder etter at 

vedkommende ble skrevet ut sist, vil ytelsen igjen bli redusert fra måneden etter at 

vedkommende ble innlagt. Tilleggstønader som ytes etter ftrl. kapittel 11, vil ikke bli 

avkortet etter disse reglene. Rent unntaksvis kan det fortsettes å utbetales fulle 

arbeidsavklaringspenger. 
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3.17.2 Opphold i institusjon, unntak etter ftrl. § 11 -21

Hovedregelen er at arbeidsavklaringspenger blir betalt med 100 % den måneden 

medlemmet blir lagt inn og de tre påfølgende månedene i institusjon hvor det er fri kost 

og losji. Etter dette skal ytelsen reduseres med 50 %. Hvis medlemmet har et 

forsørgeransvar ovenfor ektefelle, eller mottar barnetillegg, skal det fortsatt bli utbetalt 

full ytelse. I tilfeller der et medlem har faste utgifter selv om vedkommende er på 

institusjon, kan det bestemmes at ytelsen skal fortsette å løpe fullt. Det vil være i 

tilfeller der medlemmet fortsatt har boutgifter selv om vedkommende ikke bor der. Slike 

tilfeller må vurderes individuelt. Bakgrunnen for unntaksregelen er at medlemmene 

ikke skal få en ekstra økonomisk belastning i tillegg til helsen. Det er et krav om at 

utgiftene må dokumenteres.

3.17.3 Tidligere ytelser

For mottakere av rehabiliteringspenger  ble ytelsen betalt med full sats i 

innleggelsesmåneden og måneden etter. Hvis oppholdet var ment å vare mer enn fem 

måneder ble ytelsen redusert på dette tidspunktet. Var oppholdet ment å vare for 

eksempel fire måneder, ble ytelsen betalt fullt ut under hele oppholdet. Dette følger av 

tidligere ftrl. § 10 – 14, 3. ledd. Også her ble ytelsen redusert til 50 % dersom 

medlemmet vendte tilbake til institusjonen innen tre måneder etter forrige opphold.

For mottakere av yrkesrettet attføring ble ytelsen betalt med full sats i 

innleggelsesmåneden og den påfølgende måneden. Etter det ble ytelsen normalt redusert 

til 50 %, men minste årlige utbetaling kunne likevel ikke utgjøre under en halv G. Det 

følger av tidligere ftrl. § 11 – 16, 2. ledd. Begrunnelsen var at medlemmet ikke lenger 

kunne følge aktivitetsplanen. I unntakstilfeller kunne ytelsen betales fullt ut. Disse 
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unntakene er i det vesentlige de samme som under arbeidsavklaringspenger.

Etter tidligere ftrl. § 12 – 13, skulle tidsbegrenset uførestønad reduseres i henhold til 

den tidligere § 10 – 14. Tidsbegrenset uførestønad fulgte også på dette området de 

samme reglene som rehabiliteringspenger. 

3.18 Arbeidsavklaringspenger under straffegjennomføring ftrl. § 11 – 22

3.18.1 Innledning

Denne regelen kan deles opp i to deler: Den type straffegjennomføring som ikke gir rett 

til arbeidsavklaringspenger (§ 11 – 22, 1. ledd 1.pkt), og den type straffegjennomføring 

som kan gi rett til arbeidsavklaringspenger (§ 11 – 22, 1. ledd 2.pkt og § 11 – 22, 2. 

ledd). Uavhengig av soning er det kun retten til livsopphold som kan falle bort. Retten 

til tilleggstønader kan beholdes. Et medlem som utholder varetekt, straff eller 

særreaksjon i anstalt under friomsorgen vil aldri ha rett på arbeidsavklaringspenger. 

Som særreaksjon regnes tvunget psykisk helsevern, tvungen omsorg eller forvaring. Det 

avgjørende er imidlertid hvor vidt vedkommende oppholder seg i en anstalt under 

kriminalomsorgen.

