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Klageinstans

Nytt regelverk på 

arbeidsavklaringspenger – et 

nyttig verktøy for økt deltagelse?
- Hvordan det nye regelverket kan bidra til å få flere ut i arbeid. 



– Kort presentasjon av temaet

– Proposisjon til Stortinget 74 L

▪ Formålet bak endringene

▪ Smalere inngang til ordningen

▪ Strammere stønadsløp

▪ Styrke arbeidsinsentivene

- En nærmere gjennomgang av:

▪ § 11-12 - Varighet

▪ § 11-31 - Karensperiode

- Spørsmål

Planen for den neste timen





▪ Det primære målet med endringene er å få økt overgang 

til arbeid gjennom mer aktivitet, tett oppfølging i 

stønadsløpet og å stramme inn noe på retten til å få 

ytelsen. 

▪ Videre er det gjort endringer for 

å gjøre regelverket enklere å forstå og 

mer tilgjengelig for både NAV 

og stønadsmottakerne. 

Formålet bak endringene



▪ Begrepene "sykdom", "skade" eller "lyte" tas inn i 

formålsbestemmelsen § 11-1 – synliggjøre at AAP er en 

helserelatert ytelse.

▪ Det presiseres at sykdommen må være en vesentlig 

medvirkende årsak til nedsatt arbeidsevne i § 11-5 –

tydeliggjøre sykdomskravet.

▪ § 11-13 første ledd flyttes til § 11-5. 

Smalere inngang til ordningen



▪ Ønsker og interesser skal ikke lenger være momenter 

som tillegges vekt når nedsatt arbeidsevne skal vurderes.

▪ Kravet til mobilitet økes i § 11-5 – AAP-mottakeren må 

være villig til å søke arbeid andre steder enn på 

hjemstedet.

▪ Innføring av en karensperiode på 52 uker i § 11-31. 

Denne perioden inntrer etter utløpet av maksimal 

stønadsperiode, med unntak for alvorlig sykdom eller 

skade.

Smalere inngang til ordningen



▪ Vesentlige innstramminger i varighetsbestemmelsene

– Ny §11-12 fastsetter at maksperioden på 

AAP blir redusert fra fire til tre år.

– Unntaket er nå tidsbegrenset til to år, og 

vilkårene for å få unntak er innskjerpet. 

▪ Innføring av lavterskelsanksjon i ny § 11-9

– AAP reduseres tilsvarende én dags ytelse ved mindre alvorlige 

brudd på aktivitetspliktene, med mindre bruker har en «rimelig 

grunn» for pliktbruddet.

▪ Oppfølgingen vil i større grad tilpasses brukernes 

bistands- og oppfølgingsbehov – forenklet oppfølging.

Strammere stønadsløp



▪ Presisering av at AAP ikke bare skal reduseres mot 

faktisk arbeid, men også mot tid bruker kunne vært i 

arbeid – uutnyttet arbeidsevne, jf. § 11-23 (2). 

▪ Utvide perioden bruker kan arbeide inntil 80 prosent uten 

å miste ytelsen fra seks til tolv måneder, jf. § 11-23 (6).

▪ Utvide perioden med arbeidsavklaringspenger mens 

mottakeren søker arbeid fra tre til seks måneder, jf. § 11-

17.

Styrke arbeidsinsentivene



Nærmere om noen av reglene som vil få flere 

ut i jobb…



▪ Hovedregelen og ordinær periode er nå maksimalt tre år. 

▪ Unntak på maksimalt to år kan innvilges hvis:
– «a) medlemmet først etter langvarig utredning har begynt med hensiktsmessig 

medisinsk behandling og/eller arbeidsrettet tiltak, eller»

o Må dokumentere utredningsprosessen og hvorfor det har tatt lang tid, f. eks. pga:
– Forhold ved sykdommen eller forhold i helsevesenet (ventetid mv.).

– Manglende medvirkning fra medlemmet gir ikke rett til unntak.

– Beror på en konkret vurdering. Kan være aktuelt å involvere ROL.

– Behandlingen må være påbegynt før unntaksperioden starter for at dette vilkåret er aktuelt.

– En utredningsperiode på 1-2 år vil være å regne som langvarig.

– «b) medlemmet har vært forhindret fra å kombinere medisinsk behandling og 

arbeidsrettet tiltak.»

o Mål om samtidig deltakelse i tiltak og behandling
– Må dokumentere hvorfor det ikke har vært mulig å kombinere tiltak og behandling på grunn av 

sykdommens art eller karakter.

