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1 Innledning  
1.1 Tema og problemstilling  
Tema for denne oppgaven er utdanning som arbeidsrettet tiltak ved vedtak om arbeidsavkla-
ringspenger. Problemstillingen er i hvilken grad de materielle og prosessuelle vilkårene for å 
få tildelt utdanning som arbeidsrettet tiltak ved vedtak om arbeidsavklaringspenger, ivaretar 
den enkelte brukers rettssikkerhet i møte med forvaltningen.  
 
1.1.1 Avgrensninger, presiseringer og fremstilling  
For å besvare problemstillingen skal jeg først kort ta for meg de generelle vilkårene for å få 
tildelt arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven1, herunder § 11-6. Det vil også være 
nødvendig å si noe om bakgrunnen for ytelsen. Dette gjøres i kapittel 2. Deretter skal jeg be-
handle de materielle vilkårene for tildeling av utdanning som tiltak i kapittel 3. Jeg skal ta for 
meg vilkårene slik de har kommet til uttrykk i NAV-loven2 og arbeidsmarkedsloven med til-
hørende forskrifter.3 I kapittel 4 vil de prosessuelle reglene bli behandlet, med særskilt vekt på 
Trygderettens kompetanse. Avslutningsvis vil det bli foretatt en vurdering av regelverket i 
kapittel 5.  
 
Arbeidsavklaringspenger er en livsoppholdsytelse som er regulert i folketrygdloven kapittel 
11, som grenser mot blant annet sykepenger, dagpenger og uføretrygd. Oppgaven omhandler 
de arbeidsrettede tiltakene i forskrift om arbeidsmarkedstiltak4 kapittel 7. Øvrige arbeidsrette-
de tiltak vil ikke bli behandlet. Utdanning vil i denne oppgaven si ordinær utdanning: ”(...) 
offentlig eller privat utdanning som gir formell kompetanse, dvs. kompetanse som er doku-
mentert i vitnemål eller andre offisielle papirer fra skole og utdanningsinstitusjoner. (…) all 
utdanning som bygger på offentlig godkjente prøver, eksamener og autorisasjoner (…)”.5 Et-
tersom problemstillingen også tar for seg aspektet rettssikkerhet, må jeg si noe om hva jeg 
legger i dette begrepet. ”Rettssikkerhet” forstås i denne oppgaven som et ”krav til rettsriktige 
avgjørelser”.6 En person som er mottaker av NAVs tjenester, omtales i det følgende som 
”bruker”.  
 
Forholdet til internasjonale konvensjoner vil ikke bli vurdert i denne oppgaven, ettersom ar-
beidsavklaringspenger er en ytelse som primært baserer seg på norske rettskilder. Utmålings-

                                                
1  Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19 (heretter folketrygdloven eller ftrl)  
2  Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr. 20 (heretter NAV-loven) § 14a  
3  Lov om arbeidsmarkedstjenester av 10. desember 2004 nr. 76 (heretter arbeidsmarkedsloven) § 12  
4  Forskrift av 11. desember 2015 nr.1598 om arbeidsmarkedstiltak (heretter tiltaksforskriften) 
5  Rundskriv hovednr 76 § 12 Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om 

arbeidsmarkedstiltak, pkt 7.2.5 (heretter Hovednr. 76 § 12)  
6  Kjønstad (2009) s. 59 
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reglene i folketrygdloven kapittel 11  og i forskrift om arbeidsmarkedstiltak, faller også uten-
for fremstillingen.  
 
1.1.2 Bakgrunnen for temaet  
Arbeidsavklaringspenger er den femte største utgiftsposten for den norske folketrygden,7 og 
en viktig sykdomsbasert ytelse. Arbeidsavklaringspenger benyttes når det skal avklares om en 
bruker kan delta i ordinært arbeidsliv, eller om vedkommende skal over på varig uføretrygd.  
 
Et vilkår for å få arbeidsavklaringspenger er at brukeren får medisinsk behandling eller deltar 
på et arbeidsrettet tiltak, eventuelt at disse tiltakene er forsøkt. NAV råder over ulike arbeids-
rettede tiltak, blant annet ordinær utdanning. I 2015 mottok 28 0000 unge under 30 år arbeids-
avklaringspenger. Blant dem hadde 4603 utdanning som arbeidsrettet tiltak, mens det totale 
antallet personer med opplæring som tiltak var 13 244. Utdanning som arbeidsrettet tiltak 
innebærer i praksis at NAV finansierer brukerens utdannelse og dekker utgiftene som følger 
med utdanningen. Ordningen må derfor kunne betraktes som et gode som tildeles den enkelte 
bruker dersom vilkårene er oppfylt.  
 
Utdannelse er en viktig forutsetning for at den enkelte skal lykkes på arbeidsmarkedet. For 
personer med nedsatt funksjonsevne kan det være spesielt krevende å komme ut i arbeid. Tall 
fra 2015 viste at ca. 43 % av personer med nedsatt funksjonsevne var i arbeid.8 Denne gruppa 
har derfor trolig behov for enda større kompetanse enn funksjonsfriske jobbsøkere for å klare 
seg på arbeidsmarkedet. Utdanning som tiltak har derfor vært en kampsak for interesserorga-
nisasjonene til personer med nedsatt funksjonsevne i lang tid.9 Organisasjoner som Funk-
sjonshemmedes Fellesorganisasjon og Unge funksjonshemmede har ønsket endringer i regel-
verket vedrørende utdanning som tiltak. På denne bakgrunnen er det interessant å undersøke 
hva som ligger i vilkårene for utdanning som tiltak.  
 
1.2 Metoden som er brukt i oppgaven  
For å besvare problemstillingen har jeg benyttet meg av tradisjonell norsk rettskildelære. Det 
er imidlertid noen særegenheter for rettskildebildet på trygderettens område. Den norske 
rettskildelæren ble ikke utformet med tanke på velferdsstatens problemstillinger.10 Tradisjo-
nelle rettsprinsipper og begreper har blitt utviklet med tanke på andre rettsområder, og må 
derfor tilpasses trygderetten spesielt.11 Praksis fra Høyesterett spiller for eksempel en beskje-

                                                
7 Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet s. 65   
8  Statistisk sentralbyrå (2015).  
9  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (2016) s. 1 
10  Kjønstad (2009) s. 39  
11  Kjønstad (2009) s. 40  
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den rolle på trygderettens område. De fleste sakene avgjøres i Trygderetten. Høyesterettsprak-
sis gir derfor normalt liten veiledning når spørsmål skal løses.12  
 
De viktigste rettskildene som benyttes for å besvare problemstillingen er lov, forskrift, forar-
beider, praksis fra Trygderetten, rundskriv, uttalelser fra Sivilombudsmannen og reelle hen-
syn.  
 
Hjemmelsgrunnlaget for problemstillingen er sammensatt. Utdanning som arbeidsrettet tiltak 
ved vedtak om arbeidsavklaringspenger har hjemmel i både folketrygdloven § 11-6 bokstav b 
og arbeidsmarkedsloven § 12 med tilhørende forskrifter. Bakgrunnen for dette er at arbeids-
avklaringspenger som ytelse er hjemlet i folketrygdloven. Ytelsen har en rettighetskarakter. 
En bruker som oppfyller vilkårene for arbeidsavklaringspenger, har rettskrav på å få ytelsen.13 
Arbeidsmarkedstiltakene er derimot hjemlet i arbeidsmarkedsloven. I tiltaksforskriften regule-
res de ulike arbeidsrettede tiltakene. Disse tiltakene er ikke rettighetsstyrt, men rammestyrt. 
Dermed oppstår det en spenning mellom ytelser som den enkelte har krav på, og sentrale fø-
ringer i arbeidsmarkedspolitikken.  
 
NAV-loven § 14a får betydning ved tildeling av utdanning som tiltak ved vedtak om arbeids-
avklaringspenger. Det skyldes at alle som henvender seg til NAV, må gjennom en behovs- og 
arbeidsevnevurdering for å få tildelt arbeidsavklaringspenger. Konkluderer NAV med at bru-
keren ikke har nedsatt arbeidsevne, kan ikke arbeidsavklaringspenger tildeles. Dersom NAV 
konkluderer med at arbeidsevnen er nedsatt, vurderes imidlertid vilkårene for arbeidsavkla-
ringspenger. Er disse vilkårene også oppfylt, utarbeides det en aktivitetsplan som skal danne 
grunnlaget for hva brukeren skal gjøre i arbeidsavklaringspengeperioden. Brukerne kan for 
eksempel få tildelt utdanning som tiltak. De materielle vilkårene vil bli behandlet i kapittel 3.   
 
1.3 Nærmere om særskilte rettskildefaktorer  
1.3.1 Rundskriv  
Rundskriv er en rettskildefaktor som tradisjonelt har beskjeden rettskildemessig vekt. På tryg-
derettens område kan dette være annerledes. Rundskrivene gjenspeiler gjerne en fast forvalt-
ningspraksis.14 I den grad forvaltningspraksis er fast, vil saksbehandlerne i NAV bygge på 
den. Den enkelte saksbehandler er dessuten bundet av rundskriv gjennom Arbeids- og vel-
ferdsdirektoratets instruksjonsmyndighet.15 Å avvike fra retningslinjene i rundskriv vil være å 
bryte med denne instruksen. Bruk av rundskriv er ment å sikre likebehandling i forvalt-
                                                
12  Kjønstad (2009) s. 49  
13  Kjønstad (2009) s. 37  
14  Kjønstad (2009) s. 55 
15  Kjønstad (2009) s. 54  
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ningen.16 Det er nærliggende at rundskriv benyttes hyppig når trygderettslige vilkår vurderes. 
Innholdet i et rundskriv må imidlertid ikke være i strid med det som er bestemt i lov, forskrift 
eller Trygderettens praksis.17 Dersom Høyesterett blir forelagt tolkningen av et rundskriv, vil 
domstolen se bort fra rundskrivet dersom den mener at tolkningen ikke har noe for seg, jf. for 
eksempel Rt. 2005 s. 548.  
 
Flere spørsmål vedrørende utdanning som arbeidsrettet tiltak er behandlet i rundskriv. Retts-
kildefaktoren vil derfor bli hyppig brukt i oppgaven. Dersom rundskrivene gir uttrykk for en 
fast forvaltningspraksis, er anvendelsen uproblematisk. Det er imidlertid ikke alltid enkelt å 
vite i hvilke tilfeller rundskriv gir uttrykk for en fast praksis. Dette kan medføre usikkerhet 
når rundskriv anvendes som rettskildefaktor.   
 
1.3.2 Trygderettens praksis  
Trygderetten er et forvaltningsorgan med domstolsligende trekk.18 Få trygderettslige saker 
behandles av de ordinære domstolene.19 Trygderetten har derfor omfattende kompetanse og 
praksis vedrørende trygderettslige spørsmål. Å legge vekt på uttalelser fra Trygderetten ved 
tolkningen av tvilsspørsmål, er derfor naturlig. Når det gjelder utdanning som tiltak, har 
Trygderetten en omfattende praksis fra før regelendringen i 2010. Etter at arbeidsavklarings-
penger ble innført som ytelse, har Trygderetten i stor grad avstått fra å behandle saker vedrø-
rende utdanning som arbeidsrettet tiltak, jf. for eksempel TRR-2013-832 og TRR-2014-2713.  
  
1.3.3 Uttalelser fra Sivilombudsmannen   
Stortingets ombudsmann for forvaltningen skal føre tilsyn med forvaltningen og saksbehand-
lingen der.20 Sivilombudsmannens uttalelser er kun veiledende, men de blir tillagt stor vekt av 
forvaltningen.21 Det antas derfor at vekten av Sivilombudsmannens uttalelser vil avhenge av 
rettskildebildet for øvrig. Enkelte uttalelser vil bli benyttet i denne oppgaven.  
 
1.3.4 Reelle hensyn  
Reelle hensyn er ”vurderinger av resultatets godhet”.22 Det er noen hensyn som er spesielt 
fremtredende innen trygderetten: Å realisere formålet med loven, rettferdighet, rimelig resul-

                                                
16  Kjønstad (2009) s. 54 
17  Kjønstad (2009) s. 55  
18  Kjønstad (2009) s. 50  
19  Kjønstad (2009) s. 49 
20  Lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen av 22. juni 1962 nr. 8 (sivilombudsmannsloven) § 3  
21  Kjønstad (2009) s. 67  
22  Eckhoff (2000) s. 371 
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tat og økonomiske hensyn.23 I denne oppgaven vil særlig rettferdighet mellom mottakere av 
arbeidsavklaringspenger, rimelig resultat og økonomiske hensyn være fremtredende. Dette 
skyldes at tildeling av utdanning som tiltak baserer seg på skjønn hos den enkelte saksbehand-
ler, og økonomiske hensyn er styrende for hvilke tiltak som tildeles.  
 
1.4 Bruk av rapporter i oppgaven 
I kapittel 5 vil deler av innholdet i rapporter vedrørende arbeidsavklaringspenger bli referert. 
Rapportene brukes for å si noe generelt om hvordan arbeidsavklaringspenger og utdanning 
som tiltak fungerer, ettersom det er svært tidkrevende og vanskelig å få innsyn i enkeltsaker 
NAV behandler. Rapportene gir på ingen måte et fullstendig bilde av fordelene og ulempene 
ved utdanning som tiltak, men gir en indikasjon på hva som fungerer godt og mindre godt. 
Drøftelsene i kapittel 5 må leses med dette forbeholdet.  
 
1.5 Kilder 
Ved kildesøk har jeg brukt ulike søkemotorer. Termen ”utdanning som tiltak” og ”arbeids-
markedstiltak” har gitt relativt få treff. Det har vært utfordrende å finne synonymer som dek-
ket disse begrepene. Det kan derfor hende at enkelte kilder ikke er funnet. Den trygderettslige 
litteraturen vedrørende arbeidsavklaringspenger er begrenset. Deler av litteraturen er ikke 
oppdatert. Jeg har derfor valgt å støtte meg på fremstillinger av Kjønstad, Holgersen, Svele og 
Narvland. Holgersens bok har vært særlig nyttig i arbeidet.  

                                                
23 Kjønstad (2009) s. 56 
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2 Arbeidsavklaringspenger – bakgrunn, vilkår og plassering i 
folketrygden  

 
2.1 Innledning  
I dette kapittelet skal jeg behandle vilkårene for arbeidsavklaringspenger slik de fremgår av 
folketrygdloven kapittel 11.Vilkårene gjennomgås fordi de er en premiss for at utdanning som 
arbeidsrettet tiltak skal kunne innvilges. Innledningsvis vil jeg kort behandle bakgrunnen for 
folketrygden generelt og arbeidsavklaringspenger spesielt. Dette gjøres for å sette ytelsen inn i 
en helhetlig kontekst. Arbeidsavklaringspenger vil dessuten bli sammenliknet med noen tilstø-
tende ytelser, for på den måten å få frem hva som er særegent for ytelsen. Helt avslutningsvis 
behandles hensynene bak utdanning som tiltak, for å vise hvilke prinsipper ordningen bygger 
på før de materielle reglene behandles.  

 
2.2 Folketrygden som system  
2.2.1 Bakgrunn, formål og tolkningsfaktor  
Etter andre verdenskrig skulle landet bygges opp igjen. Det var en målsetting å få så mange 
som mulig i arbeid. Fra midten av 1950-tallet til midten av 60-tallet ble trygdeordningene 
utvidet.24 Lov om attføringshjelp og uføretrygd ble vedtatt i 1960. Reglene skulle gjøre det 
mulig for personer som hadde blitt uføre, å vende tilbake til arbeidslivet.25 Allerede her anså 
lovgiver uføretrygd som en ytelse som bare skulle brukes i spesielle tilfeller.26 Senere har 
ordningene blitt videreutviklet, og dagens folketrygdlov ble vedtatt i 1997.  
 
Folketrygden som system henter inspirasjon fra teoriene om solidaritetssamfunnet og konkur-
ransesamfunnet. Konkurransesamfunnet innebærer at hver enkelt har ansvar for sin egen lyk-
ke ved hjelp av egne ressurser.27 Solidaritetssamfunnet er tuftet på ideen om at fellesskapet 
har ansvar for den enkelte.28 Behovet for bistand kan for eksempel avgjøre hvor mye hjelp 
den enkelte får.29 Velferdssamfunnet representerer en mellomløsning. Tidligere ble ytelser 
etter folketrygden behovsprøvd. Dagens folketrygdlov har imidlertid en rettighetskarakter.30 
Dersom vilkårene for å få tildelt en ytelse er oppfylt, har medlemmet et rettskrav på ytelsen.31 
Det er særegent for folketrygden, og det kan skape utfordringer hvis hjemmelsgrunnlaget for 

                                                
24 Kjønstad (2009) s. 26  
25 Holgersen (2015) s. 23 
26 ibid.  
27 Kjønstad (2012) s. 30  
28 ibid.  
29 Kjønstad (2012) s. 31  
30 Kjønstad (2009) s. 37  
31 ibid.  
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ytelsen er sammensatt. Det er tilfellet for utdanning som arbeidsrettet tiltak ved vedtak om 
arbeidsavklaringspenger.   
 
2.3 Arbeidsavklaringspenger som ytelse  
2.3.1 Bakgrunn  
Da arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010, ble tre ytelser erstattet: Rehabiliteringspenger, 
yrkesrettet attføring og tidsbegrenset uførestønad.32 Rehabiliteringspenger hadde blitt tildelt 
brukere med behov for medisinsk behandling, mens yrkesrettet attføring ble gitt til brukere 
under påvente av arbeid.33 Tidsbegrenset uførestønad ble benyttet overfor brukere som det 
enda var uavklart om skulle over på varig uføretrygd.34 Omleggingen skyldtes at lovgiver 
ville fokusere mer på den enkelte brukers ressurser og muligheter.35 Tidligere hadde valg av 
tiltak ikke i tilstrekkelig grad blitt begrunnet ut fra brukerens behov, og det kunne være en av 
årsakene til at virkemidlene ikke hadde vært vellykket.36 Dette skulle endres, og arbeidsevne-
vurderinger skulle brukes som redskap i prosessen.37 Lovgiver ønsket også større fokus på 
oppfølging, og mindre på de administrative sidene av ytelsen.38  
 
2.3.2 Formål og tolkningsfaktor  
Formålet med arbeidsavklaringspenger er å ”sikre inntekt” og gi ”hjelp til selvhjelp”, jf. ftrl. § 
11-1(1). Arbeidsavklaringspenger er derfor delvis en arbeidsytelse og delvis en sykdomsytel-
se. Målet er at ulike arbeidsrettede tiltak skal hjelpe den enkelte bruker inn i varig arbeid. Ar-
beidsavklaringspengene skal sikre et inntektsgrunnlag i den perioden brukeren deltar på til-
tak.39 Etter endt tiltak vil det forhåpentligvis ikke lenger være behov for bistand. Det er imid-
lertid slik at dersom de arbeidsrettede tiltakene ikke lykkes, vurderes det om brukeren skal 
over på uføretrygd.40  
 
Ftrl. § 11-1 innleder kapittelet om arbeidsavklaringspenger. Bestemmelsen er en fanebestem-
melse, og har ikke noe selvstendig innhold.41 Det er likevel naturlig å se bestemmelsen i 
sammenheng med ftrl. § 1-1, og vilkåret ”hjelp til selvhjelp” i (3). 
 
