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Høring - Forslag til nytt unntak fra maksimal varighet for arbeidsavklaringspenger
– mulighet til forlengelse av stønadsperioden ved langvarig ventetid på
behandling
Vi viser til høringsnotat fra Arbeids- og sosialdepartementet datert 23. april 2021.
Unio er den største hovedorganisasjon for universitets- og høyskolegruppene. Vi organiserer om lag 380
000 arbeidstakere i offentlig og privat sektor. Unio takker for muligheten til å komme med innspill.
Unio støtter forslaget som innebærer at mottakere av arbeidsavklaringspenger(AAP) som først
etter langvarig ventetid på behandling har begynt med hensiktsmessig medisinsk behandling
og/eller arbeidsrettet tiltak, skal kunne få rett til forlenget stønadsperiode. Det er i dag hjemmel
for forlengelse ved langvarig utredning. Derimot har ventetid på behandling ikke gitt rett til
forlengelse av AAP-perioden som normalt er 3 år.
Behandlingsaktiviteten ved norske sykehus gikk betydelig ned etter nedstengningen i mars 2020
og ventetid for behandling økte. Lang ventetid på medisinsk behandling var også en utfordring
for AAP-mottakere før pandemien. Unio er enig med departementet i at det er urimelig at
mottaker skal bære belastningen for ventetid i helsevesenet. Forlengelsen av AAP skal kunne
etter forslaget gis med inntil 2 år.
Departementet foreslår at forlengelse etter forslaget bør kunne gis når ventetiden på behandling
har vart ett år, eller om lag ett år. Unio mener dette er en for streng definisjon av langvarig
ventetid. Unio foreslår at ventetid på 6 - 8 mnd bør anses som langvarig ventetid.
Dersom ventetid på behandling på for eksempel 10 mnd skal gå av den alminnelige
stønadsperioden på 3 år, og ikke gi rett til forlengelse fordi det er mindre enn 1 år, så har nesten
1/3 av berettiget AAP-tid gått med til å vente på en behandling som helsevesenet ikke har hatt
kapasitet til. Folketrygdloven § 11-18 gir personer som har søkt uføretrygd, en mulighet for å få
AAP i ventetid i inntil 8 måneder mens NAV behandler søknaden. Dette er et moment som kan
tilsi at man reduserer antall måneder på hva som anses som langvarig ventetid.
Unio ber også departementet vurdere om det kan være mer hensiktsmessig at perioder hvor
man er under utredning eller venter på behandling kommer til fradrag i vurderingen av om
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man har brukt opp 3 år med AAP. Da vil en person som er nær 3- årsfristen men nylig har ventet
10 mnd på behandling, slippe å få AAP avbrutt under behandlingsløpet, men i stedet få
stønadsperioden forlenget med 10 mnd.
Unio støtter forslaget om at tid som har gått med til langvarig utredning og langvarig ventetid på
behandling kan vurderes samlet. Dette innebærer at mottakere som både har vært gjennom
utredning og som har ventet på behandling, og hvor tidsbruk til disse to forholdene til sammen
utgjør om lag ett år, vil kunne få innvilget arbeidsavklaringspenger utover tre år. Dette er bra
men Unio vil likevel foreslå at kravet for hva som anses langvarig reduseres til 6-8 mnd som
begrunnet ovenfor.
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