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Høring—Forslagtil enkeltetilpasningeri delerav folketrygdensregelverk
somfølge av innføringav ny uføretrygd

Vi viser til Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev av 31. januar 2014.

KLP støtter de fleste forslagene i høringsnotatet, og har bare enkelte kommentarer.

Reduksjon i uføretrygd på grunn av inntekt
Det er i høringsnotatet ikke gjort rede for hvordan uføretrygd i kombinasjon med arbeidsavklarings-
penger skal fungere. Det er på det rene at arbeidsavklaringspenger er pensjonsgivende inntekt, og KLP
stiller derfor spørsmål ved hvordan uføretrygden skal reduseres når brukeren i tillegg til arbeidsinntekt
har arbeidsavklaringspenger. Det vises til at denne kombinasjonen ofte forekommer i praksis.

Etteroppgjøret
KLP støtter forslaget om den praktiske gjennomføringen av etteroppgjøret til uføretrygden, som skal
foretas når ligningen for hvert kalenderår foreligger. KLP er også positive til at det skal være objektive
regler for etteroppgjøret, slik at etteroppgjøret skal foretas uten hensyn til hva årsaken til et eventuelt
avvik er. Det er da ikke meningen at NAV skal kreve inn for mye utbetalt uføretrygd eller etterbetale
for lite utbetalt uføretrygd utenom etteroppgjørene.

Imidlertid kan det tenkes tilfeller der det er klart at det er blitt utbetalt for mye uføretrygd, og dette
ikke lar seg kompensere fullt ut ved å justere uføretrygden resten av kalenderåret. I slike tilfeller kan
det være ønskelig at for mye uføretrygd tilbakebetales før etteroppgjøret kan foretas. Et eksempel er en
person som har fått bedre helse og ikke lenger skal motta uføretrygd, og som har hatt høyere inntekt
enn uføretrygden har tatt høyde for før den opphørte. I slike tilfeller vil ofte brukeren selv ønske å
gjøre opp straks. Erfaringer viser i tillegg at mange har en lavere betalingsvilje jo lengre tid som er
gått siden feilutbetalingen. I tillegg er det slik KLP forstår ofte mulig å betale tilbake nettobeløp, det
vil si uten skatt, dersom kravet betales samme år som det oppstod. KLP stiller derfor spørsmål ved
hvorvidt departementet har vurdert å åpne for innbetalinger før etteroppgjøret foretas. KLP legger til
grunn at de løsninger som blir valgt i folketrygden også kan bli gjeldende i det tilsvarende regelverket
for offentlig tjenestepensjon, og ønsker derfor en vurdering av dette punkt.

Det foreslås videre en regel i forskrift om uføretrygd fra folketrygden § 4-1 fierde ledd der NAV kan
velge å ikke kreve tilbake for mye utbetalt uføretrygd i år der brukeren har fatt et bortfall av ytelsen
som følge av at inntekten oversteg 80% av inntekt før uførhet. Begrunnelsen for forslaget er at det kan
oppleves som urimelig at personer som fortløpende har gitt korrekte opplysninger om inntekt og som
har fatt uføretrygden fortløpende redusert ut fra dette fram til de gikk tilbake i full jobb, må
tilbakebetale deler av uføretrygden de har fått utbetalt. Dersom det er et enkeltstående tilfelle, foreslås
det at NAV kan vurdere dette som et arbeidsforsøk og dermed unnlate å kreve tilbake for mye utbetalt
uføretrygd. KLP er enig i at et slikt krav vil kunne oppleves urimelig, men flnner likevel at regelen
åpner for for stor grad av skjønn i et system som er basert på forutsigbarhet og enkelhet. Her vil NAV
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måtte vurdere om det er tale om arbeidsforsøk eller sesongarbeid, noe som er egnet til å gi tilfeldige
utslag. Det er heller ikke nødvendigvis slik at det er rapportert inn riktig inntekt fra brukerens side i
disse sakene. KLP oppfatter dette som en administrativt kompliserende regel. Fordi regelverket for
offentlig tjenestepensjon kan bli likt på dette punkt, ønsker KLP å påpeke ulempene ved dette
forslaget.

Med vennlig hilsen
for Kommunal Landspensjonskasse
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