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Forslag til ny lov om arbeids- og velferdsforvaltning og tilpasninger i visse lover.
Høring.

Det vises til brev  av 8. august 2005.

Kommunale tjenestepensjoner skal samordnes med andre ytelser som en person kan få samtidig fra
en eller flere pensjonsordninger og trygder etter lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser.

I høringsnotatet på side 15 heter det at Trygdeetaten bistår de offentlige
tjenestepensjonsordningene. Ved å bruke begrepet "bistår", kan dette fremstå som om det legges
til grunn at dette er frivillig. I andre sammenhenger beskrives at trygdeetaten " har ansvar for for
eksempel utbetaling av avtalefestet _pensjon, jfr. samme avsnitt på s._15-_ i utredningen.

Det er grunn til å understreke at både trygdeetaten og Aetat har plikt til etter samordningsloven å
bistå med utveksling av opplysninger. Vi har siden Aetat overtok ansvaret for attføring, ikke klart å
få gode rutiner på plass. Det har vært uhyre tungt å nå fram hos Aetat, både sentralt og ute i de
enkelte kontorene.

Etter samordningsloven er det uttrykkelig sagt at nødvendige opplysninger kan utveksles mellom
ordningene uten hinder av taushetplikt. Vi har likevel blitt møtt med fra Aetats side at de har
taushetsplikt. Det kan derfor vær grunn til å vurdere om det i lovforslaget om arbeids- og
velferdsordningen bør inntas en bestemmelse i § 7 om taushetsplikt i siste ledd at " taushetsplikten
etter første og andre ledd ikke skal være til hinder for utveksling av informasjon som forutsatt i lov
om Oppgaveregisteret og etter lov om samordning."

Det er av vesentlig betydning for pensjonsordningene at organiseringen av denne nye arbeids- og
velferdsforvaltningen også ivaretar de forpliktelsene som følger av samordningsloven, og at
reformen kan føre til et mer effektiv samarbeid enn vi har opplevd i forhold til Aetat.

Utvekslingen av opplysninger fra Rikstrygdeverket til Statens Pensjonskasse, KLP og flere foregår i
dag per et relativt velfungerende IKT-system. Dette må tas hensyn til når det skal utvikles
funksjonelle IKT-løsninger for den nye arbeids- og velferdsforvaltningen.

Med vennlig hilsen
For Kommunal Landspensjonskasse
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