3.18.2 Unntak som kan gi rett til arbeidsavklaringspenger ved 

straffegjennomføring

I tilfeller der en som er under straffegjennomføring, arbeider for en arbeidsgiver utenfor 

anstalten får sin arbeidsevne nedsatt etter ftrl. § 11 – 5, kan det ytes 

arbeidsavklaringspenger. Medlemmer som er ilagt samfunnsstraff eller soner utenfor 

fengsel kan også beholde retten til arbeidsavklaringspenger. Det avgjørende er hvorvidt 

medlemmet har mulighet til å gjennomføre den oppsatte aktivitetsplanen.
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3.18.3 Tidligere ytelser

For mottakere av både rehabiliteringspenger og attføring gjaldt det i all hovedsak de 

samme regler som nå gjelder for arbeidsavklaringspenger. Det følger av tidligere ftrl. §§ 

10 – 15 og 11 – 17. Det var kun retten til livsoppholdet som opphørte. Retten til 

tilleggstønader falt ikke bort under opphold i fengsel.

Etter tidligere ftrl. § 12 -13 skulle ftrl. § 10 – 15 også gjelde for tidsbegrenset 

uførestønad. Det betød at for tidligere mottakere av tidsbegrenset uførestønad blir det 

heller ingen endring i forhold til tidligere.

4 F15.09.2009 nr. 1194 «overgangforskriften»

4.1 Innledning

F15.09.2009 nr. 1194 Forskrift om overgangsregler for personer som ved innføringen av 

arbeidsavklaringspenger mottar rehabiliteringspenger, attføringspenger, attføringsstønad 

eller tidsbegrenset uførestønad, heretter kalt for overgangsforskriften. Etter forskriften 

§1 gjelder den for personer som:

a) har et vedtak om rehabiliteringspenger, attføringspenger, attføringsstønader eller 

tidsbegrenset uførestønad som går ut over 28. februar 2010  

b) har søkt om og fyller vilkårene for rehabiliteringspenger, attføringspenger, 

attføringsstønader eller tidsbegrenset uførestønad før 1. mars 2010 

c) urettmessig har fått avslag på søknad om rehabiliteringspenger, attføringspenger, 

attføringsstønader eller tidsbegrenset uførestønad og får vedtaket omgjort etter 1. mars 
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2010 

d) har mottatt tidsbegrenset uførestønad og før 1. mars 2010 hadde en hvilende 

pensjonsrett som medlemmet ville ha kunnet gjøre gjeldende innen 31. desember 2012, 

eller  

e) har et vedtak om rehabiliteringspenger, attføringspenger eller tidsbegrenset 

uførestønad som går ut over 28. februar 2010 og som etter endt opphold i 

helseinstitusjon eller lignende eller fengsel igjen kan motta ytelsen. 

Forskriften trådte i kraft 01.03.2010.

4.2 Overgangsregler

Etter forskriften § 1, 2. ledd opphørte de gamle reglene i F11.09.2001 nr. 1078 

(attføringsovergangsforskriften).  Det betyr at de medlemmene som var berørt av denne 

forskriften ikke lenger ville ha de rettighetene som fulgte av denne. De vil dermed få sin 

stønad beregnet ut i fra de nye reglene om arbeidsavklaringspenger. For medlemmer 

som var innvilget yrkesrettet attføring uten å være berørt av de gamle 

overgangforskriftene, vil reglene i denne overgangsforskriften gjelde.

 Alle medlemmer som hadde en sak etter ftrl. kapittel 10, 11 eller 12 (unntatt de som var 

innvilget varig uførepensjon) før 01.03.2010 ble overført til arbeidsavklaringspenger fra 

denne dato. Det følger av overgangforskriften § 2.  Videre er det fastsatt i forskriften § 

2, 2. ledd at medlemmet skal ha samme dagsats i arbeidsavklaringspenger som i den 

tidligere livsoppholdsytelsen.

Overgangsperioden varer ikke lenger enn til 31.12.2012. Medlemmer som har vedtak 

som varer lengre enn dette vil få arbeidsavklaringspengene beregnet etter ftrl. kapittel 
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11 fra 01.01.2013 uavhengig av tidligere beregninger. Varigheten på overgangsreglene 

er fastsatt i forskriften § 3. 

4.3 Barnetillegg § 4 

Hvis forsørgeransvaret oppstod etter 01.03.2010 skal barnetillegget fastsettes ut i fra de 

nye reglene i kapittel 11. I tilfeller der forsørgeransvaret oppstod før 28.02.2010 skal 

barnetillegget beregnes ut i fra de gamle ytelsene. Det behovsprøvde barnetillegget i 

tidsbegrenset uførestønad faller bort fra 01.03.2010. Etter ftrl. § 11 – 16, 5. ledd kan 

ikke den samlede ytelsen overskride 90 % av beregningsgrunnlaget. I 

overgangsperioden er det gjort unntak for denne regelen slik at ytelsen inkludert 

barnetillegg kan overskride 90 %.

