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NAV-kontoret		-	én	dør	inn
På ditt lokale NAV-kontor vil du få personlig veiledning 
og informasjon om aktuelle virkemidler og tiltak. Målet er 
å finne løsninger som gjør at du ikke trenger å være ute av 
arbeidslivet lenger enn nødvendig.
  
NAV	Arbeidslivssenter	–	en	støtte	til	IA-virksomheter
Arbeidslivssentrene er et virkemiddel for å nå målene i Inten-
sjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Virksomheter 
som har en IA-avtale får sin egen kontaktperson i arbeidslivs-
senteret i sitt fylke. Kontaktpersonen hjelper til med å arbeide 
målrettet og resultatorientert med utvikling av en mer inkluderende 
arbeidsplass. Gjennom et tett samarbeid med NAV-kontoret og NAV 
Hjelpemiddelsentral sørger kontaktpersonen i tillegg for at samarbeidet 
med NAV skjer mest mulig effektivt og hensiktsmessig. 

På NAV Arbeidslivssenter er det også ansatt en arbeidslivs-
coach som har som oppgave å gi støtte til arbeidsgivere som 
møter utfordringer knyttet til å ansette personer med nedsatt 

funksjonsevne, samt bidra med støtte for å hindre utstøting og 
frafall fra arbeidslivet. Virksomheter som ikke har IA-avtale 
kan også benytte seg av arbeidslivscoachen.

Alle virksomheter kan bli en IA-virksomhet ved å tegne en 
samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter.

NAV	Hjelpemiddelsentral	–	kompetanse	om	arbeidsplass-
tilrettelegging	 
Det finnes mange eksempler på mennesker som kan være 
helt eller delvis i arbeid ved hjelp av enkle eller avanserte 
hjelpemidler. Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og 
koordinerende ansvar for hjelpemidler både til hjem, skole, 
arbeid og fritid. Ofte er det lite som skal til for å tilrettelegge 
en arbeidsplass. Noen vil ha bruk for hjelpemidler, andre kan 
ha behov for tilpasninger som gjøres på stedet, eller omleg-
ging av arbeidsmetoder. Det finnes mange muligheter, og det 
kommer stadig nye produkter på markedet. Hjelpemiddel-
sentralene har bred erfaring og mye kunnskap om hva som 
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Forord
Formålet	med	et	inkluderende	arbeidsliv	er	å	gi	plass	til	alle	som	kan	arbeide.	NAV	har	en	rekke	
virkemidler	som	kan	forebygge	utstøting	fra	arbeidslivet	og	gi	personer	som	ønsker	å	komme	inn	
på	arbeidsmarkedet,	mulighet	til	det.	

Målet	med	virkemidlene	er	at	NAV	skal	kunne	bistå	med	god	veiledning,	kartlegging,	oppfølging	og	
økonomisk	støtte.Det	finnes	også	en	rekke	produkter	for	mennesker	som	har	behov	for	hjelpemidler	
for	å	kunne	utføre	arbeidet	sitt.

I	denne	brosjyren	vil	du	få	en	kort	oppsummering	av	de	fleste	aktuelle	virkemidlene	som	skal	legge	
til	rette	for	best	mulig	tilpasninger	i	arbeidslivet.	Både	for	de	som	har	arbeid,	og	ved	å	gjøre	veien	
til	arbeid	så	kort	som	mulig	for	de	som	står	utenfor	arbeidsmarkedet.	

Mer	informasjon	finner	du	på	nav.no	eller	ved	å	kontakte	NAV. 
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skal til for å finne løsninger i hvert enkelt tilfelle, i samarbeid 
med arbeidstaker, arbeidsgiver og aktuelle samarbeids-
parter. Det er én hjelpemiddelsentral i hvert fylke. Alle 
har kompetanse om funksjonsnedsettelse og aktuelle 
hjelpemidler, og om nødvendig tilrettelegging av det  
miljøet hjelpemiddelet skal brukes i.

