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Høringsuttalelse – Forslag til forskrift om midlertidig tilskudd til 

forhåndsgodkjente tiltaksarrangører som har mistet salgsinntekter fra tiltakene 

arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid som følge 

av utbrudd av covid-19. 

 

 

1. Om Jussbuss  

Jussbuss er et rettshjelpstiltak drevet av jusstudenter. Vi tilbyr gratis rettshjelp i 

enkeltsaker som faller utenfor den offentlige rettshjelpsordningen. Et av våre primære 

arbeidsområder er trygderett, og utgangspunktet for våre merknader er ivaretakelsen 

av rettssikkerheten til denne klientgruppen.  

I 2019 tok vi inn 365 saker innen trygd- og pensjonsrett. Våre merknader bygger på 

de erfaringene vi har gjort oss gjennom saksbehandlingen vår.  

 

2. Jussbuss støtter forslaget i sin helhet 

Vi stiller oss svært positive til forslaget. Vi mener det er helt nødvendig å etablere en 

midlertidig kompensasjonsordning for forhåndsgodkjente tiltaksarrangører som har 

tapt salgsinntekter knyttet til tiltakene arbeidsforberedende trening (AFT) og varig 

tilrettelagt arbeid (VTA).  

Formålet med ordningen er å unngå at forhåndsgodkjente tiltaksarrangører går 

konkurs og at deltakere i AFT og VTA mister sitt tilbud. De som deltar på slike 

arbeidsrettede tiltak er i mange tilfeller avhengige av tiltakene for å finne passende 

arbeid og komme tilbake til arbeidslivet. Ved å etablere en midlertidig 

kompensasjonsordning vil man kunne sørge for at deltakerne gis god oppfølging og 

en reell mulighet til å komme seg ut i arbeid, noe som har store samfunnsfordeler.  

For det første vil det hindre at potensielle arbeidstakere og skattebetaler som under 

andre forhold ville hatt mulighet til å komme tilbake til arbeidslivet, faller varig utenfor 

og må falle tilbake på offentlige ordninger. På lang sikt vil dette medføre større 

kostander for samfunnet enn å dekke det inntektstapet AFT og VTA nå opplever. For 

det andre er arbeid grunnleggende for den enkeltes livskvalitet. Det gir mange et 

formål i hverdagen og en grunn til å stå opp om morgenen. For det tredje forebygger 

arbeid fattigdom, og det å sørge for at flest mulig jobber er nødvendig for å sikre våre 

gode velferdsordninger. 



  

Eventuelle spørsmål kan rettes til Jussbuss på telefon 22 84 29 00 alle hverdager 

unntatt torsdag mellom kl. 10.00 og 15.00, eller på e-post sag@jussbuss.no. 
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