                                                
32  Holgersen (2015) s. 25  
33  Holgersen (2015) s. 23 
34  Holgersen (2015) s. 24  
35  Ot.prp.nr 4 (2008-2009) s 10  
36  Ot.prp.nr 4 (2008-2009) s. 11 
37  Ot.prp.nr 4 (2008-2009) s. 10  
38  Ot.prp.nr 4 (2008-2009) s. 11  
39 ftrl § 11-1(1) 
40  ftrl § 11-23 jf. § 12-5  
41  Holgersen (2015) s. 19  
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2.4 Generelt om vilkårene for arbeidsavklaringspenger  
Arbeidsavklaringspenger er regulert i folketrygdloven kapittel 11. For at utdanning som ar-
beidsrettet tiltak skal kunne tildeles, må brukeren først oppfylle vilkårene for arbeidsavkla-
ringspenger. Disse vilkårene vil derfor bli behandlet kort i det følgende. Det vil bli lagt størst 
vekt på §§ 11-6 og 11-5, ettersom § 11-5 er den mest sentrale bestemmelsen ved siden av § 
11-6, jf. § 11-13(1).  
 
Arbeidsavklaringspenger tildeles normalt for en periode på inntil fire år, men ytelsen kan for-
lenges etter en skjønnsmessig vurdering, jf. ftrl. § 11-10 (1).  
 
Hjemmelen for tildeling av arbeidsavklaringspenger er ftrl. § 11-13(1). Her fremgår det at 
vilkårene i §§ 11-5 og 11-6 må være oppfylt for at det skal bli aktuelt å innvilge arbeidsavkla-
ringspenger. Brukeren må ha en viss grad av nedsatt arbeidsevne, og få tiltak eller behandling. 
Paragrafen hjemler også arbeidsavklaringspenger i ventetid og overgangsperioder.42 En bru-
ker kan få tildelt arbeidsavklaringspenger mens en aktivitetsplan utarbeides, eller i påvente av 
at et arbeidsrettet tiltak eller medisinsk behandling skal starte.43 Det er mulig å gi arbeidsav-
klaringspenger til studenter som trenger medisinsk behandling for å kunne fortsette studiene.44 
Bestemmelsen omfatter situasjoner der studenten blir syk under studietiden, jf. ”gjenoppta”, 
og er noe annet enn utdanning som arbeidsrettet tiltak.  
 
Brukeren må også oppfylle vilkårene i §§ 11-2 til 11-4. Vedkommende må være medlem av 
folketrygden, ha oppholdt seg i landet i en viss periode, og oppfylle konkrete alderskrav. Det 
er en forutsetning at brukeren oppfyller sin melde- og aktivitetsplikt, jf. folketrygdloven §§ 
11-7 og 11-8. Ved manglende aktivitet eller forsømmelser fra brukerens side, kan retten til 
arbeidsavklaringspenger falle bort.45 
 
2.5 Folketrygdloven § 11-6  
Folketrygdloven § 11-6 er endret en rekke ganger. Tidligere var bestemmelsen hjemmel for 
tildeling av yrkesrettet attføring. Brukeren fikk tildelt utdanning som tiltak dersom det var 
”nødvendig og hensiktsmessig”. Dette var svært skjønnsmessige kriterier som NAV og Tryg-
deretten kunne vurdere fullt ut. Bestemmelsen måtte ses i sammenheng med § 11-4(3), som 
var hjemmel for tildeling av utdanning som arbeidsrettet tiltak. Disse bestemmelsene er nå 
flyttet over i tiltaksforskriften § 1-3 og kapittel 7.  

                                                
42  ftrl § 11-13(2) og (3).  
43  Ftrl § 11-13(2)a og b  
44  ftrl. § 11-13(4)  
45  ftrl § 11-7(2) og § 11-9 
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2.5.1 Nærmere om vilkårene  
Det er et krav at brukeren deltar på tiltak eller får medisinsk behandling ”for å skaffe seg eller 
beholde arbeid”, jf. ftrl. § 11-6. Ordlyden tilsier at det må være en klar sammenheng mellom 
deltakelse på tiltak eller medisinsk behandling og ønsket om å komme i arbeid. Forarbeidene 
presiserer at formålet med tiltakene er å bedre brukerens arbeidsevne.46 Kun i noen få tilfeller 
vil det være mulig å gjøre unntak fra kravene om at bruker skal være i tiltak eller under be-
handling.47 I tillegg er vilkårene ”skaffe seg” eller ”beholde arbeid” ment å omfatte både bru-
kere som har vært i et arbeidsforhold tidligere, og brukere som ikke har eller har hatt arbeid.48 
  
Brukeren skal settes i stand til arbeid ”som han eller hun kan utføre”, jf. ftrl. § 11-6 første pkt. 
Ordlyden indikerer at man skal ta hensyn til den enkeltes evner og begrensninger. Dette er 
også lagt til grunn i forarbeidene.49 I NAVs rundskriv presiseres det at det dreier seg om et 
arbeid brukeren vil være i stand til å utføre, psykisk og fysisk.50 Utgangspunktet er at ved-
kommende skal kunne komme ut på det normale arbeidsmarkedet etter endt behandling eller 
tiltak, men det er ikke krav om at det skjer med en gang. Målet er at brukeren på sikt skal 
kunne forsørge seg selv.51  
 
Vilkåret ”aktiv behandling” i § 11-6 bokstav a, omhandler det som opprinnelig het rehabilite-
ringspenger. Formålet var å gi brukeren behandling slik at vedkommende fikk bedret sin ar-
beidsevne.52 I NAVs rundskriv er det utdypet nærmere hva som ligger i vilkåret.53 Det tenkes 
på behandling som er anbefalt av lege. Det trenger ikke være en lege som behandler brukeren, 
men behandlingen skal gis av helsepersonell. Videre må behandlingen inngå i en medisinsk 
behandlingsplan. Det er ikke noe krav om uavbrutt behandling, men legen skal se til at opp-
legget gjennomføres. Behandlingen må ha som mål å bedre arbeidsevnen til brukeren. Det er 
ikke tilstrekkelig at arbeidsevnen opprettholdes på det nivået den var da brukeren startet be-
handlingen. Behandlingen skal inngå som en del av brukerens aktivitetsplan etter NAV-loven 
§ 14a. 54 
 

                                                
46  Ot.prp nr 4 (2008-2009) pkt 4.4.6.4 s 22 
47  ibid.  
48  Ibid.   
49  Ibid.   
50  R11-00-D15 ”§ 11-6 – Fellesvilkår: Bistand til å skaffe seg eller beholde arbeid” 
51  ibid. 
52  Ot.prp nr 4 (2008-2009) pkt 4.4.5.1 s 21 
53  Rundskriv til folketrygdloven kapittel 11: Arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader (heretter rundskriv 

ftrl kap 11), pkt § 11-6(1)a ”Får aktiv behandling” og ”Aktiv behandling for å bedre arbeidsevnen”  
54  Rundskriv ftrl kap 11 § 11-6a ”Får aktiv behandling” og ”Aktiv behandling for å bedre arbeidsevnen”   
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Arbeidsavklaringspenger kan innvilges dersom tiltak og behandling er forsøkt, og det fremde-
les er mulig for brukeren å komme i arbeid, jf. § 11-6 bokstav c. Bestemmelsen tilsvarer det 
som tidligere var tidsbegrenset uførestønad. Alternativet vil ikke bli behandlet nærmere, etter-
som temaet for oppgaven er de arbeidsrettede tiltakene i bokstav b.  
 
Ordlyden ”deltar på et arbeidsrettet tiltak” i bokstav §11-6 bokstav b, indikerer at hva som er 
et arbeidsrettede tiltak, fremgår av folketrygdloven og rettskildene som er tilknyttet den. Det 
er imidlertid ikke tilfellet. De arbeidsrettede tiltakene er nærmere definert i arbeidsmarkedslo-
ven med tilhørende forskrifter. Vilkåret havner i skjæringspunktet mellom folketrygden og 
arbeidsmarkedspolitikken, selv om Arbeids- og velferdsetaten har det overordnede ansvaret 
for begge regelsettene.  
 
Tidligere var ordlyden i § 11-6 at brukeren måtte ha ”behov for” arbeidsrettet tiltak eller me-
disinsk behandling. Det sentrale var om brukeren faktisk hadde et behov for tiltak, og dette 
kunne vurderes etter folketrygdloven § 11-6. Ettersom vurderingen var hjemlet i folketrygd-
loven, kunne Trygderetten overprøve vurderinger av om slikt behov forelå.  
 
Vilkåret ble tatt ut av loven i 2013. I forbindelse med lovendringen uttalte departementet at 
den endrede ordlyden ikke hadde medført noen realitetsendring, og at vilkåret hele tiden had-
de blitt praktisert på en måte hvor det avgjørende var ikke bare om brukeren hadde behov for 
et tiltak, men hvorvidt brukeren faktisk var på et tiltak og var i stand til å nyttiggjøre seg av 
det nevnte tiltaket.55 
 
Uttalelsene har blitt kritisert, blant annet av Sivilombudsmannen. Problemstillingen vil bli 
behandlet nærmere i kapittel 4, ettersom den er av betydning for Trygderettens kompetanse i 
saker om utdanning som arbeidsrettet tiltak.   
 
2.6 Kort om de øvrige vilkårene i kapittel 11  
2.6.1 Medlemskap i trygden  
For å få tilkjent arbeidsavklaringspenger, må brukeren ha vært forutgående medlem av folke-
trygden, jf. ftrl. § 11-2. Vilkåret er oppfylt dersom en bruker har vært medlem i trygden i 
minst tre år umiddelbart før krav om arbeidsavklaringspenger fremsettes.56 En bruker som har 
en sykdom, skade eller lyte når han kommer til Norge, må vente tre år før han kan søke om 
arbeidsavklaringspenger.57 Vilkåret er også oppfylt dersom brukeren har vært ”medlem” i 

                                                
55 Prop. 118 L. (2011-2012) pkt 3.3 s 5  
56 ftrl § 11-2(1)a  
57  Kjønstad (2009) s. 119 
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trygden i ett år, og har vært i stand til å utføre ordinært inntektsgivende arbeid i den perio-
den.58  
 
Det er en rekke unntak fra tilknytningskravet, jf. § 11-2(2) og (3), men det vil føre for langt å 
gå inn på dem her.  
 
2.6.2 Opphold i Norge  
Arbeidsavklaringspenger ytes til brukere som ”oppholder seg” i Norge, jf. ftrl. § 11-3(1). Per-
soner som mottar arbeidsavklaringspenger skal normalt delta på tiltak eller behandling, og 
både tilknytnings- og kontrollbehov tilsier da at brukerne ikke burde reise utenlands.59 
 
Forholdet til EØS-regelverket medfører i noen tilfeller at reglene praktiseres annerledes.60 
Problemstillingen vil ikke bli behandlet her. Unntak gjelder også dersom en bruker har fått 
godkjent utenlandsopphold gjennom aktivitetsplanen sin i henhold til NAV-loven § 14a. Da 
kan utenlandsopphold godkjennes fordi brukeren ”får medisinsk behandling” eller ”deltar på 
et arbeidsrettet tiltak”, jf. ftrl. § 11-3(2). Formuleringene er de samme som i ftrl. § 11-6, og 
skal forstås på samme måte. Det arbeidsrettede tiltaket må være forankret i en aktivitetsplan, 
og det må være godkjent som tiltak etter forskrift om arbeidsrettede tiltak (nå forskrift om 
arbeidsmarkedstiltak).61 De nærmere detaljene vil ikke bli behandlet her.  
 
2.6.3 Alderskrav  
Hovedregelen er at man må være mellom 18 og 67 år for å motta arbeidsavklaringspenger, jf. 
ftrl. § 11-4(2). For utdanning som arbeidsrettet tiltak er aldersgrensen høyere enn 18 år. 
Problemstillingen behandles nærmere i punkt 2.4 og i kapittel 3. Det er særregler i § 11-4(3) 
og (4), men disse vilkårene er uten relevans for problemstillingen i oppgaven.  
 
2.6.4 Nedsatt arbeidsevne   
Det er et vilkår for å få arbeidsavklaringspenger at brukeren har ”nedsatt arbeidsevne” som 
skyldes ”sykdom”, ”skade” eller ”lyte”, jf. § 11-5(1). Det er således et krav om årsakssam-
menheng. Den nedsatte arbeidsevnen må bidra til at brukeren ”hindres i å skaffe” eller ”be-
holde arbeid”. Folketrygdloven § 11-5 må ses i sammenheng med § 11-13(1), som krever at 
arbeidsevnen er ”nedsatt med minst halvparten”. Bestemmelsen innebærer at en bruker kun 
får innvilget arbeidsavklaringspenger dersom arbeidsevnen er nedsatt med minst 50 %.  
 
                                                
58 ftrl § 11-2(1)b  
59  Holgersen (2015) s.102 
60  Ot.prp.nr 4 (2008-2009) pkt 4.4.2.4 s 18  
61  Rundskriv ftrl kap 11 om § 11-3(2) – ”Arbeidsrettet tiltak i utlandet” 
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En alminnelig språklig forståelse av at ”arbeidsevnen er nedsatt”, tilsier at brukeren ikke er i 
stand til å jobbe like effektivt som andre i tilsvarende stilling. NAV opererer med følgende 
definisjon: “Med arbeidsevne menes den enkeltes evne til å møte de krav som stilles i utførel-
sen av et normalt inntektsgivende arbeid”.62 Dersom det er et avvik mellom det som normalt 
forventes og det den enkelte er i stand til å prestere, er arbeidsevnen altså nedsatt.	  	  
 
Rent forbigående tilstander medfører ikke at arbeidsevnen er nedsatt.63 Det er heller ikke den 
enkelte sykdommen, skaden eller lytet som er avgjørende, men hvilke konsekvenser tilstanden 
faktisk har for brukeren. Det må vurderes hvordan tilstanden vil utvikle seg over tid.64 Når det 
vurderes om arbeidsevnen er nedsatt, kan det blant annet legges vekt på utdanning, interesser, 
yrkesbakgrunn, evner, helse og alder, jf. § 11-5(2). Momentene er ikke uttømmende.65 
 
Dernest må det avklares hva som ligger i begrepene ”sykdom”, ”skade” og ”lyte”, jf. § 11-
5(1). Innholdet i disse begrepene er utdypet i forarbeider og rundskriv. Utgangspunktet tas i 
en medisinsk vurdering.66 Hva som er å anse som ”sykdom”, er dynamisk betinget. Det sent-
rale er hvilke utfordringer en eventuell diagnose gir i arbeidslivet. Det er vanlig at diagnosene 
er godkjent i henhold til ICD10 eller ICPC2, som er internasjonale diagnosesystemer. At en 
bruker sliter sosialt eller økonomisk, kan ikke betegnes som en ”sykdom”.67 I NAVs rund-
skriv er sykdom betegnet som ”(…)fysiske og psykiske tilstander, medfødte og påførte”.68 
Sykdomsbegrepet rommer gjerne ”skade” og ”lyte”. Det er derfor ikke er nødvendig å skille 
skarpt mellom alternativene.69 
 
Det er et krav at arbeidsevnen har blitt nedsatt ”på grunn av” sykdom, skade eller lyte. Ordly-
den indikerer at det er krav om en årsakssammenheng, men sier ikke om sykdommen, skaden 
eller lytet må være hovedårsak til at arbeidsevnen er nedsatt. Det følger av forarbeidene at det 
”(…) ikke kreves at sykdom, skade eller lyte er hovedårsaken til den reduserte arbeidsevnen, 
men at helseproblemene skal være en vesentlig medvirkende årsak.”.70 Flere faktorer kan altså 
være av betydning for den nedsatte arbeidsevnen, men sykdommen, skaden eller lytet kan 
ikke være ubetydelig i den store sammenhengen. I praksis oppstår det trolig vanskelige gren-
setilfeller. 
                                                
62  Rundskriv ftr kap 11 § 11-5 under ”Nedsatt arbeidsevne”  
63  Ot.prp nr 4 (2008-2009) punkt 4.4.4.4 s 20   
64  ibid.  
65  Rundskriv ftrl kap 11 til § 11-5(2): momenter når man ser på om arbeidsevnen er nedsatt 
66  Ot.prp nr 4 (2008-2009) punkt 4.4.4.4 s 19 
67  Rundskriv ftrl kap 11 § 11-5 under ”sykdom, skade eller lyte” 
68  ibid.  
69  Holgersen (2015) s. 110 
70  Ot.prp.nr. 4 (2008-2009) pkt 4.4.4.4 s. 19 
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Avslutningsvis er det et vilkår at brukeren ”hindres i å beholde” eller ”skaffe seg” arbeid, jf. § 
11-5(1). Det dreier seg om to tilfeller: situasjoner hvor brukeren allerede er i arbeid, og situa-
sjoner hvor brukeren aldri har vært på arbeidsmarkedet.  
 
Når det gjelder vilkåret ”beholde”, er det muligheten brukeren har for å ha lønnet arbeid på 
det tidspunktet han søker om arbeidsavklaringspenger, som skal vurderes.71 Man må se på 
”(…)ethvert arbeid de [brukerne] er i stand til å utføre”.72 Det er underordnet om arbeidet er 
dårligere betalt enn det vedkommende er vant til, og om vedkommende er overkvalifisert. Det 
understrekes at så lenge det er tale om tariff eller sedvane, er det akseptabelt at jobben er dår-
ligere betalt.73 Dersom brukeren aldri har vært ute i arbeidslivet, skal vedkommende likevel 
vurderes mot ethvert arbeid.74 Også her er det arbeidsevnen på tidspunktet man søker om ar-
beidsavklaringspenger, som er det avgjørende.75 
 
2.6.5 Meldeplikt  
En bruker som mottar arbeidsavklaringspenger skal melde seg for NAV hver fjortende dag, 
og gi opplysninger som er ”av betydning” for tildelingen av ytelsen, jf. § 11-7(1). Meldeplik-
ten skal sikre kontroll med utbetalinger og bedre kontakt med brukerne.76 Det fremgår av § 
11-7(1) annet pkt. at for å ”melde seg”, kan det brukes meldekort, bruker kan møte opp, eller 
NAV kan benytte ”annen måte” de finner hensiktsmessig. Metodene kan fastsettes nærmere i 
forskrift, som ikke vil bli behandlet her. 
 