Arbeidsgivers	tilretteleggings-	og	oppfølgingsansvar
Arbeidsgiver har hovedansvaret for tilrettelegging og oppføl-
ging av sykmeldte, og har ansvar for å ha utarbeidet en opp-
følgingsplan i samråd med arbeidstaker senest når arbeids-
takeren har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i fire 
uker. Senest innen syv ukers sykmelding skal arbeidsgiveren 
innkalle til dialogmøte. Her skal også lege / sykmeldende 
behandler delta, hvis arbeidstakeren ønsker det og det er hen-
siktsmessig. NAV-kontoret eller arbeidslivssenteret kan even-
tuelt gi råd og bistand i dette arbeidet. Hvis sykmeldingen blit 
forlenget, skal NAV-kontoret innkalle til et nytt dialogmøte 
etter senest seks måneder. Her må både arbeidstaker og ar-
beidsgiver delta. Sykmeldende behandler skal også innkalles, 
hvis NAV mener det er hensiktsmessig.

Målet med oppfølgingsplanene og dialogmøtene er tidligst 
mulig å se etter løsninger som gjør at en sykmeldt arbeidstaker 
kan være helt eller delvis i arbeid.

VIrKEMIdlEr 
For Å FÅ EllEr BEholdE ArBEId 
På nav.no får du detaljert informasjon om hvilke inngangs-
vilkår som er knyttet til de ulike virkemidlene.

Arbeid	med	bistand
Arbeid med bistand er et tiltak som skal hjelpe personer med 
nedsatt arbeidsevne til å få eller beholde arbeid. Tiltaket kan 
blant annet være  kartlegging av kompetanse, bistand til å 
finne egnet arbeidsplass, tilrettelegging og oppfølging på arbeids-
plassen. Deltakerne kan også få opplæring i arbeidsrelaterte og 
sosiale ferdigheter, og arbeidsgiver kan få råd og veiledning. 

Arbeidspraksis
Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging av 
den enkelte deltakeren. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den 
enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke 
deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. 
Arbeidspraksis kan foregå i ordinær eller i skjermet virksomhet.

Arbeidsrettet	rehabilitering
Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeids-
evne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale prob-
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lemer som kan være til hinder for deltakelse i arbeidslivet. 
Tiltaket kan inneholde arbeidsforberedende trening, arbeids-
utprøving, kontakt med arbeidslivet, generell opptrening, 
funksjonsfremmende trening, opplæring, motivasjon, trening 
i sosial mestring, livsstilsveiledning eller en kombinasjon av 
disse elementene. Arbeidsrettetrehabilitering kan være både  
et dagtilbud og et døgntilbud.

Avklaring
Avklaringstiltaket innebærer systematisk kartlegging og  
vurdering av den enkeltes arbeidsevne og eventuelle 
ytterligere behov for bistand. Dette for å kartlegge eventuelle 
behov for kvalifisering eller andre tiltak som kan bidra til at 
å beholde arbeid eller få innpass i arbeidslivet. Utprøving 
av arbeidsevnen kan inngå som element i kartleggingen når 
dette anses nødvendig og hensiktsmessig. Personer som har 
fått arbeidsevnen sin nedsatt kan få tilbud om avklaring i en 
skjermet virksomhet.

Bedriftsintern	opplæring
NAV kan tilby tilskudd til bedriftsintern opplæring hvor 
formålet er å motvirke utstøting fra arbeidslivet ved større 
omstillinger, opprettholde og styrke kompetansen til ansatte 
i bedrifter med omstillings- eller strukturproblemer som er 
særlig alvorlige for arbeidsmarkedet.

Behandlingstilbud	for	sykmeldte	med		
lettere	psykiske	og	sammensatte	lidelser
Sykmeldte arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, 
med lettere psykiske eller sammensatte lidelser kan få behandling 
hos psykolog/psykiater, og eventuelt legespesialist, i opptil 18 
uker.