4.4 Kompensasjonsreglene

4.4.1 Innledning

Det har tidligere vært en del økonomiske fordeler for mottakere av tidsbegrenset 

uførestønad i forhold til de andre ytelsene. I overgangforskriften er det derfor gitt en del 

kompensasjonsregler med tanke på at tidligere mottakere av tidsbegrenset uførestønad 

ikke skal få en økonomisk merbelastning ved overgangen til arbeidsavklaringspenger.

4.4.2 Kompensasjon for behovsprøvd barnetillegg § 5

Tidligere mottakere av tidsbegrenset uførestønad kunne ha rett på et behovsprøvd 

barnetillegg. Ved innføringen av arbeidsavklaringspenger ble det behovsprøvde 

barnetillegget erstattet med et standardisert barnetillegg. I henhold til forskriften § 5, 1. 
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ledd skal tidligere mottakere av tidsbegrenset uførestønad motta et 

kompensasjonstillegg for at ikke de økonomiske konsekvensene skal bli for store. 

Kompensasjonstillegget skal tilsvare differansen mellom nytt og gammelt barnetillegg. 

Medlemmer som ikke var innvilget tidsbegrenset uførepensjon 01.03.2010, men som 

var berettiget til ytelsen, vil bli innvilget arbeidsavklaringspenger med 

kompensasjonstillegg. 

Etter forskriften § 5, 2. ledd skal ikke kompensasjonstillegget endres med mindre barnet 

blir 18 år eller anses som selvforsørget. Det vil si at en endring i foreldrenes inntekt 

ikke vil få innvirkning på kompensasjonstillegg. I tilfeller der et medlem har flere barn 

som vedkommende mottar behovsprøvd barnetillegg for (eller kompensasjonstillegg), 

og barnetillegget opphører for et eller flere barn, skal bare ytelsen reduseres med NOK 

17,- pr. barn pr. dag. Det generelle rundskrivet til ftrl. kapittel 11 viser til følgende 

eksempel: 

«Brukeren mottar tidsbegrenset uførestønad og barnetillegg for tre barn. Det gis 

behovsprøvd barnetillegg for de to eldste barna med kr 108 for hver barn. Det yngste 

barnet gis det standard barnetillegg for på kr 17. Barnetillegg totalt utgjør kr 233. Når 

det eldste barnet for eksempel fyller 18 år, reduseres tillegget med kr 17. Totalbeløp blir 

da kr 216. Når nest eldste barn fyller 18 år, reduseres tillegget med kr 17. Totalbeløpet 

blir da kr 199.»

Etter de gamle reglene om barnetillegg ville barnetillegget ha blitt beregnet i henhold til 

reglene i ftrl. §§ 3 – 25 og 3 – 26. Barnetillegget ville ikke blitt redusert før 

vedkommendes inntekt var over fribeløpet. Hvis et medlem hadde fått fullt barnetillegg 

for tre barn, ville utbetalingen blitt redusert med NOK 112,- pr. dag pr. barn, etterhvert 

som retten til barnetillegg falt bort. Etter overgangsforskriften vil kun barnetillegget 

reduseres med NOK 27,- pr. dag. På denne måten vil en tidligere mottaker av 

tidsbegrenset uførestønad komme bedre ut av det under arbeidsavklaringspenger enn 

vedkommende ellers ville gjort.
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Det er verdt å legge merke til at kompensasjonstillegget skal behandles som et 

barnetillegg i forhold til annen lovgivning. Det følger av forskriften § 5, 3. ledd. Dette 

vil være av betydning i forhold til barneloven kapittel 8 med tilhørende forskrift, som 

gjør det klart at et underholdsbidrag aldri kan fastsettes lavere enn det netto 

barnetillegget (etter skatt) den bidragspliktige mottar. Dette vil imidlertid være før et 

eventuelt fradrag for samvær.

