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Høring om tiltak mot trygdemisbruk

Vi viser til Arbeids-  og inkluderingsdepartementets  (AID) brev av 12. juli 2007 med
vedlegg.

ustisde artementet har føl ende merknader:
Det er av stor samfunnsmessig betydning å effektivt bekjempe misbruk av offentlige
støtteordninger og forsikringsbedragerier. Offentlige støtteordninger er i betydelig
grad bygget på at det er et tillitsforhold mellom partene. De senere års utvikling viser at
det er en økning i antall alvorlige saker vedrørende trygdemisbruk som blir meldt til
politiet. Det er en tendens til at disse sakene blir mer kompliserte og gjelder større, mer
organiserte forhold. Denne utviklingen er uheldig og samfunnsmessig uakseptabel, og
underminerer selve fundamentet for de offentlige støtteordningene og forsikrings- og
pensjonsordninger.

Justisdepartementet er derfor enig med AID i at det er behov for regelendringer som
gjør det lettere å forebygge og avdekke trygdemisbruk ved at det gis større mulighet til
å gi og innhente informasjon. Samtidig må personvernhensyn ivaretas. Når det gjelder
utformingen av de enkelte bestemmelser, vises det til kommentarene nedenfor.

Punkt 2 i hørin snotatet
I høringsnotatet punkt 2 drøftes ulike spørsmål knyttet til tilbakekreving etter
feilutbetalinger. Forslaget til bestemmelser om dette, jf. § 22-15 slik denne er foreslått
endret, bygger på et skille mellom situasjoner der mottakeren er å bebreide (første ledd
første punktum) og situasjoner der mottakeren ikke er å bebreide (fjerde ledd).
Hvordan man ønsker å regulere disse spørsmålene, beror på en rettspolitisk vurdering.
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Vi har for så vidt ikke særlige synspunkter på dette. Ut fra beskrivelsen i høringsnotat
kan det imidlertid se ut som om man på enkelte punkter legger opp til en regulering
som er ment å svare til alminnelige pengekravsrettslige regler (condictio indebiti). Vi
vil derfor for ordens skyld peke på følgende:

Condictio indebiti benyttes tradisjonelt om et grunnlag for tilbakebetaling der "hvert
tilfelle skal vurderes konkret og under hensyn til rimelighet", jf formuleringen i Rt.
1985 s. 290 på s. 294. I høringsnotatet synes det som om man vil reservere betegnelsen
condictio indebiti for de tilfeller der mottakeren ikke er å bebreide. Vi er noe mer i tvil
om dette er helt treffende. Også i situasjoner der mottakeren er å bebreide, kan det nok
være aktuelt å snakke om condictio indebiti, riktignok slik at graden av skyld vil være et
vesentlig moment i vurderingen av om tilbakebetalingskravet fører frem. I et regelverk
som folketrygdloven - hvor det årlig kan være aktuelt med en rekke
tilbakebetalingskrav - kan det imidlertid være hensiktsmessig at man mer uttrykkelig
regulerer situasjonen der mottakeren ikke har vært aktsom, jf forslaget til første ledd.

Vi er noe mer i tvil om fjerde ledd i alle henseender har fått en hensiktsmessig
utforming - i alle fall dersom man bare tar sikte på en lovfesting av condictio indebiti.
Fjerde ledd synes å gi et nokså ubetinget grunnlag for tilbakebetaling. Bare dersom
særlig grunner taler mot, kan tilbakebetaling ikke kreves. Dette er en "speilvending" av
regelen slik den i dag lyder, hvor tilbakebetaling bare kan skje dersom særlige grunner
gjør det rimelig. Det er uklart om man har ment å foreta en realitetsendring, og regelen
vil nok - i alle fall som et utgangspunkt - fremstå som mindre fleksibel enn læren om
condictio indebiti. Det er videre noe uklart hvilke momenter som er ment å skulle
vektlegges i vurderingen av et tilbakebetalingskrav etter fjerde ledd. I bestemmelsens
annet punktum er to momenter nevnt. Det er derimot ikke klart hvilken betydning det
vil ha at Arbeids- og velferdsetaten kan bebreides for feilutbetalingen. Dette er regulert
i femte ledd, og det kan se ut som om dette momentet først kommer inn dersom man
har statuert et grunnlag for tilbakebetaling, det vil  si som  en form for lempingsregel.
Etter  læren  om condictio indebiti vil imidlertid feil på betalerens side ha betydning for
om selve tilbakebetalingskravet overhodet vil føre frem. Det er foreslått at også vedtak
om tilbakekreving etter fjerde ledd skal være tvangsgrunnlag for utlegg, jf forslaget til
sjette ledd. Vi er noe mer i tvil om dette er en hensiktsmessig  løsning.