Hjelpemidler	og	ombygging	av	maskiner	på	arbeidsplassen
NAV kan gi stønad til tiltak som er nødvendig og hensikts-
messig for at en arbeidssøker eller arbeidstaker skal kunne 
fortsette eller begynne i et arbeidsforhold. NAV kan gi stønad 
til tilrettelegging av det fysiske miljøet på arbeidsplassen og 
gjennom hjelpemidler og ombygging av maskiner. 

Mentor
NAV kan gi tilskudd til nødvendig frikjøp av en arbeids-
kollega for et avtalt antall timer til oppfølging, støtte og 
veiledning for personer som deltar på tiltak i ordinære virksom-
heter, eller som er i overgangsfasen til ordinært arbeid.  
Ordningen kan også benyttes ved gjennomføring av  
ordinær utdanning som tiltak gjennom NAV.

Oppfølging
Oppfølgingstiltaket skal gi den enkelte deltakeren individuelt 
tilrettelagt bistand til å finne eller beholde egnet arbeid. 
Oppfølging kan være veiledning og råd til både deltakeren og 
arbeidsgiveren, samt bistand til tilrettelegging av arbeidet og 
arbeidssituasjonen. Personer som har behov for en mer om-
fattende formidlings- og oppfølgingsbistand enn den NAV 
kan tilby, kan få tilbud om oppfølging. NAV kan gi opp-
følging som dekning av utgifter til praktisk hjelp i forbindelse 
med gjennomføring av arbeidsrettet tiltak eller i overgang til 
arbeid der det er nødvendig og hensiktsmessig. 

Opplæring
Opplæring skal bidra til at arbeidssøkere kvalifiseres til ledige 
jobber, og hindre utstøtning av utsatte arbeidstakere. De kan 
få opplæring som arbeidsmarkedskurs organisert i samarbeid 
med NAV. Personer med nedsatt arbeidsevne kan i tillegg få 
ordinær utdanning som tiltak hvis NAV vurderer det som nød-
vendig og hensiktsmessig for at den enkelte skal kunne skaffe 
seg eller beholde arbeid. 
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Tidsbegrenset	lønnstilskudd
Tidsbegrenset lønnstilskudd skal bidra til at personer som  
har behov for bistand til å beholde eller skaffe seg arbeid  
blir ansatt på ordinære lønns- og arbeidsvilkår. NAV kan gi  
et tidsbegrenset lønnstilskudd til arbeidsgivere som ansetter  
personer på ordinære lønns- og arbeidsvilkår med sikte på  
et varig arbeidsforhold. Perioden med lønnstilskudd kan  
vare inntil ett år, og i inntil tre år for personer med nedsatt 
arbeidsevne.

Tidsubestemt	lønnstilskudd	
Tiltaket har som formål å forebygge uførepensjonering og 
øke mulighetene for ordinært arbeid hos personer med varig 
og vesentlig nedsatt arbeidsevne. Deltakeren skal ansettes på 
ordinære arbeids- og lønnsvilkår. Arbeidsgiveren får til-
skudd til lønnsutgiftene tilsvarende arbeidstakerens reduserte 
produktivitet. Målgruppen omfatter personer i og utenfor 
arbeidslivet. Arbeidsgiveren får tilskuddet i en tidsubestemt 
periode. 

Tilretteleggingstilskudd	for	arbeidssøkere
Ordinære virksomheter som legger til rette for at personer 
med nedsatt arbeidsevne kan komme i arbeid eller på et arbeids-
rettet tiltak, kan få tilretteleggingstilskudd til dekning av 
merkostnader/merarbeid. Virksomhetene kan bruke tilskuddet 
blant annet til å gjennomføre utprøving, arbeidstrening og opp-
læring samt til arbeidsgjenstander. Ordningen er et forsøk.

Tilskudd	til	teknisk	tilrettelegging/anskaffelse	av	utstyr
NAV kan gi tilskudd til dekning av utgifter til utstyr som er 
nødvendig for at en person skal kunne gjennomføre et tiltak ut 
fra sin funksjonsevne. Tilskuddet inkluderer nødvendig opp-
læring i bruk av utstyret. NAV refunderer utgiftene opptil en 
fastsatt maksimalsats.  

