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Arbeidsavklaring

Dersom dine muligheter til å være i arbeid ikke er avklart kan dette 
avklares gjennom arbeidsrettede tiltak

Avklare om du kan delta i det ordinære arbeidslivet. Fulltid eller 
deltid

Hva trenges av bistand fra NAV for å komme dit? Kompetanseheving 
med mer
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For å få arbeidsavklaringspenger må det være 
mulig at arbeidsevnen din kan bli bedre slik at 
du kan skaffe arbeid.

Formålet med arbeidsavklaringspenger er å 
sikre inntekt for deg som på grunn av sykdom, 
skade eller lyte har fått nedsatt arbeidsevne og

a) Får aktiv behandling, eller

b) Deltar på et arbeidsmarkedstiltak, eller

c) Får annen oppfølging med sikte på å 
skaffe seg eller beholde arbeid.

www.nav.no/aap

Arbeidsavklaringspenger



Minstesats hvis du har hatt 
lav eller ingen inntekt

Hvor mye du får i minstesats avhenger av 
alderen din:

Hvis du er 25 år eller eldre er minstesatsen 
på 2G. (Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2022 
er kr 111 447).

Hvis du er yngre enn 25 år, er minstesatsen 
2/3 av 2G. Fra og med den dagen du fyller 
25 år blir ytelsen oppjustert til 2G.
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Arbeidsforberedende trening

Arbeidsforberedende trening (AFT) kan tilbys personer som har særlig 
usikre yrkesmessige forutsetninger og som har behov for særlig tett 
oppfølging og tilrettelegging med sikte på komme i ordinært arbeid.

AFT kan vare i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett 
år. Varigheten skal tilpasses den enkeltes deltakers individuelle behov.



Arbeidsforberedende trening tilbyr:

Avklaring og kartlegging av ressurser, karriereveiledning,

Utprøving av arbeidsevne og arbeidstrening i et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø,

Tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse,

Bistand til å finne passende arbeidspraksis i ordinære virksomheter med sikte på ansettelse,

Tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv.

www.nav.no/no/person/arbeid/oppfolging-og-tiltak-for-a-komme-i-jobb/tiltak-for-a-komme-i-
jobb/arbeidsutproving/arbeidsforberedende-trening



Oppfølging

Oppfølging skal gi bistand med sikte på at 
tiltaksdeltakere skaffer seg og/eller beholder, lønnet 
arbeid. Målet er at tiltaksdeltaker i størst mulig grad skal 
bli selvforsørget med en varig lknytning l arbeidslivet.       

Oppfølging skal gi bistand med sikte på at 
tiltaksdeltakere skaffer seg og/eller beholder, lønnet 
arbeid. Målet er at tiltaksdeltaker i størst mulig grad skal 
bli selvforsørget med en varig lknytning l arbeidslivet.       

Aktuelle deltakere er personer som har behov for en mer 
omfattende formidlings- og oppfølgingsbistand enn det 
Arbeids- og velferdsetaten kan tilby. Tiltaket kan 
benyttes både for personer med og uten arbeidsforhold.

Aktuelle deltakere er personer som har behov for en mer 
omfattende formidlings- og oppfølgingsbistand enn det 
Arbeids- og velferdsetaten kan tilby. Tiltaket kan 
benyttes både for personer med og uten arbeidsforhold.

For personer med nedsatt arbeidsevne kan  samlet 
varighet være inntil tre år.
For personer med nedsatt arbeidsevne kan  samlet 
varighet være inntil tre år.
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Oppfølging kan tilby:

Karriereveiledning og bistand til å se egne 
muligheter på arbeidsmarkedet

Bistand til målrettet jobbsøking og 
jobbutvikling

Veiledning og råd knyttet til 
arbeidsdeltakelse både til tiltaksdeltaker og 

arbeidsgivere

Opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale 
ferdigheter som er nødvendige for å komme 

i og beholde arbeid

Oppfølging på arbeidsplassen for å legge til 
rette for overgang til arbeid

Oppfølging og støtte til både tiltaksdeltaker 
og arbeidsgiver for å sikre jobbfastholdelse 

og videre karriereutvikling

Bistand til tilpasning og tilrettelegging av 
arbeid og arbeidssituasjonen

Bistand til å finne arbeid for personer med 
svake norskferdigheter, samt veiledning og 

oppfølging av disse deltakerne 
og arbeidsgiver for å sikre overgang til arbeid

www.nav.no/no/person/arbeid/oppfolging-
og-tiltak-for-a-komme-i-jobb/tiltak-for-a-

komme-i-jobb/oppfolging/oppfolging
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Varig lønnstilskudd

Tilskuddet gis arbeidsgivere som ansetter 
personer med varige og vesentlig nedsatt 

arbeidsevne på ordinære lønns- og 
arbeidsvilkår.

Tilskuddet gis arbeidsgivere som ansetter 
personer med varige og vesentlig nedsatt 

arbeidsevne på ordinære lønns- og 
arbeidsvilkår.

Ordningen innebærer at arbeidsgiver 
ansetter i hel- eller deltidsstilling, men får 
et tilskudd til lønnen. Den enkelte utfører 
ordinære arbeidsoppgaver i virksomheten, 

mens arbeidsgiver kompenseres for 
arbeidstakerens lavere produktivitet. 

Ordningen innebærer at arbeidsgiver 
ansetter i hel- eller deltidsstilling, men får 
et tilskudd til lønnen. Den enkelte utfører 
ordinære arbeidsoppgaver i virksomheten, 

mens arbeidsgiver kompenseres for 
arbeidstakerens lavere produktivitet. 