Kompensasjonstillegget fryses. Det betyr at det ikke vil bli justert i samsvar med 

grunnbeløpet hvert år. For tidligere mottakere av tidsbegrenset uførestønad betyr det at 

inntekten deres blir redusert i forhold til hva de ellers ville ha mottatt om ikke 

arbeidsavklaringspengene ble innført. Barnetillegget var pr. 01.05.2010 på NOK 2 521,-

før en eventuell behovsprøving, mens kompensasjonstillegget vil løpe uendret med 

NOK 2 429,- pr. måned. Forskjellen mellom faktisk barnetillegg og 

kompensasjonstillegg vil bli høyere både i 2011 og 2012. Det å fryse 

kompensasjonstillegget er en vanlig praksis i folketrygden for å nedjustere inntektene i 

de tilfellene ytelsene justeres på grunn av endringer i regelverket. 

4.4.3 Kompensasjon for bortfall av skattemessig særfradrag § 6

En tidligere mottaker av tidsbegrenset uførestønad hadde rett på et skattemessig 

særfradrag i henhold til skatteloven54 § 6 – 81, 2. ledd. Retten til særfradrag omfatter 

imidlertid ikke medlemmer som mottok rehabiliteringspenger eller attføringspenger ved 

siden av uførepensjonen. Ved overgangen til arbeidsavklaringspenger falt denne retten 

til særfradraget bort. Etter forskriften § 6, 1. ledd skal derfor tidligere mottakere av 

tidsbegrenset uførestønad motta et kompensasjonstillegg tilsvarende det beløpet som det 

skattemessige særfradraget utgjorde. 

54 Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 26.mars 1999 nr. 14
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Etter forskriften § 6, 2. ledd skal det ytes 39 % av særfradraget i kompensasjon for 

medlemmer som er mer enn 67 % ufør, mens det for medlemmer med en lavere 

uføregrad vil bli gitt en kompensasjon på 19 %. Endringer i fradragssatsene vil ikke få 

innvirkning på kompensasjonstilleggene. Kompensasjonen regnes som en del av 

arbeidsavklaringspengene og vil dermed bli skattlagt på vanlig måte. Tillegget er 

beregnet med skatt slik at kompensasjonen tilsvarer den faktiske fordelen av 

særfradraget.

4.4.4 Kompensasjon for bortfall av friinntekt § 7

Medlemmer som tidligere mottok tidsbegrenset uførestønad kunne etter et år ha en 

friinntekt på 1 G uten at ytelsen ble redusert. For medlemmer som mottok gradert ytelse 

kunne de tjene 1 G i tillegg til den inntekten som ble antatt ut i fra restarbeidsevnen 

(ftrl. § 12 -12, 1. ledd).

For mottakere av arbeidsavklaringspenger skal ytelsen avkortes mot arbeid. For 

tidligere mottakere av tidsbegrenset uførestønad er det i forskriften § 7 bestemt at disse 

medlemmene skal kunne arbeide 16 timer i hver meldeperiode uten at 

arbeidsavklaringspengene blir redusert. Medlemmer plikter å føre opp alle timer som 

blir jobbet, de skal ikke selv redusere antall arbeidstimer.

De gamle reglene om inntektstak i ftrl. § 12 – 12 gjelder ikke i overgangsperioden. Den 

generelle regelen i § 11 – 16, 5. ledd vil også gjelde for tidligere mottaker av 

tidsbegrenset uførestønad. 

4.4.5 Reduksjon på grunn av samtidig arbeid § 8

For tidligere mottakere av tidsbegrenset uførestønad og rehabiliteringspenger kunne 
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ytelsen kombineres med inntil 80 % arbeid, forutsatt at arbeidsevnen var nedsatt med 

minst 50 %. Arbeidsavklaringspenger utbetales ikke dersom medlemmet jobber mer enn 

60 % i en meldeperiode. Det betyr at et medlem som arbeider over det vil miste sin rett 

til å motta ytelsen. Derfor er det i forskriften § 8 gitt regler om at tidligere mottakere av 

rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad skal få beholde retten til å få sin 

ytelse med gradering ned til 20 % ut vedtaksperioden.