Tiltak	i	arbeidsmarkedsbedrift
Tiltak i arbeidsmarkedsbedrift gir tilbud om tilrettelagt opp-
læring og arbeidstrening, samt mulighet for varig tilrette-
lagt arbeid for deltakere som har liten mulighet for å få arbeid 
i det ordinære arbeidslivet. Tiltaket gjennomføres i reelle 
bedriftsmiljøer. Målet er formidling til ordinært arbeid  
eller egenfinansiert utdanning. 

Varig	tilrettelagt	arbeid
Varig tilrettelagt arbeid er et tiltak rettet mot personer som 
har, eller i nær fremtid ventes å få innvilget, varig uføre-
pensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og  
tett oppfølging. Tiltaket gir arbeid i en skjermet eller  
ordinær virksomhet med arbeidsoppgaver tilpasset den  
enkeltes arbeidsevne. 

Tilleggstønad	under	gjennomføring	av	tiltak
Personer som gjennomfører arbeidsrettede tiltak kan søke 
om å få dekket merutgifter til reiser, barnetilsyn, boutgifter, 
skolemateriell og stønad til flytting i forbindelse med nytt 
arbeid etter avsluttet tiltak. 

Beholde	uførepensjon	under	hospitering/arbeidsforsøk
Den som har en uførepensjon kan til enhver tid prøve seg  
i arbeid. En uførepensjonist kan være i ulønnet hospitering/
arbeidsutprøving hos en arbeidsgiver og beholde uføre-
pensjonen. Han/hun må gi melding til NAV-kontoret i forkant. 

Tilretteleggingstilskudd	(forbeholdt	IA-virksomheter)
Tilretteleggingstilskuddet er en kompensasjon for virksom-
hetens merutgifter/merinnsats i forbindelse med tilrette-
legging av arbeidet, slik at ansatte kan opprettholde arbeids-
forholdet på tross av helseproblemer. Tilskuddet kan brukes 
til både enkeltarbeidstakere og grupper av ansatte. Virksom-
heten kan få tilskudd til utprøving, tilrettelegging, opplæring, 
arbeidstrening og arbeidsgjenstander. I visse tilfeller kan 
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den ansatte få tilskudd til transport til og fra arbeidsplassen. 
Tilskuddet kan også brukes til merutgifter til vikar/ 
ekstrahjelp for å forebygge sykefravær eller ved siden av 
gradert sykmelding. Videre kan IA-virksomhetene også få 
dekket utgifter til funksjonsvurdering i attføringsbedrift. 

Honorar	til	bedriftshelsetjeneste	(BHT)	(forbeholdt IA-
virksomheter)
IA-virksomheter som benytter godkjent bedriftshelsetjeneste 
i forbindelse med utredning av behov for tilrettelegging for 
arbeidstakere og personer med nedsatt arbeidsevne som skal 
inkluderes i arbeidslivet, kan få honorar til BHT. Innsatsen kan 
blant annet omfatte kartlegging og utredning av problemer og  
behov, identifisering av tiltaksmuligheter, utarbeiding av forslag 
til tiltak, forberedelse og planlegging av aktiviteter og tilrette-
legging og bidrag til iverksetting, oppfølging og evaluering av 
tiltak. Honorar til BHT kan også gis i forbindelse med bedrifts-
helsetjenestens deltakelse på dialogmøte arbeidsgiver har ansvar for.

Arbeidsplassvurdering
NAV kan dekke utgifter til fysioterapeut eller ergoterapeut 
som foretar arbeidsplassbesøk og vurderer mulige tilrette-
leggingstiltak som kan forebygge sykefravær eller føre til at 
arbeidet kan gjenopptas helt eller delvis. 