§ 11-12 – Varighet og unntak



«Stønadsperioden kan også forlenges i inntil to år dersom 

medlemmet deltar på et opplæringstiltak.»

▪ Unntak begrunnet i at opplæringstiltak har en spesielt god dokumentert effekt 

på overgang til arbeid.

Nytt tredje ledd i § 11-12



Varighet § 11-12, andre ledd, bokstav a:

Arne har mottatt arbeidsavklaringspenger i tre år 1. februar 2021. Han 
var under medisinsk utredning de to første årene med 
arbeidsavklaringspenger før man kunne vite hvilken behandling som 
skulle settes i gang. Den lange utredningstiden skyldtes et komplisert 
sykdomsbilde og lang ventetid i spesialisthelsetjenesten. Behandling og 
tiltak kunne derfor først settes i gang etter 1. februar 2020. Arbeidsevnen 
var derfor ikke ferdig avklart innen 1. februar 2021. Har Arne rett til 
arbeidsavklaringspenger utover tre år?

– Alt. A: Nei. Arne kunne kombinert behandling og tiltak fra februar 2020. 
Vilkåret i § 11-12 andre ledd, bokstav b er derfor ikke oppfylt.

– Alt. B: Ja. Arne hadde først mulighet til å starte behandling og tiltak etter 
langvarig medisinsk utredning. Vilkåret i § 11-12 andre ledd, bokstav a er 
dermed oppfylt.

– Alt. C: Nei. Lang ventetid i helsevesenet har vært hovedårsaken til at 
utredningen har tatt lang tid, ikke sykdommen. Vilkåret i § 11-12 andre ledd er 
derfor ikke oppfylt.

Eksempel 1



Varighet § 11-12, andre ledd, bokstav b:

Jan har mottatt arbeidsavklaringspenger i tre år 1. april 
2021. Han var i et langvarig behandlingsopplegg for alvorlig 
sykdom. Store deler av de to første årene var Jan innlagt på 
sykehus. Han startet med arbeidsrettede tiltak våren 2020. 
Arbeidsevnen til Jan var ikke ferdig avklart 1. april 2021. Har 
Jan rett til arbeidsavklaringspenger utover tre år?

– Alt. A: Nei. Jan har ikke vært under langvarig utredning og fyller 
derfor ikke vilkåret i § 11-12 andre ledd, bokstav a.

– Alt. B: Ja. Jan har på grunn av sykdommen ikke kunnet 
kombinere medisinsk behandling og arbeidsrettet tiltak. Jan 
oppfyller derfor vilkåret i § 11-12 andre ledd, bokstav b.

Eksempel 2



▪ Tidligere var det ingen begrensning.

▪ Nå har det kommet inn en begrensning og hovedregel:

– Personer som har gått ut maksimal stønadsperiode får ikke ny rett 

til AAP før det har gått 52 uker.

▪ Unntak fra hovedregelen:

– Personer med alvorlig sykdom eller alvorlig skade.

– Unntaket vil gi mennesker med en alvorlig sykdom eller en alvorlig 

skade en forutberegnelighet ved at inntekten sikres under 

medisinsk behandling og rehabilitering.

§ 11-31 – Karensperiode før ny periode med 

AAP



▪ Eksempel 1:
– Anders har uttømt retten til arbeidsavklaringspenger etter § 11-12 

første til tredje ledd den 15. mars. NAV vurderer at Anders på 
dette tidspunktet har en alvorlig sykdom og at han derfor er 
unntatt fra karensperiode. Anders får innvilget en ny periode med 
arbeidsavklaringspenger etter § 11-12 umiddelbart etter at den 
forrige stønadsperioden utløp. 

▪ Eksempel 2:
– Berit hadde uttømt retten til arbeidsavklaringspenger etter § 11-12 

den 14. februar. Hun hadde ikke alvorlig sykdom eller skade og 
arbeidsavklaringspengene opphørte samme dag. Den 26. august 
søker Berit om arbeidsavklaringspenger på nytt etter en alvorlig 
ulykke. Berit har nå alvorlige skader og er derfor unntatt 
karensperioden. Hun får innvilget en ny periode med 
arbeidsavklaringspenger etter § 11-12 fra 26. august. 

Eksempler på unntak fra karensperiode



Noen spørsmål eller kommentarer?


