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HØRINGSUTTALELSE
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Vi viser til departementets brev av 13.12.2007 vedlagt høringsnotat om ovenstående, og
herved følger vår høringsuttalelse med særlig vekt på forholdet til offentlige tjeneste-
pensjonsordninger, jf høringsnotatets punkt 5.

INNLEDNING
Både NAV og  de offentlige tjenestepensjonsordningene har som kjent utfordringer når det
gjelder samordning og samhandling ved utbetaling av attføringspenger  (AT), rehabiliterings-
penger  (RP) og tidsbegrenset uførestønad  (TU) i kombinasjon med uførepensjon fra
tjenestepensjonsordningene .  Problematikken ,  som særlig gjelder i tilknytning til attførings-
penger ,  har eksistert siden attføringsreformen 1.1.2002, og har vært belyst i en omfattende
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korrespondanse mellom tjenestepensjonsordningene og de berørte departementer og
direktorater. Håndteringen av slike saker kan likevel sies å ha "gått seg til",  selv om
løsningene ikke er tilfredsstillende. Dette gjelder samordningsreglene ,  som er meget
kompliserte og vanskelige å administrere og kommunisere utad til medlemmene .  Videre viser
vi til at selve utvekslingen av samordningsdata  mellom NAV og  tjenestepensjonsordningene
for en stor del er en manuell rutine.

Ved innføringen  av AAP  vil utfordringene øke i betydelig omfang, ved at den nye ytelsen
ligner mer  på AT  enn RP  og TU, som har  faste uføregrader .  Den problematikken som i dag
særlig gjelder  ved AT, vil dermed  omfatte alle som får rett til  AAP. Det  vil derfor i langt
større grad enn det som har vært tilfellet hittil ,  være behov for endringer i regelverk og
systemløsninger.

På denne bakgrunn ble det på et møte  i NAV Arbeids - og velferdsdirektoratet 22.1.2008 tatt
initiativ til å sette ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skulle se nærmere på forholdet
til offentlig tjenestepensjon ,  både på regelverksiden og i forhold til de administrative og
systemmessige utfordringene som innføringen av den nye ytelsen vil innebære .  Gruppen har
bestått av representanter  for NAV,  Kommunal Landspensjonskasse  (KLP) og SPK.
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Vedlagt følger arbeidsgruppens rapport, avgitt etter 4 møter og et intens arbeid i løpet av
februar måned. Vi anbefaler at rapporten leses før høringsuttalelsen, da konklusjonene i
rapporten også vil være vårt hovedanliggende i høringsuttalelsen. Noen av gruppens
synspunkter vil bli noe utdypet.

ARBEIDSAVKLARINGSPENGER (AAP)
SPK har ingen innvendinger til innføringen  av AAP  som sådan . Vi ser  viktigheten av en
forenkling av regelverket med fokus på en enhetlig og mer kortsiktig ytelse og en styrking av
ressursene til arbeidet med reaktivisering av dem som har falt ut av arbeidslivet på grunn av
sykdom. Hovedpoenget med å slå sammen dagens attføringspenger  (AT), rehabiliterings-
penger  (RP) og tidsbegrenset uførestønad  (TU) til en felles ytelse som midlertidig
inntektssikring ,  er vel nettopp for å frigjøre ressurser til et tidligere og tettere oppfølgings-
arbeid enn det som er tilfellet i dag. En slik målsetting vil også være gunstig for tjeneste-
pensjonsordningen.

Slik vi forstår  forslaget  vil AAP i  stor grad tilsvare  dagens AT , mer enn RP  og TU, og det
legges opp til aktiv medvirkning fra den enkelte arbeidstaker .  Vi antar forslaget om å lovfeste
en rett og plikt til aktivitetsplan ,  herunder systematiske  behovs- og  arbeidsevnevurderinger,
vil være et viktig ledd i  AAP-reformen,  jf. forslaget  til ny 5 14 a i arbeids- og velferds-
forvaltningsloven.

Vi har likevel noen innvendinger til vilkårene for rett til AAP. Vi registrerer at det i
høringsnotatets punkt 2.2.4 om nedsatt arbeidsevne fortsatt skal være et vilkår for rett til
AAP at arbeidsevnen er nedsatt med minst halvparten når ytelsen innvilges. Vi viser til at de
offentlige tjenestepensjonsordningene ikke har en tilsvarende begrensning. Dette kan derfor
innebære at en offentlig tjenestepensjon ved en uføregrad lavere enn 50 % vil motvirke AAP-
ordningen. På den annen side vil vi hevde at dette er et element i vår uførepensjonsordning
som oppleves som både hensiktsmessig og smidig. Det forligger ingen planer om noe
innstramming på dette punkt. Etter vår oppfatning hadde det vært hensiktsmessig med en
oppmyking i folketrygdens begrensning på 50 %.