Tilretteleggingsgaranti 
En tilretteleggingsgaranti skal gi den som trenger tilrette-
legging og den aktuelle arbeidsgiveren en trygghet for at 
personer med redusert funksjonsevne får nødvendig bistand 
i arbeidssituasjonen. NAV garanterer for at de tiltakene og 
hjelpemidlene som den enkelte har behov for på arbeidsplassen, 
blir innvilget og iverksatt så tidlig som mulig. I tillegg garanterer 
vi at både arbeidssøkeren/arbeidstakeren og arbeidsgiveren får 
oppfølging etter ansettelsen etter individuelle behov. De får en 
kontaktperson i NAV med ansvar for oppfølgingen.

IA-plass	
En IA-plass er en skreddersydd utprøvingsplass i en IA-virk-
somhet for personer med behov for utprøving av arbeids- og 
funksjonsevnen i det ordinære arbeidslivet. Arbeidsgiveren 
får en økonomisk kompensasjon for å stille arbeidsplassen til 
rådighet. Deltakeren på IA-plass får mulighet til å prøve ut 
arbeidsevnen sin.

Arbeids-	og	utdanningsreiser
Personer som på grunn av langvarige funksjonsvansker (minst 
ett år) ikke kan benytte offentlige kommunikasjonsmidler 
kan få støtte til arbeids- og utdanningsreiser. De får dekket 
transportutgifter til/fra arbeid/utdanningssted som overstiger 
kostnadene til en bussbillett. Arbeids- og utdanningsreiser er 
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en forsøksordning, og NAV gir vedtak om stønad for opptil 
ett år om gangen.   

Funksjonsassistanse
Ordningen skal gjøre det lettere for personer med sterk fysisk 
funksjonsnedsettelse å kunne være i arbeid. Assistenten kan 
gjøre ulike praktiske oppgaver, for eksempel hjelpe med kopiering, 
av og på med ytterklær, ved toalettbesøk, i lunsjen, ved for-
retningsreise osv. 

Lese-	og	sekretærhjelp	
Blinde og svaksynte kan ha rett til lese- og sekretærhjelp hvis 
det bidrar til å kunne gjennomføre utdanning, opplæring eller 
arbeidstrening med sikte på å skaffe arbeid eller beholde arbeidet. 
Lese- og sekretærhjelpen trenger ingen spesiell utdanning. Det 
gjelder ingen tidsbegrensning. Stønaden blir utbetalt til  
arbeidsgiver, eller direkte til lese- og sekretærhjelpen.

Tolk	på	arbeidsplassen
Hørselshemmede, døve og døvblinde kan få nødvendig 
tolkehjelp  hvis det medfører at han/hun kan være i arbeid. 
Det gjelder ingen tidsbegrensning, og tolken får refundert ut-
giftene direkte til seg hvis tolken ikke er ansatt i NAV. Tolken 
kan ansettes i bedriften.

Sosiale	tjenester	i	NAV
De sosiale tjenestene i NAV skal bidra til å fremme over-
gang til arbeid, blant annet gjennom å bedre levekårene for 
vanskeligstilte, og styrke sosial inkludering og aktiv del-
takelse i samfunnet. NAV-kontoret skal medvirke til å skaffe 
midlertidige boliger til vanskeligstilte personer som ikke kan 
ivareta interessene sine på boligmarkedet selv. NAV-kontoret 
skal gi opplysning, råd og veiledning som skal bidra til å løse 
eller forebygge sosiale og økonomiske problemer. Her kan 
kvalifisert økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning være et 
viktig virkemiddel.  

Kvalifiseringsprogrammet	med	tilhørende		
kvalifiseringsstønad	
Personer i aldersgruppen 19-67 år med vesentlig nedsatt arbeids- 
og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til 
livsopphold kan få innvilget deltakelse i Kvalifiserings-
programmet i inntil to år. Kvalifiseringsprogrammet gir rett til 
kvalifiseringsstønad, og har deltakelse i arbeidslivet som mål. 
Det skal inneholde tett og koordinert bistand og være indivi-
duelt tilpasset.

