
Viktige saker fra Arbeids- og sosialdepartementet 

 

• Kutt i arbeidsavklaringspenger for unge under 25 år 

Regjeringen foreslår å redusere minsteytelsen for nye mottakere av arbeidsavklaringspenger for 
unge under 25 år, slik at den blir på samme nivå som andre ytelser for unge på andre ytelser, som 
kvalifiseringsstønaden og stønaden i kvalifiseringsprogrammet. Det forslås også å avvikle ung-ufør 
tillegget til alle nye mottakere av arbeidsavklaringspenger, uavhengig alder. Begge forslås med 
virkning fra 1. februar 2020 og gir en samlet innsparing på 119 millioner i 2020. Dette beløpet skal 
brukes til en forsterket oppfølging av unge mottakere, og driftsbevilgningen til Arbeids- og 
velferdsetaten foreslås derfor økt med det samme beløpet. 

• Økt rammetilskudd til kommunene i forbindelse med sosialhjelp 

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2019 ble rammetilskuddet til kommunene økt med 90. 
millioner som kompensasjon for anslåtte merutgifter til økonomisk sosialhjelp i 2019 som følge av 
endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger fra 1. januar 2018. Denne kompensasjonen til 
kommunenes merutgifter foreslås videreført i 2020 med 92, 9 millioner. 

• Forsterket innsats i regjeringens inkluderingsdugnad 

Innsatsen under regjeringens inkluderingsdugnad foreslås styrket med om lag 50 millioner kroner. 
For å flere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en i arbeidslivet, prioriterer regjeringen noen 
særskilte virkemidler: 

- Individuell jobbstøtte styrkes med 10 millioner kroner. Målgruppen er personer med psykiske 
helseplager eller rusproblemer. Individuell jobbstøtte betyr koordinert arbeidsmarkeds- og 
helsebistand hvor kommune, spesialisthelsetjeneste og NAV-kontor samarbeider tett, 

- Ordningen med funksjonsassistanse styrkes med 10 millioner kroner. Målgruppen er personer med 
omfattende fysiske funksjonsnedsettelser som har behov for praktisk tilrettelegging og oppfølging i 
arbeidssituasjonen. 

- Det legges opp til økt bruk av virkemidler som lønnstilskudd og mentor. Mentortiltaket er aktuelt 
for brukere som har behov for både faglig og praktisk bistand i arbeidssituasjonen. Det vil i 2020 bli 
satt i gang informasjons- og kompetansetiltak for å øke bruken av ordningen. Kombinert med bruk av 
lønnstilskudd er dette viktige virkemidler i inkluderingsdugnaden. 

- Partene i arbeidslivet skal bidra til å fremme inkludering blant annet gjennom samarbeidsprosjektet 
«Vi inkluderer!» Prosjektet bygger på partenes egne erfaringer fra ulike modeller for 
arbeidsinkludering. Målet er å prøve ut en ny og samlende modell både for privat og offentlig sektor. 

• Varig tilrettelagt arbeid 

For å sikre at flere brukere får tilbud om varig tilrettelagt arbeid (VTA), foreslås bevilgningen til VTA 
styrket med 38,5 millioner. Dette sikrer en videreføring av nivået på antall plasser fra 2. halvår i 2019. 

• Tiltaksomfanget reduseres 

Et godt arbeidsmarked i 2020 tilsier at tiltaksomfanget kan reduseres noe. Det foreslås derfor en 
reduksjon i bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak. Bevilgningen sikrer fortsatt et godt tilbud til 
personer med nedsatt arbeidsevne og andre utsatte grupper. 

 



• Ordningen med stønad til barnebriller reduseres 

Denne ordningen har hatt en strek utgiftsøkning de senere årene. Det foreslås derfor å innføre faste 
satser fra mars 2020, ordinære briller 1200 kroner og ekstra tilpassede briller 2400kr. Tiltaket er 
anslått å gi en innsparing på 122 millioner i 2020. 

• Grunnstønad ved glutenfri kost reduseres 

Satsene reduseres og dette innebærer det en innsparing på 93. millioner i 2020 

• Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen  

Regjeringen har innført en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform, som forutsetter at alle 
statlige virksomheter gjennomfører tiltak for å bli mer effektive. For arbeid- og sosialdepartementet 
innebærer det at driftsutgiftene reduseres med 69 millioner kroner 


