Informasjon om forlengelse av arbeidsavklaringspenger i forbindelse med covid-19
Midlertidig forskrift og unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven, i forbindelse med covid-19pandemien, ble iverksatt med virkning fra 16.mars. Etter at den trådte i kraft har vi blitt fortalt av
medlemmer at de har fått beskjed om at dette ikke gjelder dem, eller at saksbehandlere ikke har
informasjon om endringene. Under kommer derfor en redegjørelse om forskriften med henvisning.
Det følger av § 5-1 i forskriften at stønadsperiodene for arbeidsavklaringspenger (AAP), etter
folketrygdloven § 11-12, forlenges med seks måneder uten hensyn til varighetsbestemmelsene for
AAP.
Den midlertidige ordningen med utvidelse på seks måneder gjelder altså alle som mottar AAP med
varighetsbegrensning som følger av § 11-12. Dette gjelder både etter § 11-12 første, andre og tredje
ledd, dvs. den ordinære perioden på tre år (fire år for de som fikk AAP før 2018), og for de som
mottar AAP på unntak inntil 2 år utover den ordinære perioden. Dette er mottakere av AAP som har
nedsatt arbeidsevne og som er under avklaring opp mot arbeid eller uføretrygd.
De som mottar AAP etter § 11-14, § 11-15 og § 11-23 sjette ledd, er også omfattet av forlengelsen på
seks måneder. Grunnen er at disse også er under avklaring og derfor omfattes av maksimal
stønadsperiode etter § 11-12.
Mottakere av AAP etter § 11-18 (AAP under behandling av uføretrygd) er også omfattet av
forlengelsen.
For de som mottar arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven § 11-17 (AAP i perioden som
arbeidssøker), og som når sin maksimale stønadsperiode etter paragrafen 1. mars 2020 eller senere,
får forlenget stønadsperioden til og med 31. oktober 2020.
Forlengelsen gjelder alle AAP-mottakere under avklaring som mottok AAP per 16. mars, uansett hvor
de er i stønadsløpet. I tillegg gjelder den for de som framover kommer inn på AAP (med varighet
etter § 11-12). Begge så lenge forskriften gjelder.
Arbeids- og sosialministeren påpekte i et svar på et skriftlig spørsmål på Stortinget at forlengelsen
ikke er knyttet opp til om fastsatt aktivitet utsettes eller ikke. Forlengelse gis uansett i seks måneder.

Kilder:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-20-368#KAPITTEL_5
https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-ogsvar/Skriftlig-sporsmal/?qid=79251
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