Kvalifiseringsprogrammet skal inneholde arbeidsrettede tiltak 
og arbeidssøking, og kan inneholde andre tiltak som kan være 
med på å støtte opp under og forberede overgangen til arbeid. 
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Man kan sette av tid til helsehjelp, opptrening, egenaktivitet med 
videre. Innholdet i programmet skal tilpasses den enkeltes 
behov og forutsetninger, og skal være helårig og på full tid. 

Raskere	tilbake	
“Raskere tilbake” er ulike tiltak for å hindre unødig langvarig 
sykefravær. Ordningen består av
• de arbeidsrettede tiltakene Oppfølging, Avklaring, Ar-

beidsrettet rehabilitering og behandlingstilbud for personer 
med lettere psykiske og sammensatte lidelser (via NAV). 
For beskrivelse av hvert av tiltakene se side 5.

• raskere tilbud om behandling hos spesialisthelsetjeneste 
(via fastlegen og helseforetakene).

Hensikten er å redusere ventetiden på behandling slik at yrkes-
aktive raskere kommer tilbake i arbeid eller unngår å falle ut 
av arbeidslivet.

Les mer på nav.no/raskeretilbake.

Graderte	sykepenger
Hvis den sykmeldte må arbeide redusert tid eller bruker lenger 
tid til å utføre arbeidsoppgavene sine, kan han/hun få graderte 
sykepenger. Sykepengene kan graderes ned til 20 prosent.

Graderte	arbeidsavklaringspenger
Hvis den sykmeldte må arbeide redusert tid, kan han/hun 
få graderte arbeidsavklaringspenger Arbeidsavklaringspen-
gene kan som hovedregel graderes ned til 40 prosent. Når 
den sykmeldte er nær ved å komme i fullt arbeid, kan den 
sykmeldte få arbeidsavklaringspenger i inntil seks måneder 
når han/hun arbeider inntil 80 prosent. 

Reisetilskudd	som	alternativ	til	sykepenger/	
arbeidsavklaringspenger
NAV gir tilskuddet i stedet for sykepenger hvis arbeidstakeren 
kan være på jobb, men midlertidig ikke kan reise på vanlig 

måte til/fra arbeidsstedet på grunn av sykdom eller skade. 
Reisetilskuddet begrenses til det beløpet den sykmeldte ville 
ha fått utbetalt i sykepenger/arbeidsavklaringspenger for det 
samme tidsrommet.

Unntak	fra	arbeidsgiverperioden	ved	langvarig	eller	
kronisk	sykdom
Hvis en arbeidstakers helsetilstand medfører risiko for 
stort sykefravær, kan arbeidsgiveren få unntak for dekning 
av sykepenger i arbeidsgiverperioden. Ordningen gjelder 
arbeidstakere med langvarige eller kroniske sykdommer eller 
sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær.  
Arbeidsgiveren utbetaler lønnen og får refundert lønnsutgiftene 
med 100 prosent av sykepengegrunnlaget inntil 6 G.

Unntak fra arbeidsgiverperioden ved svangerskapsrelatert sykdom.

Se mer under ”Spesielt ved svangerskap”.

SPESIElT VEd SVAnGErSKAP
Unntak	fra	arbeidsgiverperioden	ved	svangerskaps-
relatert	sykdom
Hvis en arbeidstaker er sykmeldt på grunn av svangerskaps-
relatert sykdom, og tilrettelegging eller omplassering til annet 
arbeid i virksomheten ikke er mulig, kan arbeidstakeren selv 
eller arbeidsgiveren søke om at NAV dekker utgiftene til 
sykepenger i arbeidsgiverperioden. 

Arbeidsgiveren utbetaler lønn og får refundert lønnsutgiftene 
med 100 prosent av sykepengegrunnlaget inntil seks ganger 
grunnbeløpet (6 G).