Punkt 9 i hørin snotatet
Høringsnotatet punkt 9 inneholder en omtale av forslaget til regler om utveksling av
opplysninger med forsikringsselskaper mv. Det foreslås at Arbeids- og velferdsetaten
uten hinder av taushetsplikt skal kunne varsle blant annet forsikringsselskaper, jf.
forslaget til § 21-4 b annet ledd. Etter ordlyden i forslaget til annet ledd første punktum
gjelder dette der det er tale om forhold som "kan medføre" urettmessige betalinger fra
den aktuelle institusjonen. Vi antar at det kan være grunn til å la bestemmelsen gjelde
også der det "har medført" uriktige utbetalinger, jf for så vidt første ledd. Forholdet
mellom første og annet punktum i annet ledd synes å være at det i annet punktum
oppstilles ytterligere vilkår for varsling. Det vil si at varsling bare kan skje der
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vedkommende faktisk har mottatt urettmessige ubetalinger fra Arbeids- og
velferdsetaten  og  der vilkårene for at etaten kan kreve tilbakebetaling er tilstede.
Dersom denne forståelsen er riktig, bør man omformulere bestemmelsen, det vil si
foreta en sammenskriving av første og annet punktum. Alternativt bør man vurdere om
det også kan være aktuelt å gi Arbeids- og velferdsetaten en varslingsrett selv om det
ikke har skjedd noen urettmessig ubetaling av trygd, men der det likevel kan være en
mistanke om at det kan skje urettmessige forsikringsutbetalinger.

Justisdepartementet mener at en slik alternativ løsning har gode grunner for seg og
gjør det mulig å gi opplysninger også i forbindelse med forsøkshandlinger. Det må
antas at det også i slike tilfelle vil kunne foreligge opplysninger av betydning for å
kunne avdekke om det har, eller kan bli tale om urettmessige forsikringsutbetalinger.
En slik løsning gir også en bedre harmonisering mellom bestemmelsens først og annet
ledd. Etter Justisdepartementets oppfatning synes vilkårene om at varsling bare kan
foretas når det er foretatt uriktige betalinger og vilkårene for å kreve tilbakebetaling er
til stede, unødig restriktive. Hvorvidt varslingsretten skal gis et videre
anvendelsesområde kan vurderes på nytt etter at man har tilegnet seg nødvendige
erfaringer for så vidt gjelder om varslingsrett som foreslått fungerer etter
forutsetningene.

Punkt 10 i hørin snotatet
Høringsnotatet punkt 10 handler om Arbeids- og velferdsetatens adgang til å gi
taushetsbelagte opplysninger til andre forvaltningsorganer. Etter ordlyden i arbeids- og
velferdsforvaltningslova § 7 er etatens adgang til dette snevrere enn det som følger av
forvaltningsloven § 13 b første ledd nr. 5 og 6. Vi antar at det svært ofte vil ligge et
lovbrudd til grunn for saker om urettmessig utbetaling av offentlige midler, slik at
forvaltningsloven § 13 b første ledd nr. 6 gir adgang til å gi opplysninger til andre
forvaltningsorganer i slike tilfeller. Slik arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7 er
formulert vil imidlertid ikke dette gjelde for Arbeids- og velferdsetaten uten at det tas
inn et slikt tillegg som foreslått i bestemmelsen, fordi bestemmelsen bare gir anledning
til å gi opplysninger til andre organer i de tilfeller som er særskilt nevnt (jf.
formuleringen "kan bare gis..."). Vi har ikke innvendinger til at det tas inn et slikt
tillegg. Når det bare er adgang til å gi andre forvaltningsorganer opplysninger i de
særskilt oppregnede tilfeller, virker imidlertid henvisningen til forvaltningsloven § 13 b
første ledd nr. 5 og 6 forvirrende. Den bør derfor utgå.

