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Endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede 
tiltak mv.) (Prop. 74 L (2016-2017))  
Arbeids- og sosialkomiteen, 2. mai 2017 
 

Takk for at vi får delta på høring. 

Mitt navn er Synne Lerhol, og jeg er generalsekretær i Unge funksjonshemmede. Med meg 
har jeg fagpolitisk rådgiver Stine Mari Leirdal. 

Først av alt vil vi si at vi er glade for at det er politisk vilje for å forbedre AAP-ordningen. 
Kvaliteten på AAP må bli bedre for at flere skal komme i eller tilbake til arbeid, og vi ser 
fram til statsbudsjettet for 2018 der vi håper å se klare, målrettede tiltak basert på det vi vet 
virker. Unge funksjonshemmede håper at alle parter i dette rommet kommer til å presse på for 
en ordning med tidlig, individuell, målretta og rask oppfølging der NAV-kontorene får styrket 
sin ungdomskompetanse.  

Vi ber komiteen se nærmere på høringsnotatet vårt for våre innspill på lovverket om 
inngangsvilkår og brudd på aktivitetsplikten. I dag ønsker vi å fokusere på 
varighetsbestemmelsene og punktet om flytting.  

Det er enkelt å redusere antall mottakere av AAP – det er bare å endre reglene for hvem som 
kan motta ordningen, vilkårene for å falle ut av den og varighet. Utfordringen er å samtidig få 
flere i arbeid. Noen av grepene som er gjort i denne proposisjonen vil ikke få flere i arbeid, 
snarere tvert imot. 

Den mest alvorlige endringen er endringene i varighetsbestemmelsene. Vi ønsker at det 
fortsatt skal være en maksimal varighet på 4 år og at det skal være mulighet for ikke-
tidsbegrensede unntak. Disse varighetsbestemmelsene har aldri vært et hinder for å gi god 
oppfølging eller få unge tidligere ut i arbeid. Innskrenkningene går og i mot målet om mer 
myndige NAV-kontor, og fjerner viktige verktøy for saksbehandlere som ser at lenger tid i 
noen tilfeller er nødvendig og den eneste forsvarlige veien å gå.  

For endringene i varighet kan føre til at de som har behov for langvarig utredning, oppfølging, 
behandling, rehabilitering eller arbeidsrettede tiltak eller en kombinasjon av disse ikke har 
mulighet til dette.  

Endringene i varighetsbestemmelsene vil kanskje føre til færre på AAP, men de vil også føre 
til flere på uføretrygd og økonomisk sosialhjelp, der de har mindre rett til individuell og 
tilpassa oppfølging. Det vil ikke få flere i arbeid. Unge funksjonshemmedes og kronisk sykes 
helse følger nemlig ikke NAVs varighetsbestemmelser.  

Lovproposisjonen foreslår også at det skal stilles krav til økt mobilitet, det vil si flytting eller 
pendling. Ifølge proposisjonen skal det utføres en rimelighetsvurdering der det tas hensyn til 
konsekvensen dette har for den enkelte.  

Unge funksjonshemmede frykter at denne rimelighetsvurderingen ikke vil ta godt nok hensyn 
til de store helseutfordringene som mange på AAP har. Flytting kan føre til at etablerte 
behandlingsopplegg blir avbrutt eller endret, at personen mister livsviktig støtte fra familie og 
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nærmiljø eller at personen minster assistanse eller andre kommunale tjenester. Det å flytte er 
vanskelig for mange, men for noen funksjonshemmede vil dette være et urimelig krav.  

I vår rapport Sjelden kunnskap – sjelden organisering om unge med sjeldne diagnoser, oppga 
flere at de ble verre i en periode av livet hvor de skulle flytte hjemmefra. Ikke nødvendigvis 
fordi diagnosen tilsa det, men fordi de måtte etablere et helt nytt nettverk i helse- og 
velferdstjenestene og de kom ikke inn i det. Et system de hadde lav kompetanse på. Unge med 
kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er allerede overveldet av systemet. Å kreve 
mobilitet for denne gruppen er ikke forsvarlig. 

Vi vil minne komiteen om at dette er en helserelatert ytelse. Dette er ikke en ytelse for 
unnasluntrende, late og umotiverte dataspillende ungdom slik man blir gitt inntrykk av i 
debatten og mediene. Inngangsvilkårene til AAP-ordningen kan ikke håndheves strengere for 
unge mottakere av AAP enn for eldre mottakere. Unge blir også syke, og det er ikke slik at 
man er skånet fra «ekte» sykdom og skader før man er 30 år.  

Vi deler bekymringen for at flere unge faller ut av utdanning og arbeidsliv som følge av 
helsen. Som perspektivmeldingen viser, har vi ikke råd til at menneskelige ressurser ikke får 
bidra. Vi trenger en reform av AAP, vi trenger en kvalitetsreform. En reform som gir unge 
syke og funksjonshemmede en reell mulighet til å komme inn i og bli i arbeidslivet. Denne 
debatten og deler av denne proposisjonen bidrar til en ytterligere stigmatisering av de tusenvis 
av syke ungdommene som ser framtida og livsgrunnlaget bli dratt fra dem. Vi trenger en 
kvalitetsreform der saksbehandlere har tid til å følge opp, og rom til å gi individuell og 
tilpassa oppfølging og aktivitet.  

Takk for oss! 


