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Formålet med endringene
– raskere avklaring av
stønadsmottakerens
arbeidsevne/jobbmuligheter
– sterkere arbeidsinsentiver
– økt overgang til arbeid

§ 11-12 Varighet
Arbeidsavklaringspenger gis så lenge det er nødvendig for at
medlemmet skal kunne gjennomføre fastsatt aktivitet med sikte
på å komme i arbeid, se § 11-7, men likevel ikke lenger enn tre år.

Stønadsperioden kan forlenges i inntil to år dersom sykdom,
skade eller lyte er hovedårsaken til at medlemmets arbeidsevne
ikke er avklart mot arbeid eller uføretrygd, og
a) medlemmet først etter langvarig utredning har begynt med
hensiktsmessig medisinsk behandling og/eller arbeidsrettet tiltak,
eller
b) medlemmet har vært forhindret fra å kombinere medisinsk
behandling og arbeidsrettet tiltak.
Stønadsperioden kan også forlenges i inntil to år dersom
medlemmet deltar på et opplæringstiltak.

NAV-loven § 14a – en rettighet
Alle som henvender seg til kontoret, og som ønsker eller
trenger bistand for å komme i arbeid, har rett til å få vurdert
sitt bistandsbehov. Brukere som har behov for en mer
omfattende vurdering av sitt bistandsbehov, har rett til å
få en arbeidsevnevurdering.
Brukeren skal få en skriftlig vurdering av:
a) sine muligheter for å komme i arbeid
b) hva slags arbeid som skal være målet
c) behovet for bistand for å komme i arbeid
d) om, og eventuelt hvor mye, arbeidsevnen er nedsatt
e) hvilken type bistand som kan være aktuell for brukeren

NAV loven § 14 a gjelder uavhengig av om man mottar ytelse eller ikke

Hvilke alternativ finnes?
Noen brukere vil fylle unntaksbestemmelsene, men er ikke
nødvendigvis ferdig avklart og ordinær arbeidssøker – hva
da?
Bruker har fortsatt rett på oppfølging.
▪ Kvalifiseringsprogrammet
▪ Tiltakspenger
▪ Lønnstilskudd
▪ Sosial stønad

AAP mens man søker uføretrygd § 11-18
Kan gis:
▪ Dersom det er klart at brukers arbeidsevne er ferdig
avklart og at arbeidsevnen er varig nedsatt
▪ Inntil 4 måneder - kan forlenges i inntil 4 måneder dersom
søknaden ikke er behandlet

Hvem er det som ikke får forlenget AAP?
▪ Ordinær periode på inntil 3 år gjelder for personer som får
innvilget AAP etter 1.1.18.
▪ Flere får forlenget AAP utover ordinær periode
– Noen er avklart til arbeid og mottar AAP mens de søker arbeid
– Andre mottar AAP i påvente av behandling av uføresøknad

I 2019 skal Direktoratet gjennomføre evaluering deler av
regelverket, deriblant varighetsbestemmelsen.

Kort om sosial stønad
▪ Sosial stønad er et sikkerhetsnett
▪ NAV-kontoret skal alltid vurdere hjelpebehovet her og nå,
og det skal være en individuell vurdering.
▪ Hvis den som søker om sosialhjelp har så høye boutgifter
at vedkommende ikke klarer å betjene utgiftene, så kan
NAV-kontoret stille vilkår til personen om å redusere
utgiftene.
– Dette kan innebære at personen må flytte til rimeligere bolig eller
selge for å redusere boutgiftene. I vurderingen av om det skal
stilles et krav om salg skal det blant annet tas hensyn til boligens
standard, virkninger flyttingen kan få for personen og eventuelle
barn, salgsbeløp og eventuelt tap samt forventet kjøpesum eller
husleie på ny bolig.