 Dersom en bruker ikke overholder meldeplikten, faller retten til arbeidsavklaringspenger bort 
fra den dagen meldeplikten ble forsømt. Forutsetningen er at den manglende rapporteringen 
skjer ”uten rimelig grunn”, jf. folketrygdloven § 11-7(2).  
 
”Rimelig grunn” er et svært skjønnsmessig kriterium. Ordlyden tilsier at det må foreligge en 
god grunn til manglende rapportering. Forarbeidene sier ikke noe om hvordan vilkåret skal 
tolkes. I rundskriv er det lagt til grunn at terskelen for hva som godtas som ”rimelig grunn” er 
høy; vilkåret bygger på en fast og langvarig praksis i NAV, og at utgangspunkt for vurde-
ringen er den konkrete brukerens situasjon.77 Momenter av interesse er for eksempel ” (...) 

                                                
71 Ot.prp.nr 4 (2008-2009) pkt 4.4.4.4 s 20  
72  ibid.  
73  Ibid.  
74  Rundskriv ftrl kap 11 ftrl. § 11-5 under ”Brukere uten et arbeidsforhold”  
75  Ot.prp.nr 4 (2008-2009) pkt 4.4.4.4 s. 20  
76  Ot.prp nr 4 (2008-2009) punkt 4.8.3.4 s 36 
77  Rundskriv ftrl kap 11 § 11-7 Unntak – rimelig grunn til å unnlate å melde seg 
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forhold ved brukeren selv, i nær familie eller i lokale omgivelser”.78 Trygderettens praksis 
underbygger også at vilkåret  skal praktiseres strengt, jf. for eksempel TRR-2015-0315 og 
TRR-2011-1071.   
 
Var det rimelig grunn til at brukeren ikke meldte fra, skal ytelsen etterbetales.79  
 
Er det ”urimelig tyngende” for brukeren, kan han eller hun fritas for meldeplikten, jf. ftrl § 
11-7(3). Ordlyden tilsier at det må foreligge gode grunner for å frita brukeren fra egen melde-
plikt. Trolig dreier det seg om omstendigheter brukeren ikke kan noe for. Forarbeidene sier 
ikke noe om vilkåret, men rundskrivet presiserer at vurderingen ”(…)er konkret og individuell 
sett i forhold til den enkelte brukeren og hva NAV-kontoret kan forvente(…)”.80 Det trekkes 
frem at det kan være omstendigheter ved helsetilstanden til brukeren som gjør rapporteringen 
spesielt krevende sammenliknet med for andre brukere.81 
 
NAV skal vurdere muligheten for å frita fra meldeplikt av eget tiltak, jf. § 11-7(4)  
 
2.6.6 Aktivitetsplikt, fravær av aktivitet og oppfølging  
En forutsetning for å få tildelt arbeidsavklaringspenger, er at brukeren ”bidrar aktivt” for ”å 
komme i arbeid”, jf. ftrl. § 11-8 første pkt. Brukeren må blant annet bidra når aktivitetsplanen 
utarbeides.82 Hvilke krav som stilles, avhenger av brukerens funksjonsnivå, og det kan gjøres 
endringer i aktivitetsplanen hvis det trengs.83 
 
En alminnelig språklig forståelse av ”bidrar aktivt”, tilsier at brukeren må gjøre noe selv. 
Vedkommende kan ikke forholde seg passiv. I forarbeidene er det å delta på behandling eller 
arbeidsrettet tiltak eksemplifisert som aktiviteter som godtas.84 Kravet til aktivitet mykes 
imidlertid opp av at brukerens funksjonsnivå er veiledende for hvor strenge krav som stilles til 
brukerens ”egenaktivitet”. Holgersen problematiserer hva som ligger i vilkåret. Hun drøfter 
om det innebærer noe mer eller annet enn det som allerede følger av den generelle medvirk-
ningsplikten i § 11-8 første pkt, og poengterer at lovtekst og forarbeider kunne vært tydeligere 
på dette punktet.85 

                                                
78 Rundskriv ftrl kap 11 § 11-7 Vurderingen av situasjonen 
79  ftrl § 11-7(2) siste pkt  
80  Rundskriv ftrl kap 11 § 11-7(3) Vurdering av fritak  
81  ibid 
82  ftrl. § 11-8 annet pkt  
83  ftrl § 11-8 tredje pkt  
84  Ot.prp nr 4 (2008-2009) merknad til § 11-8 s 77 
85  Holgersen (2015) s 267 
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Hovedregelen er at fravær av aktivitet gjør at retten til arbeidsavklaringspenger faller bort, jf. 
ftrl. § 11-9(1). Dreier det seg om ”sterke velferdsgrunner”, skal forholdet ikke lede til fravær, 
jf. (2). Tilsvarende gjelder hvis det er tale om ”sykdom” eller ”skade”, jf. (3). Ordlyden ”ster-
ke velferdsgrunner” tilsier at det må foreligge relativt gode grunner for at bestemmelsen skal 
komme til anvendelse. Dødsfall i nær familie, sykdom i nær familie og lege- og tannlegebe-
søk oppfyller vilkåret. Eksemplene er ikke uttømmende.86 Vilkårene ”sykdom” og ”skade” 
retter seg mot akutte tilfeller for brukere som er på tiltak. Sykdom må normalt dokumenteres 
med legeerklæring, egenmelding er tilstrekkelig hvis brukeren er på tiltak.87  
 
Nærmere regler er fastsatt i forskrift, men disse vil ikke bli behandlet her.  
  
En bruker som mottar arbeidsavklaringspenger, skal få oppfølging fra NAV, jf. ftrl. § 11-11. 
Hensikten er å gjøre overgangen til arbeid enklere.88 Det er tilstrekkelig at bruker og NAV 
sammen vurderer brukerens fremdrift, og om vilkårene for arbeidsavklaringspenger fortsatt 
foreligger.89  
 
2.6.7 Oppsummering  
En rekke vilkår må være oppfylt før arbeidsavklaringspenger kan innvilges. Vilkårene er en 
av flere forutsetninger for at utdanning som arbeidsrettet tiltak skal kunne tildeles. Det inne-
bærer i praksis at dersom vilkårene for arbeidsavklaringspenger faller bort, vil det rettslige 
grunnlaget for utdanning som arbeidsrettet tiltak gjøre det samme.  
 
2.7 Forholdet til andre ytelser  
2.7.1 Dagpenger  
Dagpenger er en ytelse som grenser mot arbeidsavklaringspenger. Ytelsen er regulert i folke-
trygdloven kapittel 4. Dagpenger tildeles ved arbeidsløshet, og skal sikre inntektsgrunnlag 
mens medlemmet forsøker å skaffe seg en ny jobb. Dagpengene gir imidlertid bare en ”delvis 
dekning” av et eventuelt inntektsbortfall, jf. § 4-1. Hovedregelen er at medlemmet må ha vært 
i arbeid tidligere for å få rett til ytelsen.90 Medlemmet må også ha opparbeidet seg en inn-
tekt.91 Arbeidsavklaringspenger kan innvilges uavhengig av om medlemmet tidligere har vært 

                                                
86  Rundskriv ftrl kap 11 § 11-9 og ”fravær pga sterke velferdsgrunner”  
87  Rundskriv til ftrl kap 11 ”§ 11-9 tredje ledd – sykdomsfravær”  
88  Ot.prp nr 4 (2008-2009) pkt 4.6.4 s 27 
89  Ot.prp nr 4 (2008-2009) pkt 9.1 Merknad til § 11-11  
90  ftrl § 4-3 
91  ftrl § 4-4  
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i arbeid.92 Det avgjørende er om det foreligger en inngangsinvaliditet. Dette skiller arbeidsav-
klaringspengene fra dagpenger, som ikke oppstiller noe krav om sykdom. Arbeidsavklarings-
penger er dermed en sykdomsbasert ytelse.  
 
2.7.2 Sykepenger  
Sykepenger er regulert i folketrygdloven kapittel 8. Formålet med ytelsen er å kompensere for 
inntekt arbeidsføre mennesker mister som følge av sykdom.93 Sykepenger er tettere knyttet 
opp mot arbeidslivet enn arbeidsavklaringspengene. Ytelsen er midlertidig, og varigheten av 
sykepengene avhenger av om mottakeren er arbeidstaker, frilanser eller selvstendig nærings-
drivende.94 En person som fyller vilkårene for både sykepenger og arbeidsavklaringspenger, 
tildeles den ytelsen som gir best dekning.95 Sykepenger gir full dekning av sykepengegrunn-
laget for arbeidstakere, mens arbeidsavklaringspenger utgjør 66 prosent av grunnlaget for 
arbeidsavklaringspenger.96 Å gå fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger kan derfor trolig 
oppleves degraderende, både sosialt og økonomisk.  

 
2.7.3 Uføretrygd  
Folketrygdloven kapittel 12 omhandler uføretrygd. Uføretrygd er en ytelse som er ment å vare 
frem til pensjonsalder.97 Den skal sikre inntekt for dem som har fått inntektsevnen varig ned-
satt på grunn av sykdom, skade eller lyte.98 Både arbeidsavklaringspenger og uføretrygd er 
sykdomsbaserte ytelser. Formålet med uføretrygden er imidlertid varig sikring av inntekt, 
mens arbeidsavklaringspengene stiller krav om aktivitet eller tiltak for brukeren med tanke på 
å komme i arbeid. En forutsetning for å få tildelt uføretrygd, er at slike tiltak ikke kommer til 
å føre frem, eller at de ikke har ført frem.99 Ytelsen skal dermed være en siste utvei.  
 
2.8 Overordnet om utdanning som arbeidsrettet tiltak  
2.8.1 Bakgrunn  
Frem til 2004 ble utdanning som arbeidsrettet tiltak brukt i økende omfang.100 Lovgiver øns-
ket imidlertid å få brukere raskere i arbeid, og mente at det gjeldende regelverket ikke i til-
strekkelig grad hadde bidratt til det.101 Det ble derfor foretatt omfattende innstramminger. Den 
                                                
92  ftrl § 11-13(1) jf. § 11-6 
93  ftrl § 8-1  
94  Se henholdsvis ftrl. kap. 8 II, III og VI. 
95  ftrl § 8-48(2)  
96  ftrl. § 8-16 jf. § 11-16(1) 
97  ftrl § 12-4(1)  
98  ftrl § 12-1  
99  ftrl § 12-5  
100  Ot.prp nr 13 (2003-2004) pkt 4.3 s 3 
101  Ot.prp.nr.13 (2003-2004) pkt 2 s 2  
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nedre aldersgrensen for å få utdanning som tiltak ble hevet fra 22 til 26 år.102 Det ble vist til at 
unge under 26 år tilhører en aldersgruppe hvor utdanning er en naturlig del av hverdagen.103 
Det dreide seg derfor om utgifter de fleste unge har, ikke bare unge med nedsatt funksjonsev-
ne. Lovgiver ønsket å forbeholde utdanning som tiltak for medlemmer som ikke kunne gjen-
nomføre ordinær utdanning uten bistand.104 Dette skulle hindre at ordinær utdanning ble fi-
nansiert gjennom folketrygden, bortsett fra i tilfeller hvor det var helt nødvendig. Unge men-
nesker som var født uføre, som hadde blitt skadet i ulykker eller var alvorlig syke, skulle få 
bistand selv om de var under 26 år.105 
 
Det ble også innført en hovedregel om at utdanningen ikke skulle vare utover tre år.106 Dette 
skyldtes at departementet ønsket å få folk fortere ut i arbeid. Hvis utdanningen tok lengre tid, 
skulle den ikke finansieres av det offentlige. Departementet vektla at formålet med yrkesrettet 
attføring var arbeid, ikke utdanning.107 Det forelå heller ikke tilstrekkelig grunnlag for å si at 
en lengre utdannelse ville gi bedre muligheter for den enkelte på arbeidsmarkedet.108 Det 
skulle kunne gjøres unntak fra utgangspunktet, forutsatt at helsemessige årsaker gjorde det 
vanskelig for medlemmet å fullføre i løpet av tre år.109 Departementet omtalte også muligheter 
for delfinansiering.110  
 
2.8.2 Situasjonen for mottakere av arbeidsavklaringspenger  
I januar 2016 offentliggjorde NAV nye tall vedrørende arbeidsavklaringspenger. I alt 202 700 
personer var registrert med nedsatt arbeidsevne hos NAV i slutten av 2015.111 Totalt 145 500 
av de registrerte mottok arbeidsavklaringspenger.112 Psykiske lidelser og skjelett- og muskel-
sykdommer er de helsetilstandene som hyppigst utløser krav på arbeidsavklaringspenger.113 
Omtrent 30 prosent av dem som var registrert med nedsatt arbeidsevne, deltok på et arbeids-
rettet tiltak.114 
 

                                                
102  Ot.prp.nr.13 (2003-2004) pkt 3.1 s 2 
103  Ot.prp.nr.13 (2003-2004) pkt 3.3 s 2  
104  ibid.  
105  Ot.prp nr 13 (2003-2004) pkt. 3.3 s 3  
106  Ot.prp nr 13 (2003-2004) pkt 4.3 s 3  
107  Ot.prp. nr 13 (2003-2004) pkt 4.3 s 3  
108  ibid.   
109  ibid 
110  ibid.  
111  NAV (2016) s. 1  
112  NAV (2016) s. 1  
113  NAV (2016) s. 6 
114  NAV (2016) s. 12  
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Blant brukere under 30 år var 42 000 personer registrert med nedsatt arbeidsevne, mens 28 
000 av disse mottok arbeidsavklaringspenger i 2015. 115 Ifølge NAV gikk dermed 67 % av 
unge med nedsatt arbeidsevne på arbeidsavklaringspenger.116 Psykiske lidelser er den mest 
fremtredende årsaken til at unge under 30 år  (68 %), mottar arbeidsavklaringspenger.117 
 
13 244 personer hadde opplæring som arbeidsrettet tiltak, og 4603 av disse var under 30 år.118  
Aldersgruppa 30-59 år utgjør imidlertid den største gruppa mottakere av opplæring som ar-
beidsrettet tiltak.119 Det er ikke utdypet nærmere i notatet hvilken type opplæring det dreier 
seg om. Tallene viser derfor ikke nødvendigvis til opplæring i form av ordinær utdanning.   

                                                
115  NAV (2016) s. 2  
116  ibid 
117  NAV (2016) s. 7  
118  NAV (2016) s. 13  
119  ibid.  
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3 De materielle vilkårene for utdanning som arbeidsrettet tiltak  
3.1 Innledning  
I dette kapittelet er spørsmålet hva som er de materielle vilkårene for tildeling av utdanning 
som arbeidsrettet tiltak. Det er en forutsetning for tildeling av utdanning som tiltak at det fore-
ligger en arbeidsevnevurdering etter NAV-loven § 14a, og at denne vurderingen har konklu-
dert med at brukeren har nedsatt arbeidsevne. De generelle vilkårene i folketrygdloven kapit-
tel 11 må også være oppfylt, ettersom det er et krav for at arbeidsavklaringspenger kan ytes. 
Disse vilkårene ble behandlet i kapittel 2. Vilkårene for når utdanning kan tildeles, er regulert 
i forskrift om arbeidsmarkedstiltak, som har hjemmel i arbeidsmarkedsloven § 12. Før jeg går 
inn på vilkårene i tiltaksforskriften, vil jeg imidlertid først si noe om det materielle innholdet i 
NAV-loven § 14a. Deretter vil jeg behandle arbeidsmarkedsloven generelt før jeg avslut-
ningsvis behandler tiltaksforskriften spesielt.  
 
3.2 NAV-loven § 14a   
NAV-loven ble vedtatt i forbindelse med opprettelsen av den nye Arbeids- og velferdsetaten.  
Da arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010, ble det samtidig vedtatt regler vedrørende be-
hovs- og arbeidsevnevurderinger. Arbeidsevnevurderingen er sentral ved valg av ytelser etter 
folketrygdloven og tiltak etter arbeidsmarkedsloven. NAV-loven § 14a vil derfor bli behand-
let nærmere under dette punktet. 
 
NAV-lovens overordnede formål er å ”legge til rette” for en effektiv arbeids- og velferdsfor-
valtning som tar hensyn til bruker og arbeidslivets behov ”basert på en helhetlig og samordnet 
anvendelse” av blant annet folketrygdloven, arbeidsmarkedsloven og lov om sosiale tjenester 
i NAV. Den enkelte skal møtes med respekt, og loven skal ”bidra til sosial og økonomisk 
trygghet” og ”fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet”, jf. NAV-loven § 1.  
 
Det er nærliggende at bestemmelsen er en programerklæring. Den sier likevel mye om hvor-
dan Arbeids- og velferdsetaten skal være organisert, og hvilke hensyn organiseringen trolig 
vil ivareta. Det var flere innspill til utformingen av formålsbestemmelsen og hvilke hensyn 
den skulle fremme. Departementet konkluderte imidlertid med at loven skulle være et organi-
satorisk fundament for forvaltningens administrering.120 Spissede formålsbestemmelser frem-
går derfor av andre aktuelle lover. Formålsbestemmelsen i § 1 skal leses i lys av disse for-
målsbestemmelsene.121 Arbeids- og sosialkomiteen sluttet seg i det vesentlige til departemen-

                                                
120 Ot.prp.nr 47 (2005-2006) pkt 5.1.3 s 31  
121  ibid.   
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tets forslag, men fremhevet betydningen av arbeidslinja og at den enkelte bruker skal møtes 
med respekt, økonomisk og sosial trygghet.122  
 
3.2.1 Generelt  
Hovedregelen er at alle som ”henvender seg til” NAV og ønsker eller trenger ”bistand for å 
komme i arbeid” har rett til å få vurdert bistandsbehovet sitt, jf. NAV-loven § 14a(1) første 
pkt. Ordlyden ”henvender seg til” og ”ønsker eller trenger bistand” tilsier at terskelen for å få 
hjelp fra det lokale NAV-kontoret, er relativt lav. I forarbeidene understrekes det at fortløpen-
de vurdering av brukernes behov er avgjørende for å kunne tilby egnede tiltak.123Ordningen 
med behovs- og arbeidsevnevurdering er også ment å styrke brukernes rettsstilling.124  
 
Behovsvurderingen kartlegger om brukeren har behov for bistand for å komme seg ut i ar-
beid.125 I så fall gjennomføres en arbeidsevnevurdering. Dersom det er utarbeidet en arbeids-
evnevurdering og konklusjonen er at det skal settes inn bistand, skal det utarbeides en aktivi-
tetsplan. Aktivitetsplanen regulerer hvordan brukeren skal jobbe for å nå målet om å komme i 
arbeid. Brukeren skal gis anledning til å delta ved utformingen av aktivitetsplanen, jf. NAV-
loven § 14a(3).  
 
