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HØRINGSNOTAT OM TILTAK MOT TRYGDEMISBRUK MV.

Landsorganisasjonen i Norge har mottatt departementets brev av 12.07.2007 angående
ovennevnte.

Verken Fagbevegelsen eller samfunnet er tjent med at trygdeordningene misbrukes.  Det kan
føre til svekket legitimitet for Folketrygden. På sikt kan dette undergrave Folketrygden som
sentral velferdsinstitusjon i Norge.  Trygdemisbruk kan også medføre betydelige økonomiske
tap for fellesskapet.

På den annen side kan en intensivering av jakten på trygdemisbrukere  (de som bevisst eller
uaktsom mottar uberettigede ytelser)  innebære at ordningene ikke gir den nødvendige
trygghet for viktige målgrupper.  Et for strengt regime i forhold til trygdemisbruk,  kan således
også bidra til å undergrave Folketrygdens legitimitet.

For LO er det derfor viktig å finne balansen mellom disse viktige hensynene.  I utgangspunktet
støtter vi visse berettigede innskjerpinger i trygdeordningene/ rettighetene som kan bidra til å
redusere trygdemisbruket, for å vise samfunnssolidaritet og støtte opp under Folketrygden.

LO ser at det  kan være nødvendig også å vurdere endringer som kan ivareta viktige
målgrupper bedre enn i dag.  Underforbruk av trygd kan  være et like stort problem som
overforbruk.

Når det gjelder enkeltforslagene i høringsbrevet,  har vi kommentarer knyttet til noen av disse,
som det fremgår av det etterfølgende.

LO stiller seg kritisk til at ordningen med fradrag i tilbakebetalingskravet for merskatt fjernes.
Det må i tilfellet kombineres med bedre informasjon om rettigheter og konsekvenser.
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LO er også kritiske til at det innføres tvangsgrunnlag for tilbakekreving når en utbetaling er
foregått i aktsom god tro. En bør i så tilfelle vurdere å innføre en beløpsgrense for slik
innkreving og kreve det nødvendige rettslige grunnlaget om kravet overstiger denne grensen.

I tillegg vil  LO kreve at  eventuelle bruk av informasjon fra tredjepart ogutføring av kontroller
på arbeidsplassene ,  ikke må få karakter av overvåking av de ansatte.  Slike tiltak rettet mot
arbeidsplassene må foregå i samarbeid med de lokale fagforeningene.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår at den legen eller annen sakkyndig som
Arbeids- og Velferdsdirektoratet foreslår, skal være obligatorisk for den enkelte. LO mener at
det da bør det finnes en form for ankeordning dersom alvorlige konflikter skulle oppstå
mellom legen/den sakkyndige og klient. En alternativ lege eller sakkyndig bør da kunne
oppnevnes.
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LANDSORGANISASJONEN I NORGE

i
Stein Reeiård


