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HØRINGSNOTAT - TILTAK FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE MISBRUK 
AV VELFERDSORDNINGER 

 

Hovedorganisasjonen Virke viser til departementets høringsbrev av 12. september 2011 om 

forslag til tiltak for å forebygge og avdekke misbruk av velferdsordninger. 

 

Virke er opptatt av at velferdssystemet skal være robust og bærekraftig. Dette forutsetter en 

god og effektiv kontroll av velferdsordningene, noe som også er vesentlig for systemets 

generelle legitimitet. 

 

Virke mener departementets forslag til tiltak for å forbygge og avdekke misbruk av 

velferdsordninger er fornuftige og knytter bare noen korte kommentarer til hvert av 

forslagene i det følgende. 

 

 

1. Adgang for NAV til å kreve opplysninger direkte fra revisor/forretningsfører i 

saker om inntektsavhengige ytelser til selvstendig næringsdrivende  

 
NAV har i dag mulighet til å fremskaffe slike opplysninger via den næringsdrivende selv. 

Adgangen til å kreve opplysningene direkte fra revisor/forretningsfører er dermed bare en 

effektivisering av allerede gjeldende regelverk. Virke støtter forslaget. 

 

2.  Bestemmelser om registersamkjøring 

 

Virke ser at en økt mulighet for registersamkjøring innebærer et inngrep i personvernet. 

Virke mener på generelt grunnlag at regelverksendringer som får konsekvenser for 

personvernet må vurderes nøye. Vi mener imidlertid at samfunnsinteressen som ligger i en 

forbedret og mer effektiv kontroll av trygdeordningene må veie tungt i denne 

sammenhengen. Vi er enige i at en større automatisering og bedret mulighet for 

registersamkjøring alt i alt fremstår som lite belastende for den enkelte. Vi legger også 

vekt på at færre, konkrete enkeltsaker trenger å gjennomgås. Kontrollen blir dermed mer 

effektiv samtidig som færre personopplysninger trenger å gjennomgås fysisk av 

saksbehandlere. Virke støtter etter dette forslaget. 



 

11-28435  2 

 

  

3. Legitimasjon ved fremsetting av krav om trygdeytelser 

 

Virke mener det er positivt med en klargjøring av reglene for krav om legitimasjon ved 

fremsetting av krav om trygdeytelser. Krav om legitimasjon er en enkel og lite byråkratisk 

kontrollmekaniske som kan bidra til å forebygge trygdemisbruk. Mye taler for at 

legitimasjon bør kreves i langt større grad enn i dag, jf også departementets kommentarer 

om at denne muligheten brukes lite. 
 

4. Rapporteringsplikt for andre offentlige organer 

 

Virke har i flere sammenhenger etterlyst bedre informasjonsflyt mellom offentlige 

organer. Vi mener forslaget bedrer muligheten for innhenting av informasjon som har 

direkte betydning for rett til ytelser og støtter forslaget. Det forutsettes at det finnes 

egnede, praktiske løsninger blant annet med hensyn til IKT-systemer for å få dette på 

plass uten at det skapes tunge, byråkratiske ordninger. 

 

 

Vennlig hilsen 

Hovedorganisasjonen Virke 

 

 

 

Inger Lise Blyverket  /s                                                               Gry Myklebust /s 

Leder Arbeidslivspolitikk                                 Fagsjef arbeidslivspolitikk 

           