3.2.2 Nærmere om arbeidsevnevurderingen og forholdet til folketrygdloven 
Flere punkter skal inkluderes i arbeidsevnevurderingen: muligheten brukeren har for å komme 
i arbeid, hva slags arbeid som er målet, behov for bistand, om arbeidsevnen er nedsatt og i 
hvilken grad, samt hvilken bistand som er aktuell for brukeren, jf. NAV-loven § 14a(1) tredje 
pkt. bokstav a – e.  
 
Folketrygdloven § 11-6 og § 11-13 er tause om hvilken betydning arbeidsevnevurderingen har 
for tildeling av arbeidsavklaringspenger. Det fremgår imidlertid av forarbeidene at arbeidsev-
nevurderingen skal danne grunnlaget for hvilke ytelser den enkelte bruker tildeles i medhold 
av folketrygdloven.126 Dette innebærer i praksis at dersom arbeidsevnen ikke er nedsatt etter 
en vurdering av NAV-loven § 14a, kan ikke brukeren tildeles arbeidsavklaringspenger, jf. 
NAV-loven § 14a(1) tredje pkt. bokstav d. Hovedregelen etter ftrl § 11-13(1) er dessuten at 
arbeidsevnen må være ”nedsatt med minst halvparten”, det vil si 50 %. At brukeren har ned-
satt arbeidsevne etter NAV-loven § 14a, er således ikke tilstrekkelig til å utløse krav på ar-

                                                
122  Innst.O.nr 55 (2005-2006) pkt 3.4  
123  Ot.prp.nr 4 (2008-2009) pk5 5.1.4 s 52 
124  ibid  
125  Holgersen (2015) s 81 
126  Ot.prp.nr 4 (2008-2009) pkt 5.1.4 s 54  
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beidsavklaringspenger. Dette underbygges av forarbeidene; det skal treffes to vedtak, ett etter 
NAV-loven § 14a, og ett etter folketrygdloven.127  

 
3.2.3 Betydningen av aktivitetsplan  
Aktivitetsplanen er regulert i NAV-loven § 14a(3): Den beskrives som ”en konkret plan” for 
hvordan brukerne skal komme i arbeid. Når utdanning som tiltak til slutt velges, skal tiltaket  
derfor nedfelles i brukerens aktivitetsplan. Brukerne har rett til å være med på utformingen av 
planen, men det er NAV som har ansvaret for at planen utarbeides, jf. NAV-loven § 14a(3) og 
(4).   
 
Brukerens forhold til aktivitetsplanen fremgår av § 11-8. Aktivitetsplikten til brukeren er et 
krav for å få utbetalt arbeidsavklaringspenger. Ved manglende aktivitet stopper utbetaling av 
ytelsen, jf. § folketrygdloven § 11-9. Aktivitetsplanen har dermed stor betydning for retten til 
arbeidsavklaringspenger. De prosessuelle konsekvensene behandles i kapittel 4.  
 
3.2.4 Oppsummering  
Behovs- og arbeidsevnevurderingen avgjør om en bruker har nedsatt arbeidsevne. En bruker 
som har nedsatt arbeidsevne, kan få tildelt arbeidsavklaringspenger, forutsatt at arbeidsevnen 
er nedsatt med 50 %, og de øvrige vilkårene i kapittel 11 er oppfylt. Dersom dette er tilfellet, 
skal det utarbeides en aktivitetsplan som beskriver hvordan brukeren skal komme i arbeid. I 
praksis vil utdanning som tiltak bli nedfelt i denne planen, hvis brukeren har fått vedtak om 
det. Det er aktivitetsplanen brukeren forholder seg til i den videre kontakten med NAV.  
 
3.3 Arbeidsmarkedsloven generelt  
I dette avsnittet behandles arbeidsmarkedsloven og forholdet til arbeidsmarkedsforskriften. 
Hensikten er å sette utdanning som tiltak inn i en rettslig kontekst før de materielle vilkårene 
gjennomgås.  
 
Formålet med arbeidsmarkedsloven er å ”bidra til å oppnå et inkluderende arbeidsliv gjennom 
et velfungerende arbeidsmarked med høy yrkesdeltakelse og lav arbeidsledighet”, jf. arbeids-
markedsloven § 1. Paragrafen fremstår som en fanebestemmelse. Det er lagt til grunn i forar-
beidene at bestemmelsen ikke skal regulere innholdet i velferdspolitikken, det ville være å 
trekke lovens formål for langt.128 Formålsbestemmelsen gjelder ”(…)utøvelse av arbeidsmar-
kedspolitikken”.129 Det er således avgjørende å skille mellom arbeidsmarkedspolitikk og vel-
ferdspolitikk. Å løfte frem enkelte brukergrupper som trenger velferdsrettslig beskyttelse i 
                                                
127  Ot.prp.nr 4 (2008-2009) pkt 5.1.4 s 55 
128  Ot.prp.nr 62 (2003-2004) pkt 5.3 s 14 
129  ibid.  
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arbeidsmarkedslovens formålsbestemmelse, vil kunne bidra til å binde kompetansen til ar-
beidsmarkedsetaten i for stor grad.130 Folketrygdloven har derimot som formål å bidra til ut-
jevning av forskjeller og hjelp til selvhjelp.131 Holgersen poengterer treffende at arbeidsmar-
kedsloven er samfunnsorientert, mens folketrygdloven er individorientert.132 Arbeidsmarkeds-
loven skal ivareta de lange linjene i arbeidsmarkedspolitikken, og er i større grad styrt av 
økonomiske svingninger i samfunnet.  
 
Et sentralt skille mellom arbeidsmarkedsloven og folketrygdloven, er at folketrygdloven er en 
rettighetslov, mens arbeidsmarkedsloven ikke er det. Etter arbeidsmarkedsloven er det ram-
mebudsjett og tildelingsregler som avgjør hvilke tiltak den enkelte bruker får.133 Før NAV-
reformen i 2006 ble tiltak under yrkesrettet attføring ikke styrt av bevilgninger i statsbudsjet-
tet. Brukere som falt innunder ordningen yrkesrettet attføring, hadde rettskrav på ytelsen.134 
Attføringstilfellene var derfor i en annen kategori enn de øvrige arbeidsrettede tiltakene.  
 
Arbeidsmarkedsloven § 12 danner hjemmelsgrunnlaget for forskriften om arbeidsrettede til-
tak, jf. § 12(2). I bestemmelsens (1), nevnes premissene for arbeidsmarkedstiltakene. De skal  
”(..) utformes og organiseres i samsvar med lovens formål, de mål og retningslinjer som ligger 
til grunn for Stortingets bevilgninger, tildelingsbrev fra departementet og forskrifter.” Det er 
altså en rekke forhold som er styrende for hvordan arbeidsmarkedstiltakene utformes. Selv om 
lovens formål er av betydning, er det kun ett av flere momenter. Særlig ”retningslinjer som 
ligger til grunn for Stortingets bevilgninger og tildelingsbrev fra departementet”, vil trolig 
være av betydning når arbeidsmarkedstiltak prioriteres. Dette skyldes at Stortingets bevilg-
ninger og den økonomiske situasjonen vil være styrende for hvordan den vedtatte arbeidsmar-
kedspolitikken praktiseres.  
 
3.4 Generelt om tiltaksforskriften og utdanning som tiltak  
Formålet med tiltaksforskriften er å ”styrke tiltaksdeltakernes muligheter” til å skaffe seg eller 
beholde arbeid, jf. § 1-1. Den viderefører dermed det overordnede formålet i arbeidsmarkeds-
loven, samtidig som formålet er tilpasset særskilt til innholdet i forskriften. Forskriften inne-
holder en rekke arbeidsrettede tiltak, blant annet ordinær utdanning. De materielle reglene for 
utdanning som arbeidsrettet tiltak fremgår av tiltaksforskriften kapittel 7 sammenholdt med 
tiltaksforskriften § 1-3. Det er en rekke vilkår som må være oppfylt for at utdanning som tiltak 
skal bli aktuelt: for det første må det være ”nødvendig og hensiktsmessig” for brukeren å delta 
på tiltak, jf. tiltaksforskriften § 1-3. For det andre må brukeren oppfylle alderskravet eller unn-
                                                
130  Ot.prp.nr 62 (2003-2004) pkt 5.3 s 14 
131  ftrl. § 1-1(2) jf. (3)  
132  Holgersen (2015) s 90 
133  Ot.prp.nr 62 (2003-2004) pkt 3.2 s 11  
134  ibid.  
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takene fra det, jf. § 7-3(5). For det tredje kan en bruker tildeles utdanning som tiltak utover 
tidsrammen på tre år, dersom ”sterke sosiale eller helsemessige grunner” gjør at brukeren be-
finner seg i en ”vesentlig avvikende utdanningssituasjon”, jf. tiltaksforskriften § 7-4(3).  
 
Det er en forutsetning at utdanning som tiltak er ”nødvendig og hensiktsmessig” for at bruke-
ren skal bli i stand til å komme i eller beholde arbeid, jf. tiltaksforskriften § 1-3. Dersom ut-
danning som tiltak ikke vurderes ”nødvendig og hensiktsmessig”, blir det ikke aktuelt å vur-
dere vilkårene i tiltaksforskriften kapittel 7.  
 
3.5 Tiltak må være ”nødvendig og hensiktsmessig”  
Første spørsmål blir i hvilke tilfeller utdanning som tiltak er ”nødvendig og hensiktsmessig” 
for at en bruker skal kunne skaffe eller beholde arbeid.  
 
Vilkåret tilsvarer det som tidligere var inntatt i folketrygdloven § 11-6. Det antas at mye av 
det som var gjeldende rett ved tolkningen etter § 11-6, fremdeles har gyldighet. Nå fremgår 
retningslinjene for tolkningen av NAVs rundskriv til arbeidsmarkedsloven.135   
 
Ordlyden i § 1-3 sier at tiltaket ”bør” være nødvendig og hensiktsmessig. Det gjør det mulig å 
prøve ut arbeidsrettede tiltak, selv om det er på det rene at en bruker ikke vil kunne bli reell 
arbeidstaker. Det kan for eksempel være aktuelt før NAV endelig overfører en bruker til ufø-
retrygd.136  
 
Hovedregelen er imidlertid at tiltaket skal være ”nødvendig og hensiktsmessig”. Det er flere 
momenter som inngår i vurderingen av om dette er tilfellet: ”alder, evner, utdanning, yrkes-
bakgrunn, helse, egnethet, totale kostnader ved tiltaket(…)”.137 Om vilkåret ”hensiktsmessig” 
presiseres det i rundskrivet:  

 
”Et tiltak er hensiktsmessig hvis det bidrar til å dekke gapet mellom brukerens mål og 
muligheter, og arbeidslivets krav og forventninger. Brukerens muligheter til å gjennom-
føre tiltaket med relevant utbytte og tiltakets tilgjengelighet har betydning for hvor hen-
siktsmessig tiltaket er. Nødvendighetsvurderingen skal avdekkehva som er et nødvendig 
virkemiddel eller tjeneste for at bruker skal få eller beholde arbeid.”138 

 

                                                
135  Hovednr 76 § 12 – Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsmar-

kedstiltak  
136  Hovednr 76 § 12 under ”§ 1-3 Vilkår for deltakelse i tiltak”  
137  ibid.   
138  ibid   
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Tiltaket skal dermed gjøre brukeren i stand til å delta i arbeidslivet, til tross for forskjeller 
mellom den enkeltes muligheter og arbeidslivets forventninger. Det fremgår av rundskrivet at 
den enkelte saksbehandler må vurdere tre forhold: hvilke mål brukeren har vedrørende arbeid, 
hvilke tiltak som er hensiktsmessige for at den enkelte skal nå målet om arbeid og hvilket 
tiltak som er nødvendig for at brukeren skal nå målet. 139 Rundskrivet fremhever at i valget av 
hva som er nødvendig, skal det ses hen til hvilket tiltak som raskest vil føre brukeren ut i ar-
beid.140 
 
Brukerperspektivet skal ivaretas når saksbehandleren vurderer hvilket tiltak som er nødvendig 
og hensiktsmessig. Det presiseres blant annet at brukeren skal ”være med å påvirke egen si-
tuasjon”.141 Dersom bruker og saksbehandler er uenige underveis i vurderingen, skal dette 
dokumenteres av saksbehandleren.142  
 
Det nærmere innholdet i ”nødvendig og hensiktsmessig” kommenteres ikke i rundskrivet. Det 
er således en svært skjønnsmessig og individuell vurdering som foretas i hvert enkelt tilfelle. I 
nødvendighetsvurderingen ligger det imidlertid en økonomisk begrensning, ved at saksbe-
handleren skal vurdere hvilket tiltak som raskest vil føre brukeren ut i arbeid av de tiltakene 
som anses hensiktsmessige. Hvor tungtveiende vurderingen av ”nødvendig” skal være holdt 
opp mot ”hensiktsmessig”, sies ikke. Det er derfor nærliggende at de to vurderingene skal 
veie tilnærmet like mye.  
 
I de tilfellene det konkluderes med at utdanning som tiltak er ”nødvendig og hensiktsmessig”, 
jf. tiltaksforskiften § 1-3, blir neste spørsmål om vilkårene i tiltaksforskriften kapittel 7 er 
oppfylt. 
 
3.6 Vilkårene i tiltaksforskriften kapittel 7  
Formålet med opplæring som arbeidsrettet tiltak er å ”bidra til at arbeidssøkere kvalifiseres til 
ledige jobber”, jf. tiltaksforskriften § 7-1. Opplæring kan være ordinær utdanning, jf. tiltaks-
forskriften § 7-2c.  
 
3.6.1 Aldersbegrensningen  
Hovedregelen er at personer som får utdanning som tiltak, skal være over 26 år, jf. tiltaksfor-
skriften § 7-3(3).  
 
                                                
139  Hovednr 76 § 12 under ”Hovedregel – 3 trinns vurdering”  
140  ibid  
141  ibid   
142  ibid   
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Utgangspunktet er altså at en person som har nedsatt arbeidsevne som er årsak til at vedkom-
mende ikke beholder eller er i arbeid, kan få utdanning som tiltak etter fylte 26 år. Regelen er 
et resultat av uttalelsene i Ot.prp.nr.13 (2003-2004) på side 2 pkt. 3.2, hvor det ble sagt at 
ungdom under 26 år som hovedregel skal finansiere studiene sine selv.  
 
Dersom en person er i en utdanningssituasjon som ”avviker vesentlig” fra den som gjelder 
andre unge grunnet ”sykdom, skade eller lyte”, skal aldersgrensen på 26 år ikke gjelde, jf. 
tiltaksforskriften § 7-3(5) annet pkt. Denne gruppa har et særskilt behov for hjelp for å kunne 
fullføre en utdannelse.  
 
Første spørsmål blir hva som ligger i vilkåret ”grunnet sykdom, skade eller lyte”. Ordlyden er 
lik den som går igjen i folketrygdloven kapittel 11. Det er nærliggende at det samme syk-
domsbegrepet skal legges til grunn i forskriften. I Ot.prp.nr.13 (2003-2004) på side 2 pkt. 3.3, 
presiseres det at unntaket fra aldersgrensen forbeholdes ”særlig svake grupper” som er i en 
spesielt vanskelig posisjon på arbeidsmarkedet grunnet sykdom, skade eller lyte. Det kan 
dreie seg om ungdom som er født uføre, som har alvorlige sykdommer eller skades i trafik-
ken. 143  
 
Neste spørsmål blir derfor hva som skal til for at en bruker skal være i en utdanningssituasjon 
som ”avviker vesentlig” fra den som gjelder for annen ungdom.  
 
Ordlyden tilsier at utdanningssituasjonen til brukeren må være ulik andres på grunn av den 
nedsatte funksjonsevnen. I Ot.prp.nr.13 (2003-2004) side 2-3 uttalte departementet at det vil 
foreligge en ”vesentlig avvikende utdanningssituasjon” når  

“yrkeshemmingen er årsak til at utdanningen må foregå over lengre tid enn normert, 
krever høy grad av spesielt tilrettelagte undervisningsopplegg, og derfor blir mer kost-
bar enn ellers, eller at den yrkeshemmedes muligheter til å oppnå lønns- og inntektsfor-
hold etter endt utdanning avviker vesentlig fra andre med tilsvarende kvalifikasjoner.”  

 
Denne uttalelsen gir imidlertid bare et utgangspunkt for den videre tolkningen, ettersom den 
etterlater stort rom for skjønn. Hva er for eksempel ”høy grad av spesielt tilrettelagte under-
visningsopplegg”? Nærmere retningslinjer for tolkningen fremgår derfor av NAVs rundskriv 
til arbeidsmarkedsloven.  
 