Forslaget om at arbeidsevnen ikke skal anses nedsatt i det hele tatt i de tilfellene der et
medlem ved uførhet må gå over i lavere lønnet stilling er en innstramming i forhold til
dagens uføreytelser i folketrygden. SPK vil fortsatt utbetale uførepensjon i slike tilfeller, dvs.
for å kompensere for inntektsbortfallet. Vi oppfatter at slik kompensasjon kan være et
hensiktsmessig virkemiddel til å få medlemmer som i utgangspunktet er helt arbeidsuføre i
sin stilling, til å fortsette yrkesaktiviteten. Det er ikke foreslått noen endringer i SPK-loven i
forhold til slik uførepensjon. Etter vår oppfatning bør pensjonsordningene operere med
samme begrunnelse i slike situasjoner.

Det er lagt opp til relativt strenge sanksjoner overfor dem som ikke overholder meldeplikten
eller følger opp planlagte aktiviteter. Supplerende ytelser fra offentlige tjenestepensjons-
ordninger må derfor innrettes slik at de ikke motvirker AAP-ordningen i slike situasjoner. På
den annen side er det viktig at SPK sørger for at medlemmenes rettigheter under uførhet
etter SPK-loven blir ivaretatt. Det er derfor viktig at begge hensyn balanseres.
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FORHOLDET TIL OFFENTLIGE TJENESTEPENSJONSORDNINGER

Generelt
Som nevnt innledningsvis vil vi i høringsuttalelsen ellers sette søkelyset på forholdet mellom
AAP og uføreytelsene fra de offentlige tjenestepensjonsordningene. Vi viser til
konklusjonene i vedlagte rapport.

Alternativer  til dagens løsning med samordning av offentlig tjenestepensjon med
AAP
I rapporten er det skissert 3 modeller for mulige endringer. Alle modellene gir i større eller
mindre grad flere fordeler i forhold til dagens løsning, samtidig som de ikke vil motvirke
AAP-reformen. Det er modell 2 som i dag framstår som den mest aktuelle. Ved denne
modellen går man vekk fra dagens regime under samordningsloven og over til en
avkortingsmodell som blir hjemlet direkte i lov om Statens Pensjonskasse (SPK-loven) m.fl.
og i vedtektene for kommunale tjenestepensjonsordninger. Reduksjonen i tjenestepensjonen
foreslås gjennomført ved en "krone-for-krone"-avkorting i forhold til den AAP
vedkommende medlem har rett til, uavhengig av hvilken ytelse han eller hun faktisk mottar.
Det betyr at tjenestepensjonsordningen ikke vil kompensere for eventuelt (tidsbegrenset)
bortfall av AAP f.eks. fordi vedkommende ikke følger opp tiltaket. Arbeidsgruppen har
redegjort nærmere for de forholdene som gjør dette til den foretrukne løsningen, og vi viser
til disse.

Arbeidsgruppen har under modell 2 ellers vist til en viss uavklart problematikk i tilknytning
til barnetillegg, bl.a. om det skal foretas noen avkorting, og i så fall på hvilken måte. Det er
ikke konkludert endelig på dette punkt, men SPK er av den oppfatning at beregningen som
er skissert i rapportens punkt 2.6.3 vil være en rimelig løsning. Det legges da opp til en
separat avkorting av hhv hovedytelsen og barnetillegget, som kan sies å være en gjeninn-
føring av den samordningen som fram til 1.5.1995 ble foretatt mellom barnetillegg fra
tjenestepensjonsordning og barnetillegg fra folketrygden. Etter denne dato har barne-
tilleggene av rent praktiske hensyn ikke vært samordningspliktige. En avkorting av barne-
tillegg som nevnt vil for øvrig kunne avdempe den "overkompensasjon" som enkelte
medlemmer med rett til barnetillegg kan få gjennom tjenestepensjonen.

Ut over dette vil vi poengtere at tjenestepensjonsordningene fortsatt må ha refusjonsadgang i
etterbetaling  av AAP  for en periode det har vært utbetalt tjenestepensjon uten avkorting.

Når det gjelder modell 3 er viktig å poengtere at selv om en uførepensjon fra tjeneste-
pensjonsordningen ikke kommer til utbetaling (ved pensjonsgrunnlag <= 6 G), er det

forutsatt at det fortsatt skal gis medregning av tjenestetid. Vi viser til at modellen ikke går ut
på at selve retten til uførepensjon skal påvirkes.

Behovet for regelverksendringer
Den foretrukne modell 2 forutsetter endringer i SPK-loven. Som nevnt foreslås det at
forholdet mellom AAP og offentlig tjenestepensjon reguleres i pensjonsordningenes eget
regelverk. For så vidt gjelder SPK-loven antas en slik hjemmel å høre hjemme i 528, f.eks.
som nytt fjerde ledd. Det bør også gis en forskriftshjemmel, da det etter SPKs syn er
nødvendig med nærmere regler for selve avkortingsmåten.
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Det må også gis overgangsregler for dem som har en løpende uføreytelse på ikraft-
tredelsestidspunktet  for AAP,  uten at arbeidsgruppen har kommet nærmere inn på dem. Vi
ser at det legges opp til at alle løpende ytelser skal konverteres til AAP i forbindelse med
innføringen ,  og overgangsreglene må bl.a. sørge for at ingen går ned i samlet ytelse.