Svangerskapspenger	
Friske gravide kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet under 
svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret, 
kan få svangerskapspenger. Det er et krav at det ikke er mulig 
med omplassering eller tilrettelegging av arbeidet.
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YTElSEr VEd BArnS oG AndrE 
nÆrE PÅrØrEndES SYKdoM
Omsorgspenger	ved	barns	eller	barnepassers	sykdom
Arbeidstakere som har omsorg for barn under 12 år, har rett til 
omsorgspenger under fravær fra arbeidet når barnet er sykt. Det 
samme gjelder hvis arbeidstakeren må være borte fra arbeidet 
fordi den som har det daglige barnetilsynet er syk.

Pleiepenger
Foreldre eller nære pårørende til barn som er innlagt i helse-
institusjon, behandlet poliklinisk på sykehus, eller som har 
omsorg for barn med svært alvorlig eller livstruende sykdom, 
kan få pleiepenger. Den som pleier en nær pårørende i hjemmet 
i livets sluttfase, kan også få pleiepenger.  

Opplæringspenger
Den eller de som har omsorgen for langvarig syke eller funksjons-
hemmede barn, kan få opplæringspenger når de må delta på 
kurs eller annen opplæring ved godkjent helseinstitusjon for å 
kunne ta seg av og behandle barnet. 

KoMBInASJon lØnn oG YTElSEr 
Lønn	og	arbeidsavklaringspenger
Personer som har tapt hele arbeidsevnen sin, har rett til fulle 
arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspengene blir som 
utgangspunkt redusert etter hvor mange timer man har vært i 
inntektsgivende arbeid. AAP-mottakere kan arbeide mel-
lom 0 og 60 prosent av full stilling, og likevel få reduserte 
arbeidsavklaringspenger. Arbeider man mer enn 60 prosent av 
full stilling, mister man retten til arbeidsavklaringspenger for den 
aktuelle 14-dagersperioden. 

AAP-mottakere kan også få graderte arbeidsavklaringspenger 
hvis de arbeider full dag i antall timer, men har redusert 
arbeidsevne.

Lønn	og	uførepensjon	
Det er full anledning til å kombinere lønn med uførepensjon. 
Uførepensjon kan reduseres i forhold til inntekt, for eksempel 
60 prosent uførepensjon og 40 prosent inntekt. For å få uføre-
pensjon må inntektsevnen i utgangspunktet være nedsatt med 
minst halvparten.

Friinntekt	ved	siden	av	uførepensjon
Ett år etter uførepensjon er innvilget eller forhøyet, kan uføre-
pensjonister ha en årlig arbeidsinntekt på inntil folketrygdens 
grunnbeløp (1 G) i tillegg til full uførepensjon. Ved gradert 
uførepensjon kan de tjene opptil 1 G i tillegg til forventet 
arbeidsinntekt uten at uførepensjonen blir redusert. 

Hvilende	pensjonsrett	for	uføre	
Uføre har mulighet til å få tilbake uførepensjonen hvis forsøk 
på å komme tilbake til arbeid ikke lykkes. Det vil si at de har 
en såkalt hvilende pensjonsrett mens de prøver seg i jobb. 
Hvilende pensjonsrett varer i fem år, og man kan søke om å få 
den forlenget med ytterligere fem år. Uførepensjonister over 
60 år beholder den hvilende pensjonsretten til de fyller 67 år.
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Kombinasjon	av	AFP	og	arbeid
Fra 2011 er det innført en ny AFP-ordning for personer med 
rett til AFP i privat sektor. Med ny AFP i privat sektor, er det 
mulig å kombinere arbeid og pensjon fritt. 

For offentlig ansatte videreføres dagens AFP-ordning, og i 
perioden med AFP vil pensjonen bli avkortet forholdsmessig 
ved arbeidsinntekt utover 15 000 kroner per år. AFP i privat 
sektor etter gammel ordning (uttak før 1. januar 2011) blir 
også avkortet ved arbeidsinntekt utover 15 000 kroner per år.

Kombinasjon	av	alderspensjon	og	arbeid	
Det er fullt mulig å fortsette i arbeid etter at man er blitt alders-
pensjonist. Man kan jobbe så mye man vil uten at pensjonen 
blir redusert.
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