4.5 Ytelser fra arbeidsgiver § 9

Etter reglene om arbeidsavklaringspenger er det enkelte ytelser fra arbeidsgiver som vil 

gi reduksjon i arbeidsavklaringspengene, det gjelder hovedsakelig pensjonsgivende 

inntekt som er å anse som etterlønn eller annen kompensasjon for arbeid. For tidligere 

mottakere av rehabiliteringspenger fantes det ingen slike restriksjoner på ytelser fra 

arbeidsgiver. Derfor er det i forskriften § 9 gitt regler som gjør at tidligere mottakere av 

rehabiliteringspenger fortsatt kan motta ytelser fra arbeidsgiver uten at det vil føre til en 

avkortning i arbeidsavklaringspengene.

Etter tidligere forvaltningspraksis kunne arbeidsgiver utbetale full lønn til 

arbeidstakeren og få rehabiliteringspengene utbetalt til seg etter fullmakt . Dette kan 

sees i sammenheng med at rehabiliteringspenger tidligere var en forlengelse av 

sykepenger, hvor arbeidsgiveren kunne inngå avtale med folketrygden om refusjon av 

lønn. Da betalte arbeidsgiveren full lønn og fikk tilbake utbetalingene fra folketrygden. 

Denne fullmakten opphørte imidlertid 01.03.2010, og det er ikke mulighet for å tegne 

en ny fullmakt. Det betyr at medlemmet fortsatt kan mottar ytelser fra arbeidsgiveren, 

men arbeidsgiveren mister sin rett til å få utbetalt medlemmets ytelser. Det vil i praksis 

føre til et mer tungvindt system, men fordi medlemmet lettere får redusert en ytelse, for 

eksempel ved å ikke levere meldekort, kan ikke lenger NAV refundere arbeidsgiver fullt 

ut. Arbeidsavklaringspenger utbetales etterskuddsvis når medlemmet har levert 

meldekortet. 
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4.6 Ytelser under utenlandsopphold § 10

For medlemmer som mottar arbeidsavklaringspenger er det et krav om at de er i landet. 

For tidligere mottakere av tidsbegrenset uførestønad var det kun et krav om at de var 

medlem av trygden. For mottakere av rehabiliteringspenger under yrkesskadefordel var 

det heller ingen restriksjoner på utenlandsopphold. For de medlemmene som tidligere 

kunne oppholde seg i utlandet er det innført et unntak fra ftrl. § 11 – 3 i forskriften § 10. 

Den gir disse medlemmene rett til å oppholde seg i utlandet selv om de mottar 

arbeidsavklaringspenger. Øvrige vilkår må likevel være oppfylt, for at de skal beholde 

retten til ytelsen (eksempelvis må meldekort leveres selv om de er i utlandet).

4.7 Kompensasjon for nedgang i dagsats § 11

Ved samordning med andre ytelser fikk tidligere mottakere av yrkesrettet attføring 

samordnet ytelsene krone for krone. De nye reglene om samordning fører til at 

samordningen skal skje prosentvis. Dette gjelder hovedsakelig medlemmer som 

tidligere mottok en kombinasjon av attføring og uførepensjon. Disse medlemmene er 

etter forskriften § 11 gitt rett til et kompensasjonstillegg slik at dagsatsen under 

arbeidsavklaringspenger tilsvarer den tidligere dagsatsen.

5 Avslutning

5.1  Innledning

I avslutningskapittelet vil jeg komme med en kort oppsummering av det som er 

gjennomgått. Videre vil jeg se nærmere på om brukernes rettssikkerhet er ivaretatt. Helt 
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til slutt vil jeg komme med mine egne synspunkter på arbeidsavklaringspenger.

5.2 Oppsummering

Arbeidsavklaringspenger fremstår som en sammenslåing av de tidligere ytelsene. 

Vilkårene for arbeidsavklaringspenger er i utgangspunktet det samme som for de 

tidligere ytelsene, og det har ikke vært tanken med innføringen at enkelte brukere skulle 

falle utenfor. Det som fremgår tydelig er at arbeidsavklaringspenger i stor grad er 

påvirket av yrkesrettet attføring. Brukerne har fått flere plikter ovenfor arbeids – og 

velferdsetaten, blant annet kravet om opphold i landet og krav til meldeplikt. Det er 

særlig meldeplikten som har vært omdiskutert i mediene. På den annen side har 

medlemmene også fått flere rettigheter. De har krav på å få gjennomført en 

arbeidsevnevurdering, og de har rett til å ha møte med NAV for å sikre en tettere 

oppfølging. De slipper å ende opp som kasteballer i systemet fordi de nå bare har èn 

midlertidig livsoppholdsytelse å forholde seg til. Det skal ikke lenger være slik at de blir 

sendt videre i systemet fordi en saksbehandler ikke vet hvilke tiltak som skal settes i 

verk.

