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Høring — Tiltak for å forbygge og avdekke misbruk av velferdsordninger

Det vises til Arbeidsdepartementets høringsbrev av 12. september d.å. Antageligvis ved en inkurie har ikke

Pensjonskasseforeningen blitt før opp som en av høringsinstansene, men det avgis til tross for dette en

høringsuttalelse.

For å hindre misbruk av velferdsordninger har Arbeidsdepartementet foreslått følgende, gjennom endringer i

bestemmelser i folketrygdloven kapittel 21;

Adgang til å kreve opplysninger direkte fra revisor/forretningsfører

Bestemmelser om registersamkjøring

Legitimasjonsplikt ved kravfremsettelse om trygdeytelser

Legitimasjonsplikt ved medisinske undersøkelser relatert til trygdeytelser

Rapporteringsplikt for andre offentlige organer

Pensjonskasseforeningen gir departementets forslag tilslutning, og kan i det alt vesentlige tiltre departementets

vurderinger. Tiltakene anses som relevante.

Vel vitende om at det ikke er foreslått endringer i forhold til gjeldende rett knyttet til utgiftsdekning etter

folketrygdloven § 21-4 første ledd, finner Pensjonskasseforeningen likevel grunn til å bemerke at det er mindre

åpenbart at ethvert privat rettssubjekt som nevnes til bestemmelsens andre punktum skal måtte nedlegge det

beskrevne arbeid på det offentliges vegne, uten godtgjørelse.

Pensjonskasseforeningen finner videre grunn til å bemerke at NAVs arbeid rettet inn mot forebygging og avdekking

av trygdemisbruk oppleves som positivt, både i allmenn- og individualpreventiv kontekst. NAV påviser årlig

betydelige bedragerier, samtidig som det er antatt at mørketall i forhold til både trygde- og livsforsikringssvindel er

av vesentlig omfang. Dog sitter Pensjonskasseforeningen med det inntrykk av at NAV i begrenset grad benytter den

anledning som foreligger til informasjonsutveksling i slike tilfeller, jf folketrygdloven § 21-4B, med pensjonskasser og

livselskap. Bestemmelsen ble tilføyd folketrygdloven i januar 2009, men synes å være lite kjent eller lite benyttet av

NAV. Dette er uheldig med hensyn til at angjeldende gruppe også med en vis grad av sannsynlighet vil kunne ha

opptrådt svikaktig i forhold til yrkesrelaterte og private forsikringsprodukter. Det antas å være overordnet interesse

at alle eksisterende virkemidler mot bedragerier i større grad kommer til anvendelse.

Høringsuttalelsen er, i samsvar med departementets ønske, oversendt per post og per e-post.
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