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Høring - Tiltak for å forebygge og avdekke misbruk av velferdsordninger 
 

Landsorganisasjonen i Norge viser til departementets brev av 12. september 

2011 angående ovennevnte. 

 

LO ser det som svært viktig at det utformes regler og utvikles metoder for å 

forebygge, avdekke og sanksjonere misbruk av velferdsordninger. Slikt misbruk 

har trolig et betydelig omfang og er også i mange sammenhenger del av et 

organisert misbruk. Misbruk av velferdsordninger kan gi sviktende legitimitet 

for velferdsstaten.  

 

LO støtter forslagene til endringer i folketrygdloven som framsettes i 

høringsnotatet, men ønsker også å påpeke utfordringene disse forslagene kan få 

for personvernet og rettsikkerheten. 

 

Personer som blir gjenstand for kontroller og registersamkjøringer må få 

melding om at det foretas innsyn i og selv få oversikt over de opplysninger som 

slik samkjøring av registre gir. De må også ha  en reell mulighet til å endre 

feilaktige opplysninger og gi tilsvar på hva  slik samkjøring gir av opplysninger, 

samt ha rett til innsyn i hvordan opplysningene lagres, og hvem som har tilgang 

til dem.  

 

I tillegg har vi følgende merknader : 

Høringsnotatet fokuserer ensidig på misbruk av velferdsordninger, og ikke på at 

det også kan være et problem at mange mottakere av velferdsytelser ikke får de 

ytelser de har krav på. Vi forutsetter at et kontrollregime på samme tid kan 

ivareta også slike hensyn. 

 



  Side 2 av 2 

LO støtter kravet til at personer som leger eller andre mottar, og som en avgir 

erklæringer til arbeids- og velferdsetaten for, skal legitimere seg, og videre at 

leger og andre skal kreve slik legitimasjon. Her vil vi tilføye at leger erstattes 

med helsepersonell (bl.a. har manuellterapeuter også rett til å skrive erklæringer 

som medfører ytelser) og at helsepersonell bare skal kreve slik legitimasjon når 

vedkommende det gjelder ikke er kjent av dem fra før. 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

Gerd Kristiansen 
(sign.) 

 

 Stein Reegård 
 (sign.) 

 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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