Det som kommer klart til uttrykk i forarbeidene er at det er arbeidsevnen som skal 

vurderes, ikke inntektsevnen. Tidligere har kompensasjonsprinsippet stått sterkt i 

folketrygden ved vurderingen av medlemmenes inntekts – eller arbeidsevne. 

Utgangspunktet var da at medlemmer som hadde fått redusert sin inntektsevne skulle 

rehabiliteres tilbake til tilsvarende inntekt. I tidligere Aetat var praksisen slik at det var 

arbeidsevnen som i hovedsak skulle vurderes. Det var ikke tilstrekkelig at bare 

inntektsevnen var redusert. 

For arbeidsavklaringspenger betyr de nye reglene en betydelig innstramming av 

hovedvilkåret om nedsatt arbeidsevne (tidligere gjaldt det også inntektsevnen). Det vil 

si at en person som tidligere har vært godt lønnet, ikke automatisk vil ha rett på 

arbeidsavklaringspenger dersom vedkommende må ta seg et annet arbeid som er 

vesentlig dårligere lønnet. Vedkommende kan være i full stand til å ta en jobb som 
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ufaglært selv om vedkommende ikke lenger kan jobbe med det han eller hun er 

utdannet til. Det klassiske eksempelet vil være en frisør som plutselig får kontakteksem. 

Hun vil ikke lenger kunne jobbe som frisør, men kan ta andre jobber som ikke krever 

spesiell utdannelse. I tidligere Aetat var fokuset på hva man kan gjøre, ikke hva man 

tidligere gjorde. Så lenge en person kan jobbe 100 %, er det ikke av betydning hvilket 

arbeid vedkommende tar. Tanken er at en person som har en utdannelse ikke uten videre 

skal få en ny utdannelse. Annerledes vil det imidlertid bli der en person mangler 

vesentlige elementer for å kunne fungere som annet enn det han eller hun har jobbet 

med tidligere. En håndverker som har passert 50 år, og som sliter med belastningsskader 

vil av og til kunne ha behov for hjelp til omskolering. Det kan eksempelvis være 

dataopplæring. På den måten vil han/hun kunne stå i arbeid en del år til. I slike tilfeller 

vil det primært legges vekt på at arbeidsevnen er nedsatt og ikke inntektsevnen.

Ved innføring av arbeidsevnevurdering og ikke inntektsevnevurdering er det trolig en 

del brukere som i dag mottar ytelser, som ikke ville blitt innvilget livsoppholdsytelse på 

det etter nåværende regelverk. Det å stramme inn vilkårene er trolig gjort for å redusere 

folketrygdens utgifter. Målet er at folk skal ønske å ta arbeid fordi det er det mest 

økonomiske.

Det er tidligere mottakere av tidsbegrenset uførestønad som får de største 

forandringene. Slik tidsbegrenset uførestønad har fungert har de i praksis kun mottatt 

penger fra NAV uten videre oppfølging.55 Fremover vil de bli nødt til å levere meldekort 

og gå igjennom en arbeidsevnevurdering. Selv om det har kommet en del kritikk mot 

dette, vil det trolig øke sjansene for at de skal komme tilbake til arbeidslivet.

5.3 Medlemmenes rettssikkerhet

Reglene rundt arbeidsavklaringspenger er nå todelt. Vilkårene for 

arbeidsavklaringspenger er plassert i folketrygdloven kapittel 11. Reglene om 

arbeidsevnevurdering og aktivitetsplan er derimot plassert i NAV – loven § 14 a. I 