Punkt 11 i hørin snotatet
Vi stiller oss positive til at Arbeids- og inkluderingsdepartementet i høringsnotatet
punkt 11 tar utgangspunkt i NOU 2003: 15 ved vurderingen av hvilke tiltak som bør
foreslås mot manglende oppfyllelse av opplysningsplikten etter folketrygdloven § 21-4.

I Sanksjonsutvalgets utredning trekkes det et skille mellom administrative sanksjoner
(typiske overtredelsesgebyrer), som har et pønalt preg, og andre

forvaltningsreaksjoner. Mens formålet med tvangsmulkt er å gjennomtvinge en
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handlings- eller unnlatelsesplikt, har sanksjonene et hovedsakelig eller vesentlig pønalt
formål. Utvalgets anbefaling er at man i så stor grad skiller ut sanksjonshjemler i egne
bestemmelser, slik at det er klart når forvaltningen benytter sanksjoner, og når det
treffes vedtak om andre tiltak (for eksempel tvangsmulkt), se NOU 2003: 15 s. 300 sp. 2.
På denne bakgrunn ber vi Arbeids- og inkluderingsdepartementet vurdere om det er
hensiktsmessig at man lovteknisk trekker et klarere skille mellom "gebyr" og
"tvangsmulkt" etter utkastet § 25-3.

Punkt 12 i hørin snotatet
Høringsnotatet punkt 12 gjelder spørsmål om erstatning og rett til renter i trygdesaker.

Etter vårt syn er omtalen av gjeldende rett i punkt 12.1.2 noe upresis, idet det kan se ut
som folketrygdloven  ikke  suppleres av alminnelige erstatningsregler. På bakgrunn av
Høyesteretts avgjørelse inntatt i Rt. 2002 s. 1331 (omtalt som Abrahamsen-saken i
høringsnotatet) må det være klart at folketrygdlovens regler om etterbetaling mv. ikke
kan anses "uttømmende", jf blant annet førstvoterendes uttalelse på s. 1342 om at han
er "kommet til [at] folketrygdloven § 22-13 sjette ledd ikke kan forstås slik at den er til
hinder for anvendelse av skadeserstatningsloven § 2-1". Når spørsmålet skal omtales i
proposisjonen, bør dette komme klarere frem - blant annet fordi det da blir tydeligere
hva endringen i § 22-17 b går ut på. Vi forstår det slik at den ordningen det der legges
opp til, er ment å være uttømmende, det vil si at en stønadsmottaker ikke i tillegg eller i
stedet kan påberope erstatningsrettslige regler som grunnlag for et
"tilbakebetalingskrav" eller et krav på renter. Det kan imidlertid spørres om det kan
oppstå andre typer av etterbetalings- (og rentekrav) enn de som er regulert av § 22-13 i
folketrygdloven. For eksempel har Lovavdelingen i en uttalelse 27. mai 1999 uttalt
følgende om forståelsen av folketrygdloven 1966 § 14-9 femte ledd siste punktum (som
dannet mønster for folketrygdloven § 22-17 første ledd) :

"Slik bestemmelsen i den tidligere folketrygdloven § 14-9 femte ledd siste punktum var
utformet, knyttet denne seg til tilfeller der et krav helt eller delvis er  avslått  ved en  feil.  Den nye
loven § 22-17 første ledd kan ikke antas å avskjære rentekrav i større utstrekning enn det som
gjaldt tidligere. Bestemmelsene omfatter således tilfeller der det foreligger feil ved et vedtak
som går ut på helt eller delvis å nekte utbetaling. Reglene avskjærer ikke rett til
rentetapserstatning der manglende trygdeutbetaling har andre årsaker. Dette kan f eks være
feil eller forsømmelser i forbindelse med selve utbetalingen av stønad. F eks antok vi i
Lovavdelingens uttalelse 801/92 E (12 mai 1992), som gjaldt en trygdesjefs underslag av
pensjonsutbetalinger, at det forelå rett til forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven.
Generelt må det kunne antas at manglende trygdeutbetaling som skyldes en forsettlig
urettmessig handling fra en trygdefunksjonærs side, vil falle utenfor lovens formulering "avslått
ved en feil ".

