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Unge funksjonshemmede savner konkrete forslag om hvordan kvaliteten på oppfølging i AAP-

ordningen skal bli bedre. Det store EU-forskningsprosjektet Negotiate snakket med blant andre norske 

«Astrid» som har en funksjonsnedsettelse og som mottar AAP. Hun opplevde å bli gående i en 

meningsløs tiltakskjede og at systemet bryter henne ned i stedet for å hjelpe henne videre1. Hun er 

dessverre ikke den eneste som har slike erfaringer med AAP. Ifølge Arbeids- og sosialdepartementet 

blir bare halvparten av AAP-mottakerne vurdert å være i et hensiktsmessig og tilstrekkelig 

aktivitetsopplegg2. Vi mener at det viktigste grepet for å redusere antallet trygdemottakere og få flere i 

jobb er å heve kvaliteten på oppfølgingen som blir gitt i AAP, ikke redusere antall år man kan være i 

ordningen o.l.  

Unge funksjonshemmede står fast ved at varigheten på ordningen ikke bør settes ned. Det er 

uansvarlig å gjøre endringer i varigheten på ordningen før ordningen fungerer bedre. Dessuten vil 

kuttene i varighet føre til at AAP-perioden ikke blir lang nok til å gi en god avklaring for alle. Vi 

frykter at kuttene i varighet ikke vil føre til at flere kommer i, eller tilbake til arbeid, men heller at flere 

havner på andre trygdeordninger som uføretrygd og sosialhjelp.  

Unge funksjonshemmede ønsker å presisere at inngangsvilkårene til AAP-ordningen ikke må 

håndheves strengere for unge mottakere av AAP enn for eldre mottakere.  

Unge funksjonshemmede er enig i at AAP skal være en helserelatert ytelse, men vi er tvilende til om 

vi støtter presiseringen i lovverket om at sykdommen skal være en vesentlig medvirkende årsak til den 

nedsatte arbeidsevnen. Årsaken er at vi frykter at unge som er under utredning, og som ennå ikke har 

fått fastslått sin diagnose, eller som har psykiske helseplager ikke lenger kan motta AAP fordi de ikke 

kan dokumentere at sykdommen er en vesentlig årsak til den nedsatte arbeidsevnen.  

Personer som har nedsatt arbeidsevne hovedsakelig på grunn av mestringsproblemer, arbeidsledighet, 

økonomiske eller sosiale problemer kan ha behov for arbeidsrettet bistand selv om de ikke vil ha rett 

til å motta AAP. For at også denne gruppen skal komme i arbeid, må det være andre gode ordninger 

som kan hjelpe denne gruppen i eller tilbake til arbeid.  

Vi er glade for at deltakelse i opplæringstiltak gir rett til utvidelse av AAP-perioden, men vi er fortsatt 

bekymret for at mange ikke får mulighet til å gjennomføre behandling, avklaring og et 

opplæringstiltak som reelt hever kompetansen og øker arbeidsmulighetene. Opplæring i form av 

utdanning kan gis for inntil tre år, men mange utdanningsløp går over flere år enn dette (eksempelvis 

lærerutdanningen). Det er heller ikke urimelig å anta at mottakere av AAP ikke alltid kan opprettholde 

full studieprogresjon, og dette kan bety at man ikke får fullført grunnskole, videregående skole eller 

høyere utdanning.  

Lovproposisjonen presenterer en ny reaksjon for mindre brudd på aktivitetsplikten. Unge 

funksjonshemmede ønsker at reglene om hvilke pliktbrudd som fører til reduksjon, vilkår for 

reduksjon og størrelsen på reduksjonen fastsettes i lov, og ikke bare i forskrift og rundskriv. Den nye 

sanksjonen blir fremstilt som en mild sanksjon, men kan for mange oppleves som svært streng. Vi vet 

at mange unge AAP-mottakere allerede er i en svært presset økonomisk situasjon og enhver reduksjon 

i ytelse vil påvirke mange unges økonomi i svært stor grad.  

                                                           
1 Vedeler og Tolgensbakk, «Noen ganger kan tiltak for arbeidsledige gjøre vondt verre». 
2 Arbeids- og sosialdepartementet, «Høring - forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger». 
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