Tre omstendigheter kan begrunne at en bruker får innvilget utdanning som tiltak før fylte 26 
år. Det er for det første at en person har kommet i en ”vesentlig avvikende utdanningssitua-

                                                
143 Ot.prp.nr 13 (2003-2004) pkt 3.3 s.3  
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sjon” etter endt utdannelse, for det annet at en person vil komme i en ”vesentlig avvikende 
utdanningssituasjon” når fremtidig utdanning gjennomføres. For det tredje at ”utsiktene til 
fremtidig inntjening” er usikre.144   
 
Uansett hvilket av de tre alternativene som anvendes, er det et krav om at den nedsatte ar-
beidsevnen må skyldes sykdom, skade eller lyte.145  
 
Det første unntaket viser til det tilfellet at en bruker allerede har gjennomført en utdannelse, 
men senere kommer i en situasjon som gjør at utdannelsen ikke kan benyttes. Det er et kom-
pensasjonshensyn som gjør at NAV skal finansiere utdannelsen i slike tilfeller. Brukeren har 
allerede finansiert en utdannelse, og skal slippe å finansiere en til. Dette unntaket kan også 
benyttes dersom brukeren får en sykdom eller skade underveis i et utdanningsløp.146  
 
Det andre unntaket dreier seg om at brukeren vil være i en vesentlig avvikende utdanningssi-
tuasjon når fremtidig utdannelse gjennomføres. Unntaket er aktuelt for ”personer med sanse-
tap og bevegelseshemmede”.147 Det vises til at en bruker i en slik situasjon kan slite med å 
delta på ekskursjoner, kanskje er avhengig av mer tilrettelegging i undervisningssituasjonen 
enn øvrige studenter, og at dette er kostbart. I slike tilfeller er det derfor rimelig at utdanning 
som tiltak kan innvilges til personer under 26 år.148  
 
Det tredje unntaket anvendes i tilfeller hvor brukeren trolig vil ”ha en vesentlig lavere yteevne 
i et fremtidig yrke”.149 Det er da mulig at brukeren ender på uføretrygd, selv om vedkommen-
de har gode kvalifikasjoner. Dersom denne gruppa måtte finansiere studiene sine, ville det 
medføre en merbelastning som andre unge ikke utsettes for. Unntaket skal rette opp denne 
skjevheten. Det er krav om at yteevnen blir ”vesentlig” redusert grunnet sykdom, skade eller 
lyte. Kravet er tilfredsstilt hvis det er sannsynlig at brukeren ikke kan jobbe fullt, eller han vil 
tjene dårligere enn andre med samme faglige utgangspunkt. Det kreves at sannsynlighet for 
lavere yteevne blir dokumentert. Videre må arbeidsevnen til brukeren være nedsatt uavhengig 
av typen arbeid. Dersom arbeidsevnen til brukeren er nedsatt i ett yrke, men ikke i et annet, er 
vilkåret ikke oppfylt.150  
 

                                                
144  Hovednr 76 § 12 punkt 7.3.1.2 ”Unntaksbestemmelser”  
145 ibid   
146 Avsnittet bygger på hovednr. 76 § 12 punkt 7.3.1.2.1”Tidligere gjennomført ordinær utdanning”  
147  Hovednr. 76 § 12 punkt 7.3.1.2.2 ”Gjennomføring av ordinær utdanning”   
148  Avsnittet bygger på hovednr. 76 § 12 punkt 7.3.1.2.2 ”Gjennomføring av ordinær utdanning”   
149  Hovednr 76 § 12 punkt 7.3.1.2.3 ”Fremtidig inntjening” 
150  Avsnittet bygger på  hovednr 76 § 12 punkt 7.3.1.2.3 ”Fremtidig inntjening” 
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Uansett er det et krav om at utdanningssituasjonen medfører et ”vesentlig avvik”, jf. hovednr 
76 § 12 pkt 7.3.1.3. En språklig forståelse av ordlyden, tilsier at det må være et avvik av en 
viss størrelse. Rundskrivet vektlegger at det vil være av betydning om brukeren ikke har kun-
net fullføre en utdanning som ble påbegynt, om resultatene fra utdannelsen var klart dårligere 
enn det man normalt kunne forvente, om brukerens helsetilstand ble forverret, om vedkom-
mende ikke kunne arbeide med det som var formålet med endt utdannelse.151 Hvor lang og 
kostbar utdanningen har vært, vil også være relevant.152  
 
3.6.2 Varighetsbegrensningen   
Hovedregelen er at utdanning som arbeidsrettet tiltak kan gis i tre år, jf. tiltaksforskriften § 7-
4(4) første pkt.  
 
Unntak fra utgangspunktet kan gjøres dersom brukeren har ”sterke sosiale eller helsemessige 
problemer” som gjør at utdanningen ikke kan gjennomføres på tre år. I tillegg må det forelig-
ge en vesentlig avvikende utdanningssituasjon, jf. tiltaksforskriften § 7-4(4) annet pkt. Det er 
ikke tilstrekkelig at utdanningen brukeren ønsker seg er lenger enn tre år. Rundskrivet legger 
til grunn at det er relativt vanlig at studenter ikke fullfører studier på normert tid. At brukeren 
sprenger grensen for normert tid, er derfor heller ikke tilstrekkelig til å si at det dreier seg om 
en ”vesentlig avvikende” utdanningssituasjon. Det må foreligge andre omstendigheter som 
gjør at brukeren trenger spesielt lang tid.153  
 
Spørsmålet blir derfor hva som ligger i vilkårene ”sterke sosiale” eller ”helsemessige proble-
mer”.  
 
Ordlyden er litt tvetydig på om ”sterke” henviser til både sosiale og helsemessige problemer, 
eller kun til sosiale. En objektiv fortolkning av ordlyden tilsier imidlertid at det må dreie seg 
om problemer av en viss størrelsesorden. Forarbeidene tar ikke eksplisitt stilling til hva som 
ligger i vilkåret, men sier at det er avgjørende ”om de medisinske forutsetningene i det enkelte 
tilfelle gjør det nødvendig med utdanning ut over tre år.”154 Det følger av NAVs rundskriv til 
arbeidsmarkedsloven at “sosiale problemer” kan være omfattende omsorgsforpliktelser, mens 
“helsemessige problemer” eksempelvis kan innebære at brukeren trenger mer hvile, behand-
ling eller har lavere utholdenhet enn normalt.155  
 

                                                
151  Hovednr 76 § 12 pkt 7.3.1.3 
152  ibid.  
153  Hovednr 76 § 12 punkt 7.4.2.3 ”Vesentlig avvik”  
154  Ot.prp.nr.13 (2003-2004) pkt. 4.3 s 3 
155  Hovednr 76 § 12 punkt 7.4.2.1 ”Sterke sosiale eller helsemessige problemer”  
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Forlengelse av tiltaket kan begrunnes ut fra to hovedhensyn. For det første at brukeren vil 
være i en vesentlig avvikende utdanningssituasjon når utdannelsen skal gjennomføres. For det 
andre at utsikten til fremtidig inntjening er usikker.156 Unntakene sammenfaller altså med to 
av unntakene som anvendes under aldersbegrensningen.  
 
3.6.3 Unntak fra unntaket om varighet?  
Utgangspunktet er at arbeidsavklaringspenger kun kan gis for en periode på fire år, med mind-
re det foreligger ”særlige tilfeller”, jf. folketrygdloven § 11-10(1). Nærmere regler kan fastset-
tes i forskrift, jf. (3). Ordlyden ”særlige tilfeller” tilsier at det skal en del til å avvike fra ho-
vedregelen på fire år. I forskrift om arbeidsavklaringspenger157 er avvikstilfellene behandlet 
nærmere.  
 
Arbeidsavklaringspenger kan forlenges i en periode utover fire år, dersom brukeren på grunn 
av sykdom, skade eller lyte trenger “særlig langvarige arbeidsrettede tiltak”. Forutsetningen er 
at brukeren gjennomgår en ny arbeidsevnevurdering, jf. forskrift om arbeidsavklaringspenger 
§ 2a.  
 
Spørsmålet blir derfor hva som skal til for at en bruker skal ha behov for “særlig langvarige 
arbeidsrettede tiltak”  
 
Forarbeidene gir ikke et klart svar, men fremhever at det kan være ”(…) nødvendig og hensik-
tsmessig å tilby lengre utdanningsløp når for eksempel sterk grad av funksjonshemming 
innebærer behov for mer omfattende kvalifikasjoner enn det som ellers kreves innenfor en 
bestemt yrkesretning.”158 NAVs rundskriv til folketrygdloven kapittel 11 og arbeidsmarkeds-
loven, behandler spørsmålet helt overfladisk. I rundskrivet til kapittel 11 gis det et eksempel 
på et tilfelle hvor ”særlig langvarige arbeidsrettede tiltak” kan være nødvendig:  
 

”Hos enkelte personer kan det forekomme at arbeidsevnen er nedsatt i en slik grad at de 
– for å kunne konkurrere i arbeidsmarkedet – trenger ekstra kompetanse i forhold til 
andre arbeidssøkere. For eksempel kan det være nødvendig for en sterkt synshemmet 
søker å ha et masterstudie i stedet for en bachelorstudie når han skal konkurrere med 
synsfriske i arbeidsmarkedet. I andre tilfeller trenger en person lengre tid enn andre på 

                                                
156  Hovednr 76 § 12 punkt 7.4.2.2 ”Avvikende utdanningssituasjon”  
157  Forskrift av 10. februar 2010 nr. 152 om arbeidsavklaringspenger (heretter forskrift om arbeidsavklarings-

penger) 
158  Ot.prp.nr.13 (2003-2004) pkt. 4.3 s. 3 
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selve gjennomføringen av tiltak. Hvis det er helsemessige begrensninger som er årsaken 
til dette kan det ytes arbeidsavklaringspenger utover fire år.”159  

 
Rundskrivet åpner dermed opp for en rundere praktisering av reglene om utdanning som til-
tak. Det legges til grunn at i noen tilfeller bestemmes det allerede før tiltaket påbegynnes at 
det enkelte tiltaket skal pågå i mer enn fire år. Tilsvarende ser ut til å fremgå av rundskrivet til 
arbeidsmarkedsloven. Selv om fokus er rettet mot at varigheten av tiltaket er tre år, sies det 
også:  
 

”Det kan unntaksvis være nødvendig og hensiktsmessig å innvilge lengre utdanningsløp 
enn utdanning som er normert til inntil tre år når for eksempel sterk grad av funksjons-
hemming innebærer behov for mer omfattende kvalifikasjoner enn det som ellers kreves 
innenfor en bestemt yrkesretning.”160 

 
Spørsmålet blir derfor hvordan disse uttalelsene forholder seg til innholdet i tiltaksforskriften 
§ 7-4(4) annet pkt.  
 
Slik unntakene er regulert, utelukker de ikke hverandre. Det kan snarere se ut til at unntaket i 
forskrift om arbeidsavklaringspenger § 2a er et unntak fra varighetsbegrensingen i tiltaksfor-
skriften. Det er imidlertid trolig at det dreier seg om et snevert unntak. Det siterte fra Ot.prp.nr 
13 (2003-2004), underbygger at det unntaksvis kan være mulig å få finansiert utdannelser som 
varer lenger enn tre år. Samtidig fremgår det tydelig at varighetsbegrensningen skal praktise-
res strengt. Denne ene setningen som åpner for en rundere praktisering, er antakelig en sik-
kerhetsventil som ikke anvendes ofte.  
 
Likebehandling mellom trygdede er et sentralt hensyn innen trygderetten. Det samme er be-
traktninger om et rimelig resultat. Ved praktiseringen av det nevnte regelverket, kan disse to 
hensynene komme i strid med hverandre. Likebehandlingshensynet tilsier at det ikke burde 
være adgang til å gi enkelte mottakere av utdanning som tiltak unntak fra det som normalt er 
det gjeldende regelverket. Hensynet til et rimelig resultat tilsier på den annen side at en bruker 
som vil være avhengig av en femårig utdannelse for å kunne hevde seg på arbeidsmarkedet, 
skal få lov til å fullføre en slik utdannelse. Uavhengig av hvordan den enkelte saksbehandler 
velger å vekte momentene, vil den konkrete avveiningen bli vanskelig. Det er nærliggende at 
saksbehandlerens underliggende holdning til utdanning som tiltak, vil få betydning for resul-

                                                
159  Rundskriv ftrl kap 11 ”Behov for særlig langvarig arbeidsrettede tiltak” 
160  Hovednr 76 § 12 punkt 7.4.2.1 ”Sterke sosiale eller helsemessige problemer”  
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tatet. Økonomiske hensyn vil heller ikke være uten betydning ved vurderingen, ettersom ut-
danning som tiltak er rammestyrt.  
 
Det er vanskelig å trekke noen klar konklusjon på hvordan regelverket skal forstås på dette 
punktet. Jeg nøyer meg med å vise til at enkelte brukere har fått innvilget støtte til utdannelser 
som tar mer enn tre år.161 Det er imidlertid usikkert om det har dannet seg en fast forvalt-
ningspraksis på at brukerne får innvilget arbeidsavklaringspenger utover fireårsrammen, der-
som en mastergrad anses nødvendig for at brukeren skal kunne hevde seg på arbeidsmarkedet. 
Vurderingen av hva som er ”nødvendig”, vil naturlig nok variere fra tilfelle til tilfelle.  
 
3.6.4 Delfinansiering av studier  
I noen tilfeller er det mulig å få delfinansiert studiene. Det innebærer at NAV finansierer den 
delen av utdannelsen de finner hensiktsmessig (opp til en maksgrense på tre år), mens bruke-
ren selv finansierer resten.162 På den måten kan en bruker som ikke oppfyller unntakene fra 
varighetsbegrensningen, likevel få mulighet til å ta en utdannelse som varer lenger enn tre år. 
At dette fremdeles skulle være en mulighet, ble slått fast i Ot.prp nr 13 (2003-2004) pkt 4.3. s 
3. En bruker får bare innvilget støtte til tiltak som NAV finner ”nødvendig og hensiktsmes-
sig”, jf. tiltaksforskriften § 1-3. De nærmere reglene fremgår av rundskriv. 163 For at en ord-
ning med delfinansiering skal godkjennes, må det kartlegges om brukeren er i stand til å stå 
for egenfinansieringen. En eventuell avtale om egenfinansiering må være skriftlig. Avtalen 
skal foreligge før aktivitetsplanen godkjennes, og skal si noe om hvorfor NAV ikke finansie-
rer hele tiltaket.164 
 
3.6.5 Oppsummerende punkt  
Gjennomgangen av de materielle vilkårene for utdanning som tiltak, viser at vilkårene er 
sterkt skjønnsmessige. Noen tolkningsspørsmål er løst i forarbeider, men det meste er behand-
let i rundskriv. Rundskrivene gir imidlertid bare generell veiledning, og løser ikke de 
skjønnsmessige spørsmålene fullt ut. Hva som ligger i de enkelte vilkårene, etterlater derfor 
tolkningstvil. Konsekvensen av dette behandles nærmer i kapittel 5.   
 
3.7 Avsluttende bemerkninger  
De materielle vilkårene for utdanning som tiltak har en fragmentarisk karakter. Arbeidsmar-
kedsloven med tilhørende forskrifter regulerer de fleste materielle vilkårene. Det er imidlertid 
en forutsetning for å få tildelt utdanning som tiltak at man har gjennomgått en behovs- og 
                                                
161 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (2016) s. 2 
162  Hovednr  76 § 12 pkt 7.4.4  
163  Hovednr 76 § 12 pkt 7.2.5.2 
164  ibid.  
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arbeidsevnevurdering hos NAV, og at det har blitt konkludert med at arbeidsevnen er nedsatt. 
Deretter vurderes det om vilkårene etter folketrygdloven kapittel 11 er oppfylt, herunder ”ar-
beidsrettet tiltak” i § 11-6.  
 
Etter regelendringen i 2004 har utdanning som tiltak blitt brukt i mindre skala. Samtidig er det 
en relativt stor gruppe brukere som fremdeles går innunder de mer fleksible unntaksreglene. 
Personer som ikke er født uføre eller har sykdommer som kan kategoriseres som alvorlige 
eller langvarige, står imidlertid i en annen stilling. Disse gruppene må vente til den nedre al-
dersgrensen på 26 år er nådd. Dette er tankevekkende, ettersom tall fra NAVs virksomhet i 
2015 viste at den største gruppen mottakere av arbeidsavklaringspenger, var personer med 
psykiske lidelser. For at disse brukerne skal kunne tildeles utdanning som arbeidsrettet tiltak, 
må den psykiske lidelsen de har kunne kategoriseres som en sykdom. Det er derfor mulig at 
personer som kunne hatt nytte av utdanning som tiltak blir ekskludert fra ordningen, eventuelt 
at de må vente flere år før utdanning som tiltak blir aktuelt.  

 
3.7.1 Mulig endring av regelverket   
Regjeringen har fremmet forslag om å senke aldersgrensen for utdanning som tiltak, slik at 
den igjen blir 22 år.165 Det skal bidra til bedre utdanningsmuligheter for unge med nedsatt 
funksjonsevne. Regjeringen håper også at det vil styrke innsatsen regjeringen og IA-bedrifter 
retter mot personer under 30 år.166 Det skal bli vanskeligere å få utvidet varigheten av utdan-
ning som tiltak. Dersom en bruker trenger mer enn ett år i tillegg til de tre som finansieres av 
NAV, skal brukeren finansiere disse årene selv.167 Når en eventuell endring vil foreligge og 
hvilken form den vil ta, er foreløpig uvisst.  

                                                
165  Meld.St.16 (2015-2016) pkt. 5.9.2 s. 78 
166  ibid.  
167  Meld.St.16 (2015-2016) pkt 5.9.2 s 78-79 
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4 De prosessuelle vilkårene for utdanning som arbeidsrettet 
tiltak  

4.1 Innledning  
I dette kapittelet er spørsmålet hvilke saksbehandlingsregler som kommer til anvendelse i 
saker om utdanning som arbeidsrettet tiltak ved vedtak om arbeidsavklaringspenger. Innled-
ningsvis vil det bli sagt noe om NAVs organisering, før klage- og ankemulighetene behandles 
nærmere. Å kunne klage på en avgjørelse er en sentral rettssikkerhetsgaranti, og det er også et 
av kjennetegnene på en juridisk rettighet.168  

 
4.2 Kort om organiseringen av forvaltningen  
Utgangspunktet er at forvaltningsloven gjelder for NAVs virksomhet, men reglene i folke-
trygdloven er lex specialis, jf. folketrygdloven § 21-1. Saker om arbeidsavklaringspenger 
fremmes for det lokale NAV-kontoret,169 som forbereder saken og kommer med en innstil-
ling.170 Saken sendes deretter til NAV Forvaltning som formelt treffer vedtak i første in-
stans.171 
  
4.2.1 Klage- og ankemuligheter  
En sak om arbeidsavklaringspenger kan bringes inn for NAV Klageinstans, jf. folketrygdlo-
ven § 21-12(1). NAV Klageinstans er det regionale klageorganet i trygdesaker.172 Det finnes 
seks enheter av NAV Klageinstans.173 Organet kan ikke instruere NAV forvaltning, men kan 
overprøve vedtak truffet der.174 En sak som er behandlet av NAV Klageinstans kan ankes til 
Trygderetten i de fleste tilfeller,  jf. ftrl. § 21-12(1) tredje pkt.  
 