Tilskudd kan gis uten tidsavgrensning, og 
kan utbetales så lenge det er nødvendig og 

hensiktsmessig. 

Tilskudd kan gis uten tidsavgrensning, og 
kan utbetales så lenge det er nødvendig og 

hensiktsmessig. 

Tilskuddet kan maksimalt utgjøre 75 
prosent av lønn og sosiale utgifter det 

første året, og 67 prosent de påfølgende 
årene. Refusjonen kan utgjøre inntil 

maksimalt fem ganger grunnbeløpet i 
folketrygden per år. (Grunnbeløpet (G) per 

1. mai 2021 er kr 106 399).

Tilskuddet kan maksimalt utgjøre 75 
prosent av lønn og sosiale utgifter det 

første året, og 67 prosent de påfølgende 
årene. Refusjonen kan utgjøre inntil 

maksimalt fem ganger grunnbeløpet i 
folketrygden per år. (Grunnbeløpet (G) per 

1. mai 2021 er kr 106 399).

Hvert NAV kontor har et begrenset antall 
plasser til disposisjon.

Hvert NAV kontor har et begrenset antall 
plasser til disposisjon.

www.nav.no/no/person/arbeid/oppfolging-
og-tiltak-for-a-komme-i-jobb/tiltak-for-a-

komme-i-jobb/tilskudd-til-
lonnsutgifter/tidsubestemt-lonnstilskudd

www.nav.no/no/person/arbeid/oppfolging-
og-tiltak-for-a-komme-i-jobb/tiltak-for-a-

komme-i-jobb/tilskudd-til-
lonnsutgifter/tidsubestemt-lonnstilskudd



Varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift

Tiltaket er rettet mot personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd, 
og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging.

Det er den enkeltes ønsker, behov og forutsetninger som er avgjørende for om det skal 
opprettes VTA plasser i det ordinære.

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet skal gi brukeren arbeid med oppgaver tilpasset 
den enkeltes arbeidsevne.

Arbeidsgiver må kunne tilby brukerne et individuelt tilpasset opplegg etter den enkeltes 
forutsetninger og med nødvendig oppfølging.

Hvert NAV kontor har et begrenset antall plasser til disposisjon.
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Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

VTA er rettet mot personer som mottar uføretrygd, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging for å få utløst sin 
arbeidsevne.
VTA er rettet mot personer som mottar uføretrygd, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging for å få utløst sin 
arbeidsevne.

VTA skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne.VTA skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne.

Arbeidsplassen hos tiltaksarrangør skal oppleves som en trygg og god arena for vekst og utvikling. Samtidig er det en målsetting at 
arbeidstakere som uttrykker et ønske om å prøve seg i ordinært arbeidsliv får et tilbud om dette så snart de er klare for dette. Dette gjelder 
særlig arbeidstakere som har behov for andre eller mer utfordrende arbeidsoppgaver enn det den skjermede arbeidsplassen kan tilby.

Arbeidsplassen hos tiltaksarrangør skal oppleves som en trygg og god arena for vekst og utvikling. Samtidig er det en målsetting at 
arbeidstakere som uttrykker et ønske om å prøve seg i ordinært arbeidsliv får et tilbud om dette så snart de er klare for dette. Dette gjelder 
særlig arbeidstakere som har behov for andre eller mer utfordrende arbeidsoppgaver enn det den skjermede arbeidsplassen kan tilby.

Hvert NAV kontor har et begrenset antall plasser til disposisjon.Hvert NAV kontor har et begrenset antall plasser til disposisjon.

www.nav.no/no/person/arbeid/oppfolging-og-tiltak-for-a-komme-i-jobb/tiltak-for-a-komme-i-jobb/varig-tilrettelagt-arbeidwww.nav.no/no/person/arbeid/oppfolging-og-tiltak-for-a-komme-i-jobb/tiltak-for-a-komme-i-jobb/varig-tilrettelagt-arbeid
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Uføretrygd

Uføretrygden erstatter den delen av inntektsevnen du har tapt på grunn av varig sykdom eller skade.

Om du har rett til 100 prosent uføretrygd eller gradert (delvis) uføretrygd, er avhengig av inntektsevnen din. Har du mulighet til å 
jobbe for eksempel 40 prosent, kan du ha rett til 60 prosent uføretrygd.

Er du enslig, er den årlige minsteytelsen 2,48 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Er du ung ufør og enslig er minste årlige ytelse 2,91 ganger folketrygdens grunnbeløp. (Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2022 er kr 
111 447). Dette kommer til utbetaling ved fylte 20 år.

Ung ufør blir automatisk vurdert i alle uføresaker.

www.nav.no/no/person/pensjon/uforetrygd/beregning-av-uforetrygd
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Hvem kan få uføretrygd?

For å ha rett til å få 
uføretrygd må du som 

hovedregel oppfylle 
disse vilkårene:

Du må være mellom 18 
og 67 år.

Du må ha vært medlem 
av folketrygden i de 

siste 5 årene før du ble 
syk.

Sykdom og/eller skade 
må være hovedårsaken 
til at inntektsevnen din 

er nedsatt.

Hensiktsmessig 
behandling og 

arbeidsrettede tiltak 
må være gjennomført.

Inntektsevnen din må 
være varig nedsatt med 

minst 50 prosent på 
grunn av 

sykdom og/eller skade.
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