55 Fremkommer av riksrevisjonens rapport om NAV for budsjettåret 2008
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praksis betyr det at klageadgangen er sterkt begrenset. Tidligere kunne alle deler av et 

vedtak påklages til Trygderetten. Med den nye delingen kan Trygderetten kun 

overprøve den medisinske vurderingen av arbeidsavklaringspenger som faller innunder 

ftrl. § 11 – 5. Selv om aktivitetsplanen ikke kunne klages inn for Trygderetten etter de 

gamle reglene om yrkesrettet attføring, kunne Trygderetten ta stilling til hvilke tiltak 

som ble ansett som rimelige og nødvendige. Nå som aktivitetsplanen og 

arbeidsevnevurderingen ikke lenger er hjemlet i folketrygdloven, har ikke Trygderetten 

myndighet til å overprøve NAV sin vurdering av hva som anses som nødvendig og 

hensiktsmessig for brukerne. Dette gjør at brukernes rettssikkerhet er svekket i forhold 

til tidligere. Det som har vært kontroversielt er at innholdet i aktivitetsplanen ikke kan 

påklages. Det følger av NAV–loven § 14 a at det kun kan påklages hvor vidt det er fattet 

et vedtak om en aktivitetsplan. Når brukeren da har fått en aktivitetsplan må denne 

følges. Vedtak om aktivitetsplan kan ikke klages lenger enn til NAV Klageinstans.

Under dette punktet er det verdt å merke seg at det i tidligere ftrl. § 11 – 6, var en 

vurderingssak om hvilke tiltak som skulle anses som nødvendige og hensiktsmessige, 

mens det i NAV–loven § 14 a skal være en vurdering av hvilke tiltak som skal anses 

som aktuelle for brukeren. Det er trolig tilsiktet fra lovgivers side at begrepet er byttet 

ut. Begrepet nødvendig og hensiktsmessig må antas å dekke et større område enn 

begrepet aktuelle tiltak.

Denne todelingen kan fort få en uheldig virkning for forholdet mellom NAV og 

Trygderetten. Det er uvisst om det vil bli noen endringer i regelverket på dette området. 

Trolig er det et ganske bevisst valg som er tatt når vedtak om aktivitetsplanen ikke kan 

påklages til Trygderetten. NAV har i enkelte av sine ankesaker presisert at: «det er 

søkers muligheter som skal vurderes. Om man ikke ønsker å ta slikt alternativt arbeid, 

enten fordi man ikke finner arbeidet interessant eller er motivert for det, eller fordi man 

heller vil studere eller av andre grunner, vil være underordnet. Videre vil det heller ikke 

være avgjørende om søker må gå ned i lønn».56 Trygderetten har i flere av sine 

kjennelser gitt uttrykk for at de støtter oppunder kompensasjonsprinsippet.57  Siden det 

56 Trygderettens kjennelse 08/00215 08/02674 og 09/01299 illustrerer dette godt.
57 Ibid - Det er lite trolig at disse medlemmene ville fått innvilget livsoppholdsytelse etter nåværende 
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nå er ønskelig å foreta en arbeidsevnevurdering kan det være en av grunnene til at 

Trygderetten ikke får overprøve den delen av arbeidsavklaringspengene. Det vil også bli 

et mer effektivt system dersom brukerne mister en ankemulighet.

Når det gjelder aktivitetsplanen er det nok en del brukere som ville ha klaget på 

aktivitetsplanen om muligheten hadde vært der. I tilfeller der det er utarbeidet en plan 

som medlemmet ikke er enig i, vil det føles som et stort inngripen i privatlivet å bli 

påtvunget en utdannelse man ikke har noen interesse av. Likeledes kan det være tilfeller 

der medlemmet ikke klarer å oppfylle aktivitetsplanen og NAV ikke endrer den selv om 

medlemmet mener det er mest hensiktsmessig. Medlemmene befinner seg nå i en 

situasjon der NAV kan gjøre store endringer i deres liv uten at de selv kan være med å 

påvirke det endelige resultatet. Et medlem som har fått en aktivitetsplan vedkommende 

ikke er fornøyd med blir tvunget videre i utdanning eller rehabilitering. Hvis ikke 

medlemmet etterkommer aktivitetsplanen, opphører retten til arbeidsavklaringspengene. 

Det er i utgangspunktet et skjevt maktforhold mellom medlemmet og NAV, der NAV er 

i en overlegen posisjon. Dette forholdet blir da ytterligere forsterket når klageadgangen 

opphører. 

En interessant problemstilling vil være dersom man anser aktivitetsplanen som et 

enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Hvis det er et enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven, er det oppsiktsvekkende at de lovgivende myndigheter tilsidesetter 

den alminnelige klageadgangen etter forvaltningsloven § 28. 