Trygderetten er et forvaltningsorgan med domstolslignende trekk.175 Organet ble opprettet ved 
lov i 1966, og loven trådte i kraft i 1967. Bakgrunnen for opprettelsen av Trygderetten var 
blant annet at lovgiver ønsket å samle alle sakstypene i folketrygdloven for en felles ankein-
stans. 176  Den enkelte brukers rettssikkerhet i møte med ankesystemet skulle styrkes, gjennom 
økt bruk av prinsipper fra de alminnelige domstolene, eksempelvis kontradiksjon og partsof-

                                                
168  Holgersen (2015) s. 233 
169  ftrl § 21-2(1)  
170  Kjønstad (2009) s. 36 
171  Narvland (2015) s. 36  
172  Kjønstad (2009) s. 36 
173  Narvland (2015) s. 36 
174  ibid  
175  Kjønstad (2009) s. 63 
176  Ot.prp nr 5 (1966-1967) vedlegg 2: Innstilling om lov om anke til Trygderetten s 18  
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fentlighet.177 Ettersom relativt rask saksbehandling var nødvendig, ble det ikke aktuelt å inn-
føre saksbehandlingsregler som var identiske med tvistemålslovens. Det måtte tas høyde for at 
ankeinstansen kom til å behandle en spesiell sakstype.178 
 
Utgangspunktet er at Trygderetten kan behandle alle sider av en sak som bringes inn for 
den.179 Reglene i forvaltningsloven kommer ikke til anvendelse på Trygderettens virksom-
het.180 Saksbehandlingen er som hovedregel skriftlig.181 En sak som har blitt behandlet i 
Trygderetten kan bringes direkte inn for lagmannsretten.182 Nyere tall viser at 98 % av sakene 
som fremmes for Trygderetten, blir endelig avgjort der.183  
 
Reglene i trygderettsloven er nylig revidert. Reglene trådte i kraft 1. april 2016. Det er pri-
mært saksbehandlingsreglene som er endret, mens de øvrige reglene er som før.184 
 
4.2.2 Generelt om saksgangen i saker vedrørende utdanning som arbeidsrettet 

tiltak  
En sak om arbeidsavklaringspenger behandles på det lokale NAV-kontoret.185 Det må først 
foretas en behovs- og arbeidsevnevurdering. Vurderingen skal kartlegge om brukeren har 
nedsatt arbeidsevne. Når arbeidsevnevurderingen er utarbeidet og godtatt uten at klagead-
gangen er benyttet, kommer det lokale NAV-kontoret med en innstilling på vedtak eller av-
slag på arbeidsavklaringspenger på bakgrunn av reglene i folketrygdloven. Saken sendes til 
NAV Forvaltning som fatter vedtak etter folketrygdloven § 11-13 og § 11-6. Dette vedtaket 
kan påklages og eventuelt ankes videre inn for Trygderetten. NAV lokalt utarbeider så en ak-
tivitetsplan i samråd med brukeren. Brukeren tildeles deretter et arbeidsrettet tiltak etter ar-
beidsmarkedsloven. Brukeren har ikke hatt adgang til å klage på at et bestemt tiltak ikke blir 
tildelt. Etter at tiltaket er tildelt, skal brukeren delta på tiltaket og sende meldekort inn til 
NAV. NAV lokalt har ansvaret for å følge opp brukeren, mens det er NAV Forvaltning som 
vurderer om vilkårene for arbeidsavklaringspenger fremdeles foreligger.  
 

                                                
177 Ot.prp.nr 5 (1966-1967) vedlegg 2: Innstilling om lov om anke til Trygderetten s 18 
178  Ot.prp nr 5 (1966-1967) vedlegg 2 s. 19  
179  Holgersen (2015) s. 234 
180  Lov om anke til Trygderetten av 16. desember 1966 nr. 9 (trygderettsloven) § 37 
181  trygderettsloven § 19(1) 
182  trygderettsloven § 26(1)  
183  Trygderettens årsmelding (2016) pkt 2.5.6 s 18    
184  Prop. 139 L (2014-2015) pkt 1  
185  Avsnittet er utarbeidet etter å ha sett på skjema over saksgangen NAV, gjengitt i Proba (2015) s. 21 
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4.3 Forvaltningens kompetanse i saker om utdanning som arbeidsrettet 
tiltak  

Under de neste punktene behandles de ulike trinnene i saksbehandlingen for seg. Først be-
handles betydningen av vedtak etter arbeidsmarkedsloven, deretter behandles betydningen av 
vedtak etter NAV-loven § 14a. Temaene presenteres i denne rekkefølgen fordi deler av det 
som drøftes under punkt 4.4.2 også har gyldighet under punkt 4.5.  
 
4.4 Klage på avslag på utdanning som tiltak etter arbeidsmarkedsloven 
Hovedregelen er at reglene i forvaltningsloven kommer til anvendelse på saker som behandles 
etter arbeidsmarkedsloven, jf. arbeidsmarkedsloven § 14. Utgangspunktet er at en bruker som 
er part i en forvaltningssak, har klageadgang.186 Arbeidsmarkedsloven er imidlertid ikke helt 
tydelig på om det skal gjøres unntak fra dette utgangspunktet. Det fremgår blant annet at der 
flere ”har behov for” eller ønsker den samme tjenesten, er de ikke parter i samme sak, og kan 
ikke klage når en annen får tjenesten, jf. arbeidsmarkedsloven § 16. Dessuten er det bare en-
keltvedtak som kan påklages, jf. arbeidsmarkedsloven § 17(1). Reglene ble innført da tiltak 
under yrkesrettet attføring fremdeles var regulert i folketrygdloven. Det forelå derfor et retts-
krav på utdanning som tiltak, uavhengig av hvordan de øvrige tiltakene ble regulert.187 Nå er 
reglene imidlertid flyttet over i arbeidsmarkedsloven. En person som går på arbeidsavkla-
ringspenger vil derfor ikke lenger ha rettskrav på et bestemt tiltak. 
 
Spørsmålet blir om det er adgang til å klage på at en bruker ikke tildeles utdanning som ar-
beidsrettet tiltak. For å kunne svare på dette, må det ses hen til forvaltningslovens parts- og 
enkeltvedtaksbegreper.  
 
4.4.1 Part  
Forvaltningsloven § 2(1)e definerer partsbegrepet på følgende måte: ”person som en avgjørel-
se retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.”  Det er nærliggende at et vedtak om 
tildeling av et bestemt arbeidsrettet tiltak, eksempelvis ordinær utdanning, ”retter seg mot” 
eller ”ellers direkte gjelder” tiltaksdeltakeren.  
 
Ot.prp.nr 62 (2003-2004) innskrenker imidlertid partsbegrepet på grunn av effektivitetshen-
syn.188 Dersom alle brukere som er aktuelle for tiltak skal anses som parter, vil det føre til en 
uoversiktlig og ressurskrevende situasjon. Det vises også til at de som ikke får innvilget et 
konkret tiltak, ikke har det samme behovet for å klage som i andre saker. Det vektlegges at det 
normalt vil være uaktuelt å omgjøre et vedtak som er til gunst for en annen bruker, for at kla-
                                                
186  Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 (heretter fvl) § 28(1)  
187  Ot.prp.nr 62 (2003-2004) s 24 
188  Ot.prp.nr 62 (2003-2004) s. 27 pkt. 7.3.3  
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geren skal få medhold.189 Departementet bruker her økonomiske hensyn til å forsvare en kon-
kret innsnevring av regelverket. Kommunalkomiteen sluttet seg til betraktningene.190 
191 
4.4.2 Enkeltvedtak  
Fvl. § 2(1)b jf. a definerer enkeltvedtak på følgende måte: ”et vedtak som gjelder rettigheter 
eller plikter til en eller flere bestemte personer”. Ettersom tildeling av tiltak konkret dreier seg 
om hvilket tilbud den enkelte bruker får, er det nærliggende å si at det dreier seg om “rettighe-
ter eller plikter” til “en eller flere” bestemte personer. Ot.prp.nr.62 (2003-2004) løser spørs-
målet annerledes. Det fremholdes at enkelte arbeidsmarkedstiltak trolig vil være enkeltvedtak, 
og det gis eksempler på tiltak som omfattes av begrepet.192 Samtidig sies det at rettstilstanden 
for øvrige arbeidsrettede tiltak ikke er avklart. Det vises til at de ulike tiltakene styres av be-
vilgninger. Utformingen er tilpasset arbeidsmarkedspolitikken og svingninger på området.193 
Det er ikke rettighetskarakter over ytelsene. Et argument som ser ut til å tillegges en viss vekt, 
er at tiltaksplasser ikke fylles opp ved hjelp av søknader:  
 

”tiltaksdeltakerne blir i stedet anvist av Aetat lokal til passende tiltaksplasser. Det er så-
ledes opp til det enkelte arbeidskontor å vurdere om den enkelte arbeidsledige bør få til-
tak og i så fall hvilke tiltak som er aktuelle”. 194   

 
Avslutningsvis vises det til at arbeidsmarkedstiltak ”er et knapphetsgode”195, og at lovregule-
ringen på området burde være markedsstyrt.196 Departementet konkluderer ikke klart på om 
avslag på tiltak er et enkeltvedtak. Sammenholdt taler imidlertid de nevnte argumentene for at 
de ikke anser reglene om enkeltvedtak som anvendelige. Samfunnsøkonomiske hensyn er 
tilsynelatende avgjørende for tolkningen.  
 
Trygderetten har fulgt departementets standpunkt.197  En klage på avslag på utdanning som 
tiltak ble fremmet i 2008, før regelendringen i 2010. Trygderetten kunne derfor behandle sa-
ken etter de gamle reglene om yrkesrettet attføring. Dersom klagen hadde blitt fremmet etter 
regelendringen i 2010, kunne ikke Trygderetten behandlet saken. Retten uttalte: “(...) ved å 
legge arbeidsavklaringspengeregelverket til grunn, ville Ap verken hatt anledning til å klage 

                                                
189  Ot.prp.nr 62 (2003-2004) pkt. 7.3.1 s 26 
190  Innst.O.nr 12 (2004-2005) pkt 7.2  
191  Ot.prp.nr 62 (2003-2004) pkt. 7.2 s 25 
192  Ot.prp.nr 62 (2003-2004) pkt 7.2 s 24-25 
193  Ot.prp.nr 62 (2003-2004) pkt 7.2 s 25  
194  ibid  
195  ibid  
196  ibid  
197  TRR-2012-2425 
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eller anke på at han ikke fikk stønad til utdanning ut over tre år”.198 
 

 Trygderetten siterte deretter deler av klageinstansens begrunnelse:  
 

“Arbeidsmarkedsloven § 16 slår fast at avgjørelsen om at en bruker ikke skal ha ar-
beidsmarkedstiltak ikke skal regnes som et enkeltvedtak. Det skal derfor ikke fattes ved-
tak om avslag på arbeidsmarkedstiltak, og således heller ikke på varigheten av innvilget 
tiltak. Dersom nytt regelverk skulle legges til grunn i saken ville den ankende part ikke 
hatt anledning til verken å påklage eller påanke avgjørelsen om ikke å tilstå utdanning ut 
over tre år jf. tiltaksforskriften § 7-3 tredje ledd.”199  

 
Standpunktet er lagt til grunn i senere saker, blant annet TRR-2013-832 og TRR-2013-1642.  
 
Sivilombudsmannen behandlet på eget initiativ spørsmålet om avslag på tildeling av arbeids-
rettet tiltak er å anse som et enkeltvedtak.200 Etter en gjennomgang av det foreliggende retts-
kildematerialet, ble det konkludert med at avslag på tildeling av tiltak er et enkeltvedtak. Si-
vilombudsmannen vurderte uttalelser fra Justisdepartementets lovavdeling, forutsetninger i 
forarbeider og Trygderettens praksis. Det var ikke avgjørende at tiltak ble tildelt etter en søk-
nadsordning, eller at det ble benyttet rammebudsjett.201 En fast forvaltningspraksis kunne hel-
ler ikke undergrave de rettssikkerhetsgarantiene brukerne har krav på etter forvaltningslo-
ven.202 Det sentrale for om det foreligger klageadgang ved avslag, er om tiltaket bærer preg av 
å være et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Så lenge vedtaket er bestemmende for rettighe-
ter eller plikter, er det underordnet at deler av regelverket var flyttet fra folketrygdloven til 
arbeidsmarkedsloven.203 Sivilombudsmannen tok dermed også avstand fra Trygderettens 
praksis og uttalte at: ”Avslag på og stans av tiltak som får en så direkte konsekvens for bruke-
rens rett til en ytelse til livsopphold som i de ovenfor nevnte kjennelsene fra Trygderetten, må 
åpenbart anses som et enkeltvedtak”. 204Det ble tilføyd at i slike saker er det nødvendig med 
de rettssikkerhetsgarantiene brukeren får ved et enkeltvedtak.205 Det ble presisert at om det 
foreligger et enkeltvedtak, vil variere fra tiltakstype til tiltakstype.206 Det er derfor ikke mulig 

                                                
198 TRR-2012-2425 s 3 
199 Klageinstansens begrunnelse, som sitert etter TRR-2012-2425 s 2  
200 SOM-2013-1625 
201 SOM-2013-1625 s 7-8 
202 SOM-2013-1925 s 8 
203 SOM-2013-1625 s 9 
204 ibid  
205 ibid. 
206 SOM-2013-1625 s 10 



37 
 

å gi et generelt svar på i hvilke tilfeller avslag på tiltak vil utgjøre et enkeltvedtak.207  
 
Selv om Sivilombudsmannens uttalelser kun er veiledende, tillegges de vekt av forvaltningen. 
I slutten av november 2015 utarbeidet Arbeids- og velferdsdirektoratet et rundskriv som 
kommenterer §§ 16 og 17 i arbeidsmarkedsloven. Rundskrivet indikerer at det nå skal være 
mulig å klage dersom et arbeidsmarkedstiltak ikke tildeles, og at det er forvaltningslovens 
bestemmelser om enkeltvedtak som kommer til anvendelse.208 Vedrørende klage på at et be-
stemt tiltak ikke innvilges, sies det: ”Brukere som fremsetter et ønske om et tiltak, men ikke 
blir tildelt dette tiltaket, kan etterspørre en begrunnelse og har rett til å få et skriftlig vedtak 
med begrunnelse fra Arbeids- og velferdsetaten (…)”.209 Her kan det derfor virke som den 
enkelte bruker bare har krav på begrunnelse for hvorfor tiltaket ikke ble tildelt.  
 
Videre i rundskrivet sies det imidlertid:  

“Ved tildeling av tiltaksplass gis skriftlig vedtak med begrunnelse til bruker. I øvrige til-
feller skal NAV opplyse bruker om at arbeidsmarkedstiltak ikke vil bli tildelt. Bruker 
må få veiledning om klageadgang, klagefrist, og den nærmere framgangsmåte ved kla-
ge, samt retten til å se sakens dokumenter. NAV skal også informere bruker om at 
han/hun har anledning til å etterspørre en begrunnelse for hvorfor han/hun ikke er aktu-
ell for tiltak.”210  
 

Det ser derfor ut til at Arbeids- og velferdsdirektoratet har tatt kritikken fra Sivilombudsman-
nen til følge, og at det nå er mulig å klage dersom utdanning som tiltak ikke tildeles. Dette er i 
så fall en svært gledelig utvikling. Det er uklart hvor mange som kjenner til klageadgangen. 
Ordlyden i arbeidsmarkedsloven indikerer ikke at rettstilstanden er endret. Det gjør heller ikke 
forarbeidene. Når man går inn på NAVs hjemmeside for rundskrivene tilhørende arbeidsmar-
kedsloven, er ikke rundskrivet til §§ 16 og 17 listet opp per 24. april 2016. Rundskrivet er 
dermed enkelt å overse.  
 
Det er betenkelig at en så viktig endring foreløpig kun har skjedd gjennom rundskriv. Ordlyd, 
forarbeider og Trygderettens praksis indikerer ikke at NAV har innført klageadgang ved av-
slag på tiltak. Sammenholdt må disse rettskildefaktorene veie tyngre enn et rundskriv og en 
uttalelse fra Sivilombudsmannen. Lovgiver har i forarbeidene gitt uttrykk for at det var behov 
for å gjøre unntak fra forvaltningslovens enkeltvedtaksbegrep. Å innskrenke klageadgangen 

                                                
207  ibid  
208  Hovednr 76 §§ 16 og 17 – Utfyllende regler til Arbeidsmarkedslovens §§ 16 og 17 ”Bakgrunn – lovens 

paraktisering av enkeltvedtaksbegrepet” 
209  Hovednr 76 til §§ 16 og 17 ”3. Vedtak – når brukeren velges ut til et arbeidsmarkedstiltak” 
210 Hovednr 76 §§ 16 og 17 ”4.2 – Arbeids- og velferdsetatens saksbehandling må følge forvaltningsrettslige 

regler”  
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var et bevisst valg. Det hadde vært hensiktsmessig om klageadgangen ble gjort mer uttrykke-
lig, for eksempel gjennom en lovendring. Det ville styrket brukernes rettssikkerhet. Nå frem-
står det mer eller mindre tilfeldig om man får kjennskap til den nye klageadgangen. NAV må 
bruke opplysnings- og veiledningsplikten sin for å ivareta brukernes rettigheter. Så lenge 
rundskrivet ikke gir uttrykk for en fast forvaltningspraksis, har det relativt liten vekt.  
 
Det bekreftes likevel at klageadgangen nå er tatt i bruk hos NAV.211 Det er imidlertid for tid-
lig å si noe om virkningen av klageadgangen. Foreløpig er det mange som ikke kjenner til 
endringen, men enkelte advokater har fått det med seg. Det er nærliggende å tro at klagead-
gangen vil bedre brukernes rettssikkerhet. Det vil også bli lettere å få en begrunnelse for hvor-
for et konkret tiltak avslås.212  
 
4.4.3 Avsluttende bemerkninger om avslag på tildeling av tiltak etter 

arbeidsmarkedsloven  
Selv om ordlyd, forarbeider og Trygderettens praksis peker i motsatt retning, ser det nå ut til 
at avslag på tildeling av utdanning som tiltak, skal anses som et enkeltvedtak. Årsaken er at 
Arbeids- og velferdsdirektoratet tilsynelatende har tatt Sivilombudsmannens oppfordring til 
følge gjennom rundskriv. Dette vil forhåpentligvis styrke den enkelte brukers rettssikkerhet i 
tilfeller hvor utdanning som arbeidsrettet tiltak ikke tildeles. Det er uheldig at klageadgangen 
kun fremgår av et rundskriv fra NAV, og ikke av arbeidsmarkedsloven eller forarbeider. Reg-
lene er vanskelig tilgjengelige, og brukerne er avhengige av riktig og god veiledning fra de 
ansatte i NAV for at klagemuligheten skal bli reell. Hvilken effekt den nye klageadgangen vil 
få, gjenstår derfor å se.   

 
4.5 Betydningen av NAV-loven § 14a  
NAV-loven § 14a(2) presiserer at ”vedtak etter første ledd” kan påklages. Første ledd omfat-
ter behovs- og arbeidsevnevurderingen. Ordlyden tilsier derfor at disse vurderingene kan på-
klages, men peker i retning av at det ikke er mulig for mål som nedfelles i aktivitetsplanen, 
som reguleres i § 14a(3).  
 
