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Høring - forslag til endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger
Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag til endringer i regelverket for
arbeidsavklaringspenger i kapittel 11 i folketrygdloven på en forkortet høring. Det foreslås å
oppheve bestemmelsen om karensperiode på 52 uker før det er mulig å søke
arbeidsavklaringspenger på nytt for de som har gått ut maksimal stønadsperiode. Videre
foreslås det å innføre et unntak fra varighetsbegrensningen som er framoverskuende og
arbeidsrettet. Målet er at mottakere av arbeidsavklaringspenger som fortsatt har behov for
helsemessige behandling og/eller arbeidsrettet oppfølging ikke skal miste retten på ytelsen
før de er blitt ferdig avklart.
Avvikling av karensperioden vil kunne ivareta de med betydelige helseutfordringer som ikke
er ferdig avklart innen utløpet av stønadsperioden og som trenger lenger tid til avklaring. Et
nytt framoverskuende unntak som fokuserer på arbeidsmuligheter vil motivere til økt
arbeidsinnsats og lette overgangen til fra arbeidsavklaringspenger til arbeid for mottakerne
som står nærmest arbeidslivet ved utløpet av ordinær stønadsperiode.
Det foreslås at endringene i regelverket trer i kraft 1. juli 2022. Som en følge av flere runder
med forlengelser av stønadsperioden for arbeidsavklaringspenger som følge covid-19pandemien, har mange mottakere sluttdato 30. juni 2022. Det foreslås å etablere en
overgangsordning for å sikre at disse mottakerne ikke blir stående uten ytelse inntil videre
rett til arbeidsavklaringspenger etter nye regler har blitt vurdert. Stønadsperioden for disse
mottakerne foreslås forlenget til 30. september 2022.
Det er regjeringens mål at mottakere av arbeidsavklaringspenger skal bli avklart så raskt
som mulig. Forslagene i dette høringsnotatet er dermed bare et første skritt for å følge opp
regjeringens ambisjoner om arbeid til alle i et inkluderende arbeidsliv.
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Departementet vil parallelt med at det foreslås endringer i regelverket også gjennomføre en
evaluering av Arbeids- og velferdsetatens arbeidsrettede oppfølging av mottakere av
arbeidsavklaringspenger, herunder i lys av regelverksendringene som ble gjennomført i
2018. Dette vil utvide og supplere den kunnskapen vil allerede har, og kan bidra til å belyse
hvilket behov det eventuelt er for ytterligere endringer i regelverket for
arbeidsavklaringspenger og/eller i systemet for oppfølging av mottakere av
arbeidsavklaringspenger.
Høringsfristen er 4. mars 2022.
Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2897917.
Høringer er åpne for alle, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringsinnspill sendes
elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar, under «Send inn høringssvar»
på regjeringen.no.
Høringssvar er offentlige dokument etter offentleglova, og vil bli publisert på regjeringen.no.
Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør sendes til underliggende etater
eller virksomheter, medlemsorganisasjoner, foreninger eller lignende.
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