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Om Personskadeforbundet LTN
Personskadeforbundet LTN er en politisk uavhengig, frivillig organisasjon som arbeider for å
forebygge ulykker og personskader, samt for å ivareta og styrke rettighetene til skadde, pårørende
og etterlatte uavhengig av skadeårsak. De fleste av henvendelsene involverer NAV i en eller annen
form.
Personskadeforbundet LTN er en del av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

Kap 2651 Arbeidsavklaringspenger

§
§

PLTN ber komiteen gå imot forslaget om å redusere minsteytelsene for nye mottakere av
AAP under 25 år
PLTN ber komiteen gå imot forslaget om avvikling av ung ufør-tillegget.

Regjeringen foreslår at minsteytelsene for arbeidsavklaringspenger til nye mottakere under 25 år skal
reduserer fra 2G til 2/3 av 2G. Dette betyr at inntekten reduseres med rundt 60.000 kroner. Videre
forslås det å avvikle ung-ufør tillegget til alle nye mottakere av arbeidsavklaringspenger, uavhengig
av alder. Dette medfører nedsatt inntekt på i underkant 44.000 kroner for mottakerne.
For å få innvilget arbeidsavklaringspenger må arbeidsevnen være nedsatt med minst 50 prosent
grunnet sykdom, skade eller lyte. For å få ung ufør- tillegget må skaden, sykdommen eller lyten være
alvorlig, varig og klart dokumentert. Formålet er å sikre inntekt for dem som på grunn av
sykdom, skade eller lyte har fått nedsatt arbeidsevne og enten får behandling, deltar på
arbeidsrettet tiltak eller får annen oppfølging med sikte på å skaffe eller beholde arbeid.
De fleste av våre medlemmer som mottar arbeidsavklaringspenger har vært utsatt for en ulykke, noe
som gjør at hverdagen deres blir snudd på hodet. Å skulle komme tilbake til en ny hverdag er en
prosess som tar tid og krefter. Dersom kuttene som er nevnt ovenfor går gjennom vil det bli enda
mer krevende ved at denne gruppen får ytterligere økonomiske bekymringer. De fleste vil måtte av
allerede begrenset tid og kapasitet på å søke supplerende sosialhjelp. Kravene for AAP og
alvorlighetsbegrepet for ung ufør-tillegg håndheves i dag mye strengere enn tidligere. Det er derfor
de aller dårligste som i dag mottar disse ytelsene.
Argumentet om at unge på AAP har høyere inntekt enn gjennomsnittet mener vi er for svakt. Unge
på AAP har betydelig større utgifter enn friske jevnaldrende. Våre medlemmer kan ikke velge bort
sine kostnader til blant annet medisiner, behandling, hjelpemidler, transport og tilrettelagte boliger.
Det vises til at innsparingene på kutt av minsteytelsene og ung ufør tillegget skal brukes til å styrke
oppfølgingen av unge på AAP. Mange av de som mottar arbeidsavklaringspenger har et komplekst
sykdoms- eller skadebilde og vil ha behov for tett oppfølging av både helsevesen og NAV. Det er flott
at det endelig anerkjennes at oppfølgingen fra NAV er for dårlig, men det blir feil at unge selv skal
betale for en oppfølging de i utgangspunktet skal ha krav på.

Videre har de tidligere innstrammingene i regelverket for AAP rammet våre medlemmer hardt og en
stor andel står i dag uten fast inntekt da de ikke oppfyller vilkårene for unntaksreglene, men heller
ikke er ferdig behandlet eller avklart mot uføretrygd. Dette medfører et oppstykket oppfølgingsløp
med flere saksbehandlere involvert noe som gjør at oppfølgingsbehovet blir underordnet ytelsen, til
tross for at det skal være motsatt. Ungdom har et særlig behov for trygghet og forutsigbarhet og
innstramminger i regelverket for denne gruppen kan medføre at veien til arbeid blir enda lenger enn
tidligere.