For øvrig vil det etter SPKs oppfatning være nødvendig å endre SPK-loven § 28a om oppsatt
uførepensjon og § 28 siste ledd om forholdet til folketrygdens uføregrad. Disse
bestemmelsene ble siste endret ved innføringen av TU pr. 1.1.2004. Tidligere var det bare
folketrygdens uførepensjon som hadde gitt rett til oppsatt uførepensjon, men det ble funnet
rimelig at også TU, som hadde en viss varighet over seg, også skulle utløse rett til oppsatt
uførepensjon, jf. Ot prp nr. 102 (2001-2002). Da AAP er ment å være en ytelse mer på linje
med dagens AT enn TU, finner vi det ikke like rimelig at AAP skal utløse rett til oppsatt
uførepensjon. Det må også på dette punkt gis overgangsregler for dem som har en løpende
oppsatt uførepensjon sammen med TU.

Nærmere om endrede /nye IKT-løsninger
I arbeidsgrupperapporten er det ikke konkludert når det gjelder framtidige IKT-løsninger,
men arbeidsgruppen har redegjort for det løpet som nå er lagt i forhold til videre samarbeid
på dette området. SPK vil presisere at den videre prosessen på dette området er minst like
viktig som det arbeidet som hittil er nedlagt på regelsiden. Basert på de erfaringene som er
gjort ved tidligere endringer av denne typen, jf attføringsreformen i 2002, vil SPK legge som
en forutsetning at det foreligger en fullgod systemteknisk løsning ved innføringen av AAP,
herunder maskinell dataoverføring. AAP kan endres med 14 dagers intervaller, uten at dette
nødvendigvis får betydning for utbetalingen fra SPK. Det må derfor legges til grunn at
informasjon må skilles ut etter tjenestepensjonsordningenes behov.

SPK er ellers av den oppfatning at arbeidsgrupperapportens modell 2, også i forhold til IKT-
løsningene vil være den foretrukne.

ANDRE ANFØRSLER
Vi ser at det i høringsnotatets punkt 2.11.2 er foreslått at AAP skal reduseres med vartpenger
etter SPK-loven 524 (og ventelønn etter tjenestemannsloven). Vi har i utgangspunktet ingen
merknader til en slik reduksjonsmodell, men er usikre på begrunnelsen for den foreslåtte
minsteytelsen (sum ytelser) på 3 prosent av grunnbeløpet pr. uke, dvs. kr. 2004.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Foreløpig er investeringskostnaden  knyttet til AAP beregnet  til å være ca.  5,0 mill. kroner, og
investeringen er planlagt gjennomført i 2008 og 2009.

I tillegg til arbeidsgruppens rapport m/vedlegg følger også et regneark der de 3 alternative
modellene kan simuleres, også når det gjelder ulike avkortingsmåter for barnetillegg under
modell 2.
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Høringsuttalelsen med vedlegg er i dag også oversendt ved e-post til Arbeids- og
mkluderingsdepartementet (ebb aid.de no) og til Fornyings- og administrasjons-
departementet/Arbeidsgiverpolitisk avdeling (Knut.Lorentsen fad.de .no).

teff Sutorius
stabsdirektør une st ersen

juridisk dire r

VEDLEGG:
1. Rapport 28.02 .2008 fra arbeidsgruppe  AAP og offentlig  tjenestepensjon ,  vedlagt

innspill vedrørende tjenestepensjoner  fra NAV  Drift og utvikling  03.05.07
2. Regneark for alternative modeller

KOPI: Fornyings- og  administrasjonsdepartementet
Arbeidsgiverpolitisk avdeling
PB 8004 Dep
0030 OSLO
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Knut  Melheim

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Knut Melheim
13. mars 2008 15:22
'ebb@aid.dep.no'
'Lorentsen Knut'
ØP - høringsuttalelse m/vedlegg fra Statens Pensjonskasse

Vedlagt følger vår høringsuttalelse med vedlegg.

AAP-høringsuttalels AAP-RAPPORT-280 AAP-innspill Beregningsmodell
e.doc 208.doc vedrørende tjenes... AAP.xis

Jeg gjør oppmerksom på at papirutgaven ikke går herfra før med posten imorgen.

Med vennlig hilsen

Knut Melheim
seniorrådgiver

Statens Pensjonskasse/Juridisk seksjon
Tlf.: 22 24 17 11
E-post:  knut.melheim@spk.no
www.spk.no
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