4.5.1 Behovs- og arbeidsevnevurderingen  
Brukeren kan klage hvis NAV kommer frem til at det ikke foreligger et bistandsbehov, og 
hvis brukeren er uenig i utfallet av den senere arbeidsevnevurderingen.213 Det som i praksis 
skjer da, er at NAV kan omgjøre vedtaket, eller foreta en ny arbeidsevnevurdering.214 Depar-

                                                
211  Holtermann (2016).  
212  Ibid.  
213  Ot.prp nr 4 (2008-2009) pkt 5.1.4 s 54 
214  ibid.  
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tementet understreket at denne ordningen skulle bidra til grundige vurderinger, sikre likebe-
handling og medvirkning fra brukerne.215  
 
4.5.2 Aktivitetsplanen  
Som nevnt står det ingenting i § 14a om at brukeren kan klage på aktivitetsplanen. Forarbei-
dene tar utgangspunkt i at det er arbeidsevnevurderingen som skal kunne påklages. Det be-
grunnes med at aktivitetsplanen kun tilbys brukere som har gjennomgått en arbeidsevnevurde-
ring. For at personer som har fått vurdert bistandsbehovet sitt uten å ha fått en aktivitetsplan 
skal kunne klage, vil de ikke knytte klageretten til aktivitetsplanen.216 Aktivitetsplanen skal 
være et arbeidsverktøy for forvaltningen.217 
 
Spørsmålet blir om dette innebærer at innholdet i aktivitetsplanen ikke kan påklages. Det sent-
rale er også her om man står overfor et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Det avgjø-
rende er om aktivitetsplanen er ”bestemmende” for rettigheter eller plikter for bestemte per-
soner.   
 
I juridisk teori er det uenighet om hvorvidt aktivitetsplanen er å anse som et enkeltvedtak. 
Kjønstad argumenterer for at aktivitetsplanen  er et enkeltvedtak, ettersom innholdet er be-
stemmende for rettigheter og plikter for brukeren det angår.218 En bruker som ikke følger fast-
satt aktivitet, kan bli pålagt sanksjoner, jf. folketrygdloven § 11-9. Kjønstad fremholder at det 
faktum at ”(…)vedtakene ”pakkes inn” i en såkalt aktivitetsplan(…)” ikke endrer at vedtaket 
påvirker brukeren på samme måte som et enkeltvedtak.219  Holgersen er uenig, og vektlegger 
at det er på det rene at de etterfølgende vurderingene er enkeltvedtak, men mer uklart om 
selve aktivitetsplanen kan anses som et enkeltvedtak. Hun heller derfor i retning av at det ikke 
dreier seg om et enkeltvedtak, da hun ikke kan se at selve planen er bestemmende for rettighe-
ter og plikter til bestemte personer.220 Svele poengterer at ”(…) aktivitetsplanen er en be-
stemmende plan så lenge arbeidsavklaringspengene ytes. Hvis aktivitetsplanen følges, får 
mottakeren en rett til penger (...)”.221 Det fremheves at hvis brukeren ikke følger planen, vil 
retten til arbeidsavklaringspenger falle bort. På den måten er aktivitetsplanen bestemmende 
for plikten til aktivitet.222 Svele konkluderer imidlertid med at løsningen er usikker.  

                                                
215  Ot.prp nr 4 (2008-2009) pkt 5.1.4 s 54 
216  Ot.prp nr 4 (2008-2009) pkt 5.1.4 s. 53  
217  Ot.prp.nr.4 (2008-2009) pkt 5.2.4 s. 56  
218  Kjønstad (2009) s. 127  
219  Kjønstad (2009) s. 127  
220  Holgersen (2015) s. 86-87  
221  Svele (2012) s. 90  
222  Svele (2012) s. 90  
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Alle de nevnte argumentene har mye for seg. Personlig er jeg tilbøyelig til å si meg enig i 
Kjønstads syn. Selv om det er de underliggende vedtakene som er bestemmende for rettighe-
ter og plikter, får planen stor betydning for den enkelte bruker. Ettersom brukeren og saksbe-
handler ikke nødvendigvis er enige i valg av aktivitet, kan en klageadgang på dette punktet 
bidra til å styrke brukerens rettssikkerhet. Selv om det kan medføre en mer byråkratisk ord-
ning, er det muligens viktigere for brukere å kunne klage på dette stadiet, enn tidlig i proses-
sen. Det gjelder særlig fordi valg av tiltak nedfelles i aktivitetsplanen. Det er beslutninger som 
får stor betydning for enkeltmenneskers hverdag.  
 
Ut fra det foreliggende rettskildebildet er det likevel ikke mulig å trekke en klar slutning ved-
rørende hvorvidt forvaltningslovens regler om enkeltvedtak kommer til anvendelse.  
 
4.5.3 Oppsummerende punkt  
Det er ikke adgang til å klage på aktiviteten som nedfelles i aktivitetsplanen, jf. NAV-loven § 
14a. Svele fremhever at den enkelte bruker kan oppleve det som ”(…)en form for maktutøvel-
se fra NAV” 223 at vedkommende blir pålagt å gjennomføre en konkret aktivitet. Hun under-
streker derfor at klageadgang på dette området vil kunne styrke brukernes rettssikkerhet. Jeg 
slutter meg til dette standpunktet.  

 
  
4.6 Trygderettens kompetanse  
4.6.1 Kort om Trygderettens organisering og saksbehandling  
Hovedregelen er at det er to medlemmer som behandler den enkelte sak, jf. trygderettsloven § 
7(1). I mer kompliserte saker kan retten settes med mellom tre til fem medlemmer.224 Flere av 
reglene i domstolsloven og tvisteloven kommer til anvendelse på saker for Trygderetten, ek-
sempelvis reglene om inhabilitet.225 
 
4.6.2 Saklig myndighet  
Lovens virkeområde fremgår av § 2: Den som ”vedtaket gjelder”, kan ta saken til Trygderet-
ten. Vilkåret erstatter den tidligere ordlyden ”den som berøres direkte av vedtaket”, men med-
fører ingen realitetsendring.226 Forutsetningen for at saken kan behandles, er at vedtaket om-
handler ”individuelle rettigheter og plikter” etter en rekke opplistede lover, herunder folke-

                                                
223  Svele (2012) s. 90 
224  trygderettsloven § 7(2) jf. (3)  
225  trygderettsloven § 8 
226  Prop 139 L. (2014-2015) pkt 18.2 til § 2   
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trygdloven.227 Trygderetten kan også behandle saker som ”etter særlig lovbestemmelse” kan 
ankes, jf. trygderettsloven § 2(1)f. Lov om arbeidsmarkedstiltak og NAV-loven er ikke nevnt 
i opplistingen i § 2, og kompetanse er ikke gitt etter særlig lovbestemmelse. Konsekvensen er 
således at disse sakene faller utenfor Trygderettens saklige myndighet.  
 
4.6.3 Muligheten til å overprøve avslag på tildeling av arbeidsrettet tiltak  
Spørsmålet i det følgende er hvilke muligheter Trygderetten har til å overprøve avslag på til-
deling av utdanning som arbeidsrettet tiltak.  
 
Trygderetten har tre valg ved behandling av en sak om arbeidsavklaringspenger: holde fast 
ved et avslag etter realitetsbehandling, omgjøre saken eller hjemvise den til ny behandling i 
underinstansen.228 Grunnen til at saker om arbeidsavklaringspenger kan være utforende, er at 
hjemmelsgrunnlaget finnes i flere lover. Dermed er ikke kompetansen til Trygderetten denne 
samme som i andre saker etter folketrygdloven.229 
 
Før 2010 forelå det omfattende trygderettspraksis vedrørende utdanning som arbeidsrettet 
tiltak. Trygderetten kunne også ta stilling til om tildeling av en konkret utdanning var ”hen-
siktsmessig”.  
 
Nå er det tre forhold som er av interesse for Trygderettens kompetanse i relasjon til utdanning 
som arbeidsrettet tiltak:  

1) Betydningen av NAV-loven § 14a  
2) Betydningen av arbeidsmarkedsloven med tilhørende forskrifter  
3) Betydningen av at det ikke lenger er krav om ”behov” for tiltak  

 
De to siste punktene vil bli behandlet under ett, ettersom vurderingene i noen grad overlapper 
hverandre.  
 
4.6.3.1 Betydningen av NAV-loven § 14a  
Arbeidsevnevurderingen er avgjørende for hvilke ytelser den enkelte bruker tildeles. Hvis 
NAV kommer til at arbeidsevnen er nedsatt etter en vurdering i henhold til NAV-loven § 14a, 
kan vilkårene for arbeidsavklaringspenger vurderes. NAV-loven er ikke blant de oppramsede 
lovene i trygderettsloven § 2. Det innebærer at Trygderetten ikke kan overprøve vedtak fattet 
etter NAV-loven. Dette er lagt til grunn av Trygderetten.230  
                                                
227  trygderettsloven § 2(1)a  
228  Holgersen (2015) s. 234 
229  Holgersen (2015) s. 235  
230  Se for eksempel TRR-2010-2319 og TRR-2011-1095  
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Trygderettspraksis indikerer imidlertid at Trygderetten ikke anser seg bundet av NAVs vurde-
ring av hvorvidt en bruker har nedsatt arbeidsevne etter NAV-loven § 14a. En sentral kjennel-
se er TRR-2010-2159. Brukeren hadde alvorlig astma. Han arbeidet i filmbransjen og hadde 
store problemer med å jobbe utendørs i vinterhalvåret. NAV avslo søknaden om arbeidsavkla-
ringspenger under henvisning til at det ikke var ”påregnelig årsakssammenheng mellom bru-
kers helseproblematikk og problemer med å utføre arbeidsoppgaver han er kvalifisert 
for(…)””.231 Trygderetten foretok en vurdering av forholdet mellom folketrygdloven § 11-5 
og NAV-loven § 14a. Det ble presisert at Trygderetten ikke kan overprøve vedtak etter NAV-
loven § 14a. Trygderetten viste til at en arbeidsevnevurdering alltid kommer før et vedtak 
etter ftrl. § 11-5, og at NAV-loven og folketrygdloven derfor må ses i sammenheng. Dernest 
uttalte retten:  
 

”Vurderingen av om arbeidsevnen er nedsatt er sentral både i forhold til NAV-loven § 
14a og etter folketrygdloven. I forarbeidene til loven, Ot.prp nr 4 (2008-2009), presise-
res det på side 54 og 55 at det fortsatt skal gjøres en selvstendig vurdering av om vilkå-
rene for å få livsoppholdsytelser og arbeidsmarkedstjenester er oppfylt, før det fattes 
vedtak om tildeling av en livsoppholdsytelse eller arbeidsmarkedstjeneste”.232  
 

Trygderetten konkluderte med at forarbeidene ikke i tilstrekkelig grad sa noe om betydningen 
av NAV-loven § 14a i relasjon til vurderingen som skal foretas etter § 11-5:  
 

”På denne bakgrunn legger retten til grunn at den står fritt i sin vurdering av vilkårene 
etter § 11-5 i forhold til det standpunkt NAV har tatt i sin vurdering etter NAV-loven § 
14a. For at retten skal kunne foreta en selvstendig vurdering etter folketrygdloven § 11-
5, finner retten det likevel naturlig at arbeidsevnevurderingen, i den grad den gir uttrykk 
for NAVs vurdering av vedkommendes arbeidsevne, kan trekkes inn om det finnes hen-
siktsmessig”233  

 
Retten inntar altså det standpunkt at selv om den ikke kan prøve vedtak etter NAV-loven, 
smitter ikke arbeidsevnevurderingen etter NAV-loven § 14a over på vurderingen som skal 
foretas etter folketrygdloven. Standpunktet blir imidlertid litt tvetydig ved at retten sier at ar-
beidsevnevurderingen kan trekkes inn hvis ”hensiktsmessig”. Det er nærliggende at retten 
trekker på rettssikkerhets- og likhetsbetraktninger, men ønsker å kunne støtte seg på arbeids-

                                                
231  TRR-2010-2159 s 3  
232  TRR-2010-2159 s 7 
233  ibid.  
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evnevurderinger som er gode. Tilsvarende er fulgt opp i blant annet TRR-2011-1095, TRR-
2011-2460 og TRR-2010-2319.  
 
Dette innebærer i praksis at Trygderetten kan overprøve vedtak etter NAV-loven § 14a, selv 
om det er et selvstendig vilkår etter ftrl. § 11-5 som prøves. Det er de samme elementene som 
vurderes. Dermed har praksis beveget seg vekk fra det som er gjeldende rett i teorien. Dette er 
også poengtert av Svele.234   
 
4.6.3.2 Forholdet til arbeidsmarkedsloven og folketrygdloven  
Som tidligere nevnt er de arbeidsrettede tiltakene regulert i forskrift om arbeidsmarkedstiltak. 
Det innebærer at tildeling av tiltak ikke er underlagt Trygderettens kompetanse, jf. trygder-
ettsloven § 2. Trygderetten inntok dette standpunktet etter at arbeidsavklaringspenger ble inn-
ført i 2010. Et eksempel på en kjennelse er TRR-2013-832. Den tar utgangspunkt i og drøfter 
ordlyden i ftrl. § 11-6 slik den lød før lovendringen i 2013, men kjennelsen er likevel illustre-
rende for problemstillinger som gjelder også etter at ordlyden ble endret til ”deltar på” tiltak.  
 
En kvinne hadde fått yrkesrettet attføring med utdanning som tiltak. Hun ønsket imidlertid å 
utvide ordningen, slik at også det fjerde studieåret hennes skulle finansieres av NAV. Trygde-
retten viste til at arbeidsavklaringspenger hadde blitt innført som ytelse i 2010, og at reglene 
om utdanning som tiltak ikke lenger lå innunder Trygderettens kompetanse.235 Videre uttalte 
retten:  
 

”Trygderetten kan imidlertid prøve vedtak om tildeling av arbeidsavklaringspenger etter 
folketrygdloven, og dermed også vedtak om omgjøring av slike tildelinger. Retten kan i 
foreliggende sak således prøve vedtak av 11. juni 2012 som omgjør tilståelsesvedtak av 
2. mai 2012. Spørsmålet er om Ap i henhold til folketrygdloven § 11-6 første ledd bok-
stav b, slik den lød på vedtakstidspunktet, hadde rett til arbeidsavklaringspenger fra og 
med 16. august 2012.”236 

 
Retten vurderte ordlyden i § 11-6 slik den lød i 2012. Det hadde da vært et krav om ”behov” 
for tiltak. Det ble vist til Ot.prp nr 4 (2008-2009) hvor det ble sagt at det kun unntaksvis var 
aktuelt med arbeidsavklaringspenger dersom brukeren ikke deltok på tiltak. Proposisjonen ble 
sammenholdt med en uttalelse som fremkom i Prop. 118 L (2011-2012). Der presiserte depar-
tementet at det ikke var tilstrekkelig at brukeren hadde behov for behandling, behandlingen  

                                                
234  Svele (2012) s. 82-83  
235  TRR-2013-832 s. 6 
236  TRR-2013-832 s. 6 
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måtte være tilgjengelig, og brukeren måtte benytte seg av den. Departementets uttalelse dreide 
seg om medisinsk behandling, men Trygderetten vurderte det slik at kravet måtte gjelde til-
svarende for arbeidsrettede tiltak.237 Konklusjonen i saken ble derfor at det måtte foreligge et 
gyldig vedtak fra NAV vedrørende arbeidsrettet tiltak for at brukeren skulle ha krav på ar-
beidsavklaringspenger.238 Standpunktet har blitt fulgt opp i eksempelvis TRR-2013-1642 og 
TRR-2013-1158   
 
Sivilombudsmannen har kritisert tolkningen av regelverket i SOM-2014-1275. Det ble blant 
annet vist til at vilkåret ”deltar på tiltak” i unødig stor grad innskrenker Trygderettens mulig-
heter til å prøve om brukeren har nedsatt arbeidsevne.239 Sivilombudsmannen mente at denne 
begrensningen ikke hadde vært gjeldende rett tidligere, og at det gamle vilkåret ”behov for 
tiltak” derfor måtte tolkes etter sin ordlyd.240 Uttalelsene i Prop. 118 L (2011-2012) var å anse 
som etterarbeider, og kunne derfor ikke tillegges avgjørende vekt ved løsningen av saker som 
ble fremmet etter det gamle regelverket.241 Endringen i 2013 medførte derfor en innskrenking 
i Trygderettens kompetanse som tilsynelatende var utilsiktet.242 Sivilombudsmannen under-
streket viktigheten av at lovgiver ser på de rettssikkerhetsmessige konsekvensene av de lov-
forslagene som fremmes.243   
 
Som en konsekvens av Sivilombudsmannens utspill, har lovgiver gått inn for å reversere ord-
lyden i § 11-6, slik at det igjen må foreligge et ”behov for” tiltak.244 Vilkåret ”deltar på” tiltak 
forsvinner dermed fra lovteksten. Det fremholdes at da ordlyden ble endret i 2013, var formå-
let kun å presisere forholdet mellom folketrygdloven § 11-6 og 11-8, folketrygdloven og ar-
beidsmarkedstiltakene.245 Det var ikke hensikten å innskrenke Trygderettens kompetanse.246 
Reverseringen vil innebære at Trygderetten igjen kan prøve vilkårene for arbeidsavklarings-
penger etter folketrygdloven kapittel 11, herunder om det foreligger ”behov for” tiltak etter § 
11-6.247 Trygderetten vil da kunne innvilge arbeidsavklaringspenger, selv om det ikke forelig-
ger et konkret arbeidsrettet tiltak. Det vil fremdeles bare være mulig for Trygderetten å vurde-

                                                
237  TRR-2013-832 s. 5 
238  TRR-2013-832 s. 6 
239  SOM-2014-1275 s. 9 
240  SOM-2014-1275 s. 6  
241  ibid.  
242  SOM-2014-1275 s. 9 
243  ibid.  
244  Prop. 82 L (2015-2016) s. 1 
245  Prop 82 L (2015-2016) s. 2  
246  Prop. 82 L (2015-2016) s. 4 pkt 4.3  
247  Prop. 82 L (2015-2016) s. 5 pkt 4.3  
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re om brukeren har ”behov for” tiltak.248 Valg av konkret tiltak hører innunder tiltaksforskrif-
ten, og vil fortsatt være overlatt til NAV.249 Lovgiver opprettholder dermed det strenge skillet 
mellom folketrygdloven og arbeidsmarkedsloven med forskrifter. Holgersen har imidlertid 
poengtert at det faktum at det foreligger en kjennelse på arbeidsavklaringspenger fra Trygde-
retten, kan bidra til at NAV arbeider hurtigere.250 Det er foreløpig uvisst når disse endringene 
vil tre i kraft. Inntil videre er utgangspunktet derfor at Trygderetten anser seg avskåret fra å 
vurdere noe i relasjon til folketrygdloven § 11-6 bokstav b. 

                                                
248  Prop. 82 L (2015-2016) s. 5 pkt 4.3 
249  ibid 
250  Holgersen (2015) s. 256 
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5 Vurdering av regelverket  
5.1 Innledning  
I dette kapittelet skal jeg foreta en vurdering av reglene om utdanning som arbeidsrettet tiltak. 

