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Deres referanse Var rtfcranae Dato
200708340/MOM 200703666/AKH 12, 032008

Høring  -  Forslag om  å  erstatte rehabiliteringspenger ,  attføringspenger og
tidsbegrenset uførestønad med en ny midlertidig folketrygdytelse
(arbeidsavklaringspenger ),  og forslag om  å  innføre rett og plikt til
arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner

Vi viser til Arbeids-  og inkluderingsdepartementets brev av 13.12.2007  om ovennevnte-

Fornyings- og administrasjonsdepartementets uttalelse  legger saerlig vekt på forholdet til
offentlige  tjenestepensjonsordninger, jf. høringsnotatets punkt 5.

Fornyiugs- og administrasjonsdeparterri ratet  har ingen vesentlig kommentarer til
innføringen av arb eidsavklaringspenger. Det er viktig at regelverket forenkles og at arbeidet
med reaktivisering av de som har falt ut av arbeidslivet på grunn av sykdom styrkes. Det å
slå sammen dagens  attføringspenger,  rehabiliteringspenger og tidsbegrenset  uførestønad til
en felles ytelse for midlertidig inntektssikring,  kan frigjøre  ressurser  til et  tidligere og
tettere oppfølgingsarbeid enn i dag.

Attføringsreformen i 2002 medførte et vanskelig arbeid for  Starens Pensjonskasse.
Vanskelighetene besto i at det ikke ble gitt tilstrekkelige opplysninger om pensjonen fra
folketrygden til Statens Pensjonskasse. I lys av disse  erfaringene  mener vi det er viktig å
avklare hvordan samordningsreglene for den nye ytelsen skal gjennomføres. Videre må der
gis tilstrekkelige ressurser til å følge opp endringene administrativt, slik at nødvendige
opplysninger blir gitt til de offentlige  tjenestepensjonsordningene.

Etter vår oppfatning bør lov om Statens Pensjonskasse §  28a om  oppsatt uførepensjon og §
28 siste ledd om forholdet til folketrygdens uføregrad endres som følge av forslaget om
arbeidsavklasingspenger. Tidligere var det bare folketrygdens uførepensjon  som ga rett til
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oppsatt uførepensjon fra Statens Pensjonskasse ,  men ved innføringen av tidsbegrenset
uførestønad bie det funnet rimelig at også denne pensjonen skulle utløse rett til oppsatt
uførepensjon .  På bakgrunn av at arbeidsavklaringspenger er mer lik dagens
attføringspenger enn tidsbegreuset uførestønad ,  bør antakeligvis ikke
arbeidsavklaringspenger utløse rett til oppsatt uførepensjon fra Statens Pensjonskasse.
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