5.4 Fordeler for medlemmene ved overgang til arbeidsavklaringspenger

Ved innføringen av arbeidsavklaringspenger er medlemmene nå sikret en rett til tettere 

oppfølging. Det vil føre til at færre medlemmer blir passive stønadsmottakere, og flere 

vil dermed ha en større mulighet for å komme tilbake til arbeid igjen. 

Arbeidsavklaringspenger har et stort fokus på å få medlemmene tilbake i arbeid igjen, 

dette kommer klart frem av både forarbeider, lovtekst og rundskriv. De tidligere 

regelverk.
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ytelsene hadde også som formål å få medlemmene tilbake i arbeid, men 

arbeidsavklaringspenger går et skritt videre og krever at alle skal vurderes opp mot 

ethvert arbeid de kan være i stand til å ta. At en del oppgaver i forbindelse med 

arbeidsavklaringspenger er lagt til lokalkontorene vil være en fordel. Det er 

lokalkontorene som skal følge opp brukeren og utarbeide en aktivitetsplan. På den 

måten vil forhåpentligvis ikke medlemmene oppleve NAV som like uoversiktlig lenger.

Videre vil det være lettere for medlemmene å orientere seg i ytelsesverden. For både 

leger, medlemmer og NAV-ansatte vil dette oppleves som en forenkling av et 

unødvendig usystematisk system. NAV har vært under stort press de siste årene som 

følge av omorganiseringen. At det nå bare er en ytelse å forholde seg til, gjør at 

systemet vil bli mer effektivt. Medlemmene slipper å ende opp som kasteballer slik som 

tidligere. For de ansatte i NAV vil det være en fordel at de kun trenger å vurdere 

medlemmene opp mot en enkelt ytelse. NAV-kontor som tidligere har brukt store 

ressurser på å veilede medlemmene vil nå kunne frigjøre arbeidskraft som en følge av at 

det er mindre å forholde seg til. 

5.5 Sluttkommentar

For at arbeidsavklaringspenger skal fungere som tenkt, er NAV avhengig av at 

lokalkontorene fungerer optimalt. Fremdeles er en del kontorer under stort press etter 

omorganiseringen, og for mange medlemmer vil det nok kunne oppleves som 

frustrerende at de ikke får den veiledningen de selv føler de har behov for. For mange 

medlemmer vil overgangen til arbeidsavklaringspenger oppleves som vanskelig fordi de 

nå får en del nye regler å forholde seg til. 

Jeg tror at arbeidsavklaringspenger har blitt et prestisjeprosjekt for det offentlige. Det er 

definitivt en fordel at saksbehandlerne ikke lenger trenger å bruke tid på hvilken ytelse 

som er mest hensiktsmessig for hver enkelt bruker. Likevel kreves det mye av NAV for 

å klare å følge opp brukerne. I tillegg forventes det at medlemmene selv skal oppgi 
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antall timer de eventuelt arbeider ved siden av at de mottar arbeidsavklaringspenger, 

slik at ytelsen blir avkortet. Det kan etter min mening føre til to ting:

1 – brukerne velger å ikke jobbe i de tilfellene der de har en grei dagsats. De vil likevel 

ikke tjene mer på å jobbe noe ved siden av.

2 – de velger å ikke rapportere inn antall timer de jobber, eller de rapporterer færre 

timer enn de faktisk jobber. Det utføres få kontroller opp mot arbeidstakerregisteret, og 

på den måten kan det oppstå til dels store feilutbetalingssaker. 

I de tilfellene hvor en ytelse har blitt gradert, har eventuelle feilutbetalinger kun 

begrenset seg til en viss prosent. Nå åpnes det for at man kan ha 100 % 

arbeidsavklaringspenger og 100 % jobb ved siden av, uten at det merkes. Det er 

gjentatte ganger påpekt av NAV Kontroll og Innkreving at det er vanskelig å avdekke 

feilutbetalingssaker. Videre har riksrevisjonen påpekt at NAV har manglende kontroll 

med utbetalingene sine. Selv om det utføres ligningskontroller, vil ikke dette være 

tilstrekkelig for å avdekke en del feilutbetalinger. Likevel innføres det nå en ytelse som 

baserer seg på 100 % ærlighet fra mottakeren. Det vil bli en vurderingssak i fremtiden 

hvor økonomisk gunstig det er. 
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