Intensjonen bak reglene holdes opp mot hvordan regelverket praktiseres. Arbeidsavklarings-

penger som ytelse har blitt evaluert flere ganger siden innføringen i 2010. To av de mest sent-

rale rapportene vil bli omtalt i det følgende, med vekt på det som sies om utdanning som ar-

beidsrettet tiltak. Funnene i rapportene vil bli supplert med den forståelsen av regelverket jeg 

har tilegnet meg tidligere i oppgaven. Det overordnede spørsmålet er om praktiseringen av 

regelverket avviker fra det som er gjeldende rett i teorien.  

 
I Ot.prp.nr.13 (2003-2004) ble det fremhevet at formålet med attføringstiltak var arbeid, ikke 

utdanning. Det var heller ikke dokumentert at lange utdannelser ga bedre arbeidsmuligheter 

for personer med nedsatt funksjonsevne. Disse betraktningene er sentrale når regelverket vur-

deres.  

 
En NOVA-rapport251 og en Proba-rapport252 brukes for å dokumentere virkningene av regel-

verket. NOVA-rapporten omhandler regelendringene knyttet til utdanning som tiltak og de 

virkningene de hadde for unge med nedsatt funksjonsevne, mens Proba-rapporten tar for seg 

rettssikkerhetsutfordringer på arbeidsavklaringspengefeltet. Sammenholdt gir rapportene et 

bilde av hvordan regelverket vedrørende utdanning som tiltak fungerer.  

 
5.2 Materielt   
5.2.1 Generelt  
Det varierer fra NAV-kontor til NAV-kontor hvor ofte utdanning som tiltak benyttes.253 Ut-
danning er budsjettfinansiert på lik linje med andre arbeidsrettede tiltak. I NOVA-rapporten 
ble det konstatert at bruken av utdanning som tiltak hadde gått ned grunnet regelendringen i 
2004. Enkelte av de spurte uttrykte at ”utdanning skal være det absolutt siste valget”.254 Flere 
mente det var føringer fra NAV sentralt som hadde gjort praktiseringen strengere.255 Andre 
poengterte at utdanning som tiltak kan være viktig for brukernes kompetanse og mestringsfø-

                                                
251  NOVA.”Hjelp eller barrierer - En undersøkelse av betingelser for høyere utdanning for ungdom med nedsatt 

funksjonsevne” (2014) 
252  Proba samfunnsanalyse. “Klage- og påvirkningsmuligheter for søkere og mottakere av AAP” (2015) 
253  Proba (2015) s. 55  
254  NOVA (2014) s. 85 
255  NOVA (2014) s. 86 
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lelse.256 Det kan imidlertid se ut til at saksbehandlerne hadde fått pålegg om at fokuset skulle 
være mer arbeidsrettet, ettersom flere av de spurte fremhevet at formålet med tiltak skal være 
sysselsetting, ikke utdanning.257 I Proba-rapporten kommer de samme tendensene frem. Sam-
tidig sies det at restriksjonene reduseres, og at tiltaket skal benyttes hyppigere igjen.258 Det 
fremheves at utdanning er blant de tiltakene med best effekt.259 Blant de saksbehandlerne som 
hadde fått pålegg om å bruke utdanning i mindre omfang, kom det frem at de brukte tiltaket 
likevel. Forutsetningen var at de anså utdanning som hensiktsmessig i den aktuelle saken.260 
Dette kunne imidlertid bli tolket som ulydighet mot systemet.261 I den grad brukerne ønsker 
seg tiltak, nevner de gjerne utdanning. Det varierer imidlertid fra kontor til kontor hvor mange 
som ønsker seg utdanning som tiltak.262  
 
Det hender at bruker og saksbehandler er uenige i bruken av utdanning som tiltak. Saksbe-
handler mener for eksempel at brukeren har tilstrekkelig kompetanse fra før, eller at utdan-
ningen ikke vil gi den nødvendige kompetansen.263 Enkelte brukere ønsker at NAV skal fi-
nansiere lange utdannelser.264 Bruker og saksbehandler diskuterer særlig hvilken type utdan-
ning som egner seg. Utgangspunktet er at de prøver å bli enige. Ved usikkerhet indikerer 
imidlertid rapportene at det er saksbehandleren som har det siste ordet.265 Funnene NOVA-
rapporten indikerer også at den enkelte saksbehandler i noen tilfeller anser det som sin oppga-
ve å se til at skattebetalernes penger brukes på hensiktsmessige måter.266 Vurderte saksbe-
handleren tiltaket som lite hensiktsmessig, var det nærliggende at brukeren ikke ville få inn-
vilget utdanning som tiltak. Det ble også pekt på at brukere i noen tilfeller mangler realitets-
orientering, og at saksbehandlerne derfor mener det er viktig at brukerne følger rådene de 
får.267 
 
5.2.2 Alders- og varighetsbegrensningen  
I NOVA-rapporten var enkelte av informantene fra NAV opptatt av at det ikke måtte oppstå 
noen særbehandling av studenter med nedsatt funksjonsevne. De skulle ikke stilles bedre enn 

                                                
256  ibid. 
257  Ibid.   
258  Proba (2015) s. 55  
259  ibid.  
260  NOVA (2014) s. 86  
261  NOVA (2014) s. 87  
262  Proba (2015) s. 56  
263  ibid.    
264  ibid.   
265  NOVA (2014) s. 87 
266  NOVA (2014) s. 89  
267  ibid  
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funksjonsfriske studenter.268 Andre erkjente at det var behov for å gi unntak fra hovedregelen 
i en del tilfeller, og at de også gjorde det.269 Det unntaket som ble brukt hyppigst var ”vesent-
lig avvikende utdanningssituasjon”.270 Unntaket vedrørende fremtidig inntjening ble kun 
nevnt av ett intervjuobjekt, selv om det er likestilt med de øvrige unntakene som fremgår av 
tiltaksforskriften § 7-3.271  
 
Regelverket rundt utdanning som tiltak er skjønnsmessig. Enkelte saksbehandlere synes dette 
er utfordrende i praksis.272 Det ble pekt på at det hadde vært fint med tydeligere eksempler på 
hvilke vurderinger som skulle foretas, og ”vesentlig avvikende utdanningssituasjon” ble nevnt 
eksplisitt.273 Samtidig hadde flere av de spurte oppfatninger om hvordan regelverket skulle 
praktiseres. 274  
 
Enkelte informanter ga uttrykk for at tre år var tilstrekkelig til å gjennomføre en utdannelse 
som var god nok.275 Andre problematiserte at brukerne kan ha behov for mer tid, og at en be-
grensning på tre år derfor gir lite fleksibilitet og individuell tilpasning.276 Rettferdighetsbe-
traktninger var av betydning også for informantenes syn på varighetsbegrensningen.277  
 
5.2.3 Egenfinansiering  
Ifølge Proba-rapporten er det relativt vanlig å benytte egenfinansieringsordningen.278 Saksbe-
handlerne har imidlertid litt varierende inntrykk av hvordan brukerne tolker avtalen. Enkelte 
brukere tror at det er mulig å få omgjort deler av det egenfinansierte til arbeidsavklarings-
penger på et senere tidspunkt. Andre har ikke klart å gjennomføre finansieringen sin. Enkelte 
NAV-kontorer presiserer at de forsikrer seg om at avtalen er tydelig, og at brukeren har satt 
opp en finansieringsplan før avtalen inngås. På den måten kan de vurdere om brukeren faktisk 
er i stand til å holde sin del av avtalen.279 Det har vært noen saker vedrørende egenfinansie-

                                                
268  NOVA (2014) s. 97 
269  NOVA (2014) s. 84-85 
270  NOVA (2014) s. 88 
271  ibid  
272  NOVA (2014) s. 83  
273  ibid.  
274  ibid.  
275  NOVA (2014) s. 90  
276  NOVA (2014) s. 91  
277  NOVA (2014) s. 90 
278  Proba (2015) s. 57 
279  ibid  
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ring fremmet for Trygderetten.280 Dette underbygger at enkelte brukere ikke har forstått pre-
missene som ligger til grunn for egenfinansieringen.  
 
5.3 Prosessuelt  
 
5.3.1 Klagemuligheter  
Arbeidsevnevurderingen og regelverket knyttet til den, fremstår vanskelig tilgjengelig for 
mange brukere. Flere forstår ikke hvilken betydning arbeidsevnevurderingen har, og at den er 
avgjørende for rettighetene deres.281 Selv om innholdet i arbeidsevnevurderinger kan klages 
på, velger de fleste å klage på vedtak etter folketrygdloven. Som nevnt valgte lovgiver å knyt-
te klageadgangen til arbeidsevnevurderingen, for å unngå at en stor gruppe brukere skulle bli 
avskåret fra muligheten til å klage. Derfor er det antatt at den kan påklages, mens innholdet i 
aktivitetsplanen ikke kan det.  
 
Det varierer når aktivitetsplanen planen utarbeides.282 Noen saksbehandlere utarbeider den 
relativt tidlig, andre venter.283 Innholdet i planen varierer også med typen tiltak. Veilederne er 
opptatt av å ta brukeren med på utarbeidelsen.284Noen veiledere utarbeider nye planer dersom 
brukeren er misfornøyd. Det påpekes at bruker da får en indirekte klagemulighet.285  
Ved avslag på arbeidsmarkedstiltak, har utgangspunktet vært at brukeren ikke har 
klageadgang. Valg av et konkret tiltak har vært fullstendig overlatt til NAV. Proba-rapporten 
indikerer som nevnt at brukere har utfordringer med å forstå hva som avgjør om de tildeles et 
tiltak. Forholdet mellom NAV-loven, folketrygdloven og arbeidsmarkedsloven fremstår 
komplekst og vanskelig.286 Det poengteres at brukere indirekte kan påvirke valg av tiltak 
gjennom samtaler med veileder, men at det er lite trolig at brukerne forstår at de har en slik 
mulighet.287 En del brukere leverer servicerklæringer og uformelle klager til NAV i etterkant 
av at et tiltak har blitt avslått. 288 Da hender det at NAV vurderer avslaget på nytt. NAV 
Klageinstans er ikke alltid enig i NAV-kontorenes vurderinger ved avslag. Derfor kan en 
klageadgang ha gode grunner for seg. 289 
 
                                                
280  Proba (2015) s. 56-57 
281  Proba (2015) s. 44  
282  Proba (2015) s. 51 
283  ibid.  
284  Proba (2015) s. 92 
285  ibid.  
286  Proba (2015) s. 93  
287  ibid.  
288  Proba (2015) s. 61 
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5.3.2 Ankemuligheter   
Som nevnt i kapittel 4, kan Trygderetten overprøve saker etter folketrygdloven. Saker etter 
NAV-loven § 14a og arbeidsmarkedsloven kan imidlertid ikke prøves.  
 
Både Proba-rapporten og NOVA-rapporten antyder at det er kvalitetsforskjell på den saksbe-
handlingen som gjøres hos NAV lokalt, NAV Forvaltning og NAV Klageinstans. At Trygde-
rettens muligheter til å prøve vilkårene for utdanning som tiltak er små, fremstår derfor som 
uheldig. Formålet med opprettelsen av Trygderetten var blant annet å styrke rettssikkerheten 
på trygderettens område. Dette formålet blir undergravet når kompetansen til Trygderetten er 
så begrenset. Det er derfor gledelig at departementet understreker at innskrenkningene i Tryg-
derettens kompetanse ved prøving av § 11-6, ikke var tilsiktet. Når ordlyden i § 11-6 endres 
tilbake til ”behov for”, vil Trygderetten få en mer fremtredende posisjon på arbeidsavklarings-
feltet.  
 
5.4 Vurdering  
5.4.1 Det materielle  
Regelverket er vanskelig tilgjengelig. Det er utfordrende å kartlegge hva som skal til for unn-
takene fra alders- og varighetsbegrensningen i forskrift om arbeidsmarkedstiltak skal komme 
til anvendelse. Rundskriv gir generelt liten veiledning, og mye overlates til saksbehandlerne 
på det enkelte NAV-kontoret. Det burde være enklere å fastslå hvilke momenter som kan 
vektlegges i sentrale skjønnsmessige vurderinger. Det foreliggende rettskildebildet gir ikke 
tilstrekkelig veiledning, og det er derfor en fare for at saksbehandlerne trekker egne oppfat-
ninger av hva som er rettferdig inn i vurderingen av om tiltak skal tildeles. Derfor er det flott 
at regjeringen har varslet at den ønsker å senke aldersgrensen for utdanning som tiltak fra 26 
år tilbake til 22 år.290 Det er for tidlig å si noe om hvordan de nye reglene vil bli utformet. Det 
er imidlertid fokus på at de nåværende reglene skaper utfordringer for NAVs skjønnsutøvelse. 
En fremtidig regelendring vil forhåpentligvis fjerne de største tolkningsproblemene.   
 
Det er uklart i hvilke tilfeller man kan få unntak fra varighetsbegrensningen slik at man kan få 
støtte til masterutdannelser gjennom NAV. I dag kan man normalt få støtte til utdanning som 
tar mer enn tre år, fordi man ikke er i stand til å fullføre en treårig utdanning på normert tid. 
Samtidig står det i forarbeider og rundskriv at man kan få finansiert femårige utdannelser der-
som det er nødvendig for at den enkelte skal kunne hevde seg på arbeidsmarkedet. Dette 
fremstår som et diffust unntak fra utgangspunktet, og det er uklart når det kan anvendes.  
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Regjeringen ønsker nå at det kun skal være mulig å få finansiert tre år utdannelse pluss ytter-
ligere ett år gjennom NAV.291 Hensikten er antakelig å begrense bruk av unntak fra varighets-
begrensningen. Følges forslaget opp, vil det trolig bli utelukket å gjennomføre masterutdan-
nelser mens man mottar arbeidsavklaringspenger. Dette må sies å være uheldig, ettersom det 
er dokumentert at unge med nedsatt funksjonsevne klarer seg bedre på arbeidsmarkedet med 
lange utdannelser.  
 
5.4.2 Det prosessuelle  
Forbindelsen mellom folketrygdloven, NAV-loven § 14a og arbeidsmarkedsloven bidrar til at 
behandlingen av saker om utdanning som arbeidsrettet tiltak blir unødig kompliserte. Flere 
vedtak treffes, og forskjellige instanser er involvert i en og samme sak. Ettersom det er så 
mange lover som er av betydning for vedtaket, påvirker det klage- og ankemulighetene til den 
enkelte bruker. Det er uheldig at brukeren ikke har kunnet klage dersom tiltak ikke ble tildelt. 
Dette gjorde brukeren til en ”kasteball” i systemet med svært få påvirkningsmuligheter. Det er 
derfor gledelig at dette nå ser ut til å ha endret seg gjennom rundskriv. Samtidig er det vesent-
lig at brukeren uansett er forpliktet til å følge aktivitetsplanen, ellers faller arbeidsavklarings-
pengene bort. Styrkeforholdet mellom NAV og den enkelte bruker, kan derfor fremdeles bli 
skjevt. Det er viktig å fremheve at veiledningen på NAV-kontorene ikke alltid er god nok, og 
at bruker og saksbehandler i en del tilfeller er uenige i hvorvidt utdanning som tiltak er hen-
siktsmessig. For at klageadgangen  ved avslag på tiltak skal bli reell, må NAV bruke veiled-
nings- og opplysningsplikten sin i utstrakt grad. Dette gjelder særlig fordi endringen ikke er 
omtalt i arbeidsmarkedsloven eller tilhørende forarbeider. 
 
Trygderettens kompetanse er begrenset ved valg av tiltak. Den enkelte bruker har dermed ikke 
mulighet til å få overprøvd de vurderingene NAV-kontorene gjør. Dette kan slå uheldig ut, 
særlig hvis det i ettertid viser seg at praktiseringen av regelverket var feil. Selv om dette for-
håpentligvis skjer sjelden, burde ikke risikoen være så fremtredende som i dag. Ettersom 
Trygderetten skal bidra til å fremme rettssikkerhet i saker vedrørende trygd, burde det vært 
mulig å overprøve valg av tiltak, slik det var før regelverket ble flyttet fra folketrygdloven til 
arbeidsmarkedsloven. Dette kan bidra til en tydeligere indikasjon på når utdanning som tiltak 
er aktuelt, og når det skal avslås. Det vil også føre til at den enkelte brukers behov, og ikke 
økonomiske føringer, igjen kommer i sentrum.  
 
5.5 Avsluttende oppsummering  
Problemstillingen innledningsvis var i hvilken grad de materielle og prosessuelle vilkårene for 
å få tildelt utdanning som arbeidsrettet tiltak ved vedtak om arbeidsavklaringspenger, ivaretar 
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den enkelte brukers rettssikkerhet i møte med forvaltningen. Arbeidet med denne oppgaven 
har vist at det er en rekke materielle og prosessuelle utfordringer knyttet til regelverket. Ut-
fordringene bidrar til at rettssikkerheten til den enkelte bruker ikke alltid er tilstrekkelig ivare-
tatt. Enkelte problemer vil trolig avhjelpes gjennom den nye klageadgangen som nå er innført 
hos NAV. Samtidig vil regjeringens ønske om å senke aldersgrensen for utdanning som tiltak 
bidra til at flere får tilgang til utdanning som arbeidsrettet tiltak. Forhåpentligvis vil unntaks-
bestemmelsene bli enklere å anvende, siden det er konstatert at reglene har skapt utfordringer 
for NAVs skjønnsutøvelse.  
 
Andre forhold er likevel kritikkverdige. Brukerne har ikke rettskrav på utdanning som tiltak. 
Flere omstendigheter er av betydning for om tiltaket tildeles: det må foreligge en arbeidsev-
nevurdering som konkluderer med at arbeidsevnen er nedsatt, vilkårene i folketrygdloven 
kapittel 11 må være oppfylt, og det samme må vilkårene i arbeidsmarkedsloven være. Trygde-
retten kan  ikke overprøve alle vurderingene som NAV foretar. Det dreier seg om et fragmen-
tert og komplisert regelverk, og den enkelte bruker er gjerne prisgitt god saksbehandling og 
veiledning hos NAV. Ettersom brukerne tidligere hadde rettskrav på tiltaket, er ikke dagens 
situasjon tilfredsstillende. Regelverket er preget av for mange skjønnsmessige vurderinger 
uten god veiledning vedrørende hvordan disse skal foretas. Dersom Trygderetten kunne over-
prøvd NAVs valg av tiltak, ville det styrket rettssikkerheten på området betraktelig. Selv om 
det ikke er så mange som mottar eller får avslag på denne tiltakstypen, er det en sårbar gruppe 
brukere som har behov for rettslig beskyttelse og veiledning. Det er forståelig at økonomi er 
av betydning for om tiltaket kan tildeles, men det er nærliggende at utdanning som virkemid-
del vil bidra til at flere unge med nedsatt funksjonsevne på sikt kan bli en del av arbeidslivet 
og gi tilbake til velferdsstaten.  
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