Når det generelt gjelder utformingen av bestemmelser om renteplikt for det offentlige
(eller andre), kan det bli spørsmål om hva som representerer et rimelig og fornuftig
rentenivå. Forslaget om et rentenivå på 6 prosent vil med dagens rentenivå gi

kompensasjon for inflasjonstap. Dette vil imidlertid stille seg annerledes dersom det
alminnelige rentenivået stiger. Tilsvarende kan det - i perioder med et meget lavt
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rentenivå - tenkes at 6 prosent vil gi en overkompensasjon. En mulighet  kan  derfor
være å gi regler om at renten skal fastsettes i takt med for eksempel forsinkelsesrenten,
jf til illustrasjon den ordningen som er valgt i forskrift 13. februar 2007 nr. 164 om
rentesats etter ekteskapsloven og skifteloven. Dette må imidlertid veies mot andre
hensyn - for eksempel hensynet til en enkel beregningsmåte mv. Uansett kan det vel
imidlertid være grunn til å vurdere en forskriftshjemmel om dette. Det bør avklares om
bestemmelsen skal gi rentesrente.

Finansierin svirksomhetsloven 2-17
For ordens skyld opplyser vi at finansieringsvirksomhetsloven § 2-17 ble opphevet ved
lov nr. 41/2003. Bestemmelsene om finansinstitusjoners mv. plikter i forbindelse med
undersøkelse og melding av mistenkelige transaksjoner med tilknytning til utbytte av
straffbar handling, er nå å finne i lov om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare
handlinger mv. (hvitvaskingsloven), i kraft fra 1.1.2004.

Lovteknisk 'ennorn an
Generelt vil vi peke på at selve lovutkastet kan tjene på en språklig og lovteknisk
gjennomgåelse. Til hjelp i dette arbeidet vedlegger vi en kopi av lovutkast med påførte
merknader. Vi understreker at dette kun er foreløpige innspill fra vår side, og at
lovutkast på vanlig måte skal forelegges Lovavdelingen for lovteknisk gjennomgåelse.

Vi minner ellers om behovet for å endre overskriftene i innledningen til de ulike
kapitlene i samsvar med forslag til endringer i paragrafene.

Økonomiske o administrative konsekvenser
Justisdepartementet merker seg at det i tilknytning til endring av § 22-15 i
folketrygdlova under pkt. 1 foreslås at "Vedtak om tilbakekrevjing av feilutbetalingar
når mottakaren er i aktsam god tru (condictio indebiti) skal kunne innkrevjast utan å ta
saka til domstolane" (s.2) . Det påpekes i høringsnotatet at slik ordningen fungerer i dag,
er den ressurskrevende for rettsapparatet. Endringen antas å føre til at færre saker må
til domstolene (s.10). Under pkt. 13 redegjøres det for de økonomiske
og administrative konsekvensene uten at det gjøres en beregning på hvilke mer
konkrete konsekvenser dette antas å få for rettsapparatet.

Justisdepartementet har ikke tilgjengelig informasjon som gir tilstrekkelig grunnlag for

Side 5



å beregne konsekvensene nærmere. Vi ber derfor AID vurdere om dere har grunnlag
for å foreta nærmere beregninger, f. eks. ut fra hvor mange saker dette kan omfatte og
hvor tid- og ressurskrevende disse sakene er for rettsapparatet.

Med hi en

Harald Aass
seniorrådgiver

Vedleg.Q

Ja
Toril Ju
seniorrå gi
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