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Høringssvar - tilpasninger i forskrift som fglge av ny uføretrygd

Vi viser til hgringsbrev av 31. januar i år der vi er invitert til å komme med merknader til forslagene

om tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som fglge av innfØring av ny ufpretrygd.

Spekter støtter i hovedtrekk forslagene, men har enkelte merknader.

Det er viktig at regelverket knyttet til ny ufgretrygd understptter arbeidslinjen slik at det alltid skal

lpnne seg å være i/komme i arbeid og at den enkelte i stØrst mulig grad utnytter sin arbeids- og

inntektsevne. Et eksempel på dette er forslaget om at det ved fastsetting av inntektsevne etter uførhet
skal tas hensyn også til de inntektsmuligheter den enkelte velger å ikke benytte. Spekter støtter dette.

På den annen side foreslås det regler som kan virke i motsatt retning. Vi vil særlig trekke fram to av

forslagene:

Departementet foreslår å videreføre bestemmelsen om at erstatning for inntektstap etter

skadeerstatningsloven $ 3-1, yrkesskadeerstatningsloven $ 13 og pasientskadeloven $ 4 fprste ledd
ikke skal føre til reduksjon i ufgretrygden. Dette gjelder selv om erstatningen anses som

pensjonsgivende inntekt. Det er vanskelig å se begrunnelsen for at erstatning for tap i fremtidig erverv

utmålt som lgpende terminerstatning ikke skal redusere ufgretrygden. Etter det vi forstår skal slik
erstatning dekke det samme inntektstap som ufpretrygden, noe som vil medføre at samme tap dekkes

med dobbel utbetaling. Dette er en form for overkompensasjon som ikke kan sies å stØtte opp under

arbeidslinjen.

Det er videre p.å det rene at reglene om tilståelse av barnetillegg som foreslås videreført kan gi svært

h6ye kompensasjonsgrader. Vi har merket oss at det i Regjeringens plattform sies at denvll" gå

gjennom dagens velftrdsordningerfor å sikre at det lQnner seg åjobbe, herunder utrede

barnetillegget i uf@retrygden". Vi imøteser en slik gjennomgang og vil i den sammenheng påpeke at
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ufpretrygden skal kompensere for bortfall av inntekt. Den har ikke til formål å understØtte et

forsgrgelsesansvar. Sistnevnte er ivaretatt i egne ordninger.

Med vennlig hilsen
Arbeids giverforeningen Spekter

Kristin Juliussen
Juridisk direkfør
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