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Høring - Tiltak for å forebygge og avdekke misbruk av velferdsordninger-
merknader

Viviser til brev datert 12.9.2011vedrørende ovennevnte sak. Barne-, likestillings-og
inkluderingsdepartementet har følgende kommentar:

Under kapittel 5 Legitimasjonspliktved krav om ytelserber Arbeidsdepartementet om
innspill til hvordan en legitimasjonspliktfor personer som mottar eller setter fram krav
om trygdeytelser mest hensiktsmessig kan utformes. Departementet vil i den
sammenheng påpeke at det er mange innvandrere som i dag får oppholdstillatelse som
danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse,men som ikke er i besittelse av
godkjente legitimasjonsdokumenter. Det er viktig at den identitetskontrollen som
foretas ikke medfører at en stor gruppe innvandrere med oppholdstillatelse ikke kan få
de ytelser de har krav på. Det skal i 2012innføres et Schengen-oppholdskort som skal
inneholde fullt navn, fotografi,navnetrekk, fødested, fødselsnummer (evt.d-nummer)
og oppholdsgrunnlag til personer som ikke er i besittelse av noen form for
legitimasjonsdokumenter. I tillegg er registreringsbeviset for asylsøkere endret, slik at
det nå inneholder samme opplysninger som nevnt ovenfor.

Departementet mener at de ovennevnte dokumenter bør kunne gi grunnlag for å fastslå
innehavernes identitet ved krav om trygdeytelser, og at dette presiseres ved
utformingen av kravet om legitimasjonsplikt.

Det går ikke klart fram av høringsnotatet om endringene som er foreslått også kan
anvendes på saker arbeids- og velferdsetaten forvalter etter andre lover enn
folketrygdloven.Barnetrygdloven og kontantstøtteloven har en henvisning til
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folketrygdloven § 21-4slik at de foreslåtte endringene i denne bestemmelsen også vil
omfatte saker etter barnetrygdloven og kontantstøtteloven i den grad det er relevant.
BLDforeslår at dette presiseres hvis forslagene skal følges opp i en lovproposisjon.

Barnetrygdloven og kontantstøtteloven har ikke henvisning til folketrygdloven§ 21-3.
Forslaget til nytt ledd i § 21-3om framvisningav legitimasjonfor den som krever eller
mottar en ytelse kommer derfor ikke automatisk til anvendelse for saker etter
barnetrygdloven og kontantstøtteloven. Det samme gjelder forslaget til ny § 21-4d om
elektronisk registerkontroll. Særlig forslaget om framvisning av legitimasjonvilvære
relevant for ytelser BLDhar ansvaret for.Viber derfor om å bli kontaktet i forbindelse
med eventuelt lovproposisjonsarbeid.Departementene bør i så fall ta stillingtil i hvilken
grad forslagene også bør omfatte saksbehandling etter andre lover enn folketrygdloven
og eventuelt sørge for tilstrekkelig hjemmel til at andre ytelser omfattes.
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