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Høring – forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene etter 
folketrygdloven kapittel 8, 9 og 14 
 
Lovendringens formål  
Departementet ønsker en forenkling av saksbehandlingen ved fastsettelsen av grunnlaget for de 
ovennevnte folketrygdytelsene. Lovendringen ved fastsettelse av sykepengegrunnlaget mv. er en del 
av de generelle endringene i arbeidslivet, hvor arbeidsprosesser blir automatisert også innenfor 
områder hvor saksbehandlere tradisjonelt har utført oppgavene. Departementet ønsker en mer 
effektiv saksbehandling hvor brukerne skal få raskere svar.  
 
Endringsforslaget 
Det skal fortsatt være 100 prosent dekning. Endringene ligger i en forenkling i fastsettelsen av 
beregningsgrunnlaget, dvs. den inntekten som skal legges til grunn for utbetaling av sykepengene, 
derunder hvilke deler av inntekten som skal regnes med.  
 
Endringsforslaget og gjeldende rett 
Etter gjeldende regler tas ikke alle inntekter med ved fastsettelsen av beregningsgrunnlaget. 
Tilsvarende etter endringene som departementet nå foreslår.  
 
Den viktigste endringen i forslaget 
Perioden som legges til grunn ved fastsettelsen av beregningsgrunnlaget, blir forlenget fra én til tre 
måneder.  
 
Ved å legge en lengre periode til grunn, vil man etter lovendringen i større grad kunne fange opp 
variasjoner i inntekten, for de gruppene som måtte ha slike. Unio mener dette kan gi større 
forutsigbarhet for arbeidstakere som har varierende inntekt. 
 
Unios vurderinger 
Unio er positiv til en effektivisering dersom det fører til redusert ressursbruk hos arbeidsgiver og 
Nav, samt raskere svar til brukeren. Frigjorte ressurser hos Nav kan da benyttes til oppfølgning av 
sykmeldte mv. 
 
På den annen side synes det fremdeles å være forhold som gjør at man i begrenset grad oppnår 
effektivisering, da det også etter den eventuelle endringen vil være inntektsopplysninger som Nav 
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ikke kan innhente elektronisk gjennom A-ordningen. Tilsvarende i forhold til inntektstyper hvor det 
må benyttes skjønn. Nav vil i disse tilfellene fortsatt måtte innhente inntekts-og opplysningsskjema 
fra arbeidsgiver, og/eller benytte skjønn for å vurdere om hele eller deler av inntekten skal inngå i 
beregningsgrunnlaget. I lys av dette, er det noe vanskelig å se at man vil oppnå særlig grad av 
effektivisering/automatisering av saksbehandlingen. 
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