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Forslag til ny lov om arbeids-  og velferdsforvaltningen  -  høringsuttalelse

SPK (Statens Pensjonskasse) viser til departementets høringssak angående forslag til

ny lov om arbeids- og velferdsforvaltning, og har følgende merknader:

Det nyetablerte  NAV vil ha to  sentrale grenseflater mot SPK.

1) RTV og Aetat har ansvar for å gi melding om ytelser etter lov om folketrygd,

jf. lov av 1957 om samordning av pensjons- og trygdeytelser og forskrift av

6. juli 2000 om registrering og utveksling av opplysninger (meldesystem) for

å gjennomføre bestemmelsene i samordningsloven mv.

2) RTV foretar skattetrekk og utbetaler pensjonene fra SPK

SPK har ca. 900 000 personkunder, hvorav over 200 000 har løpende pensjon i dag.

Dette betyr at det er mange kunder som er avhengig av at samhandlingen mellom

SPK og NAV foregår på en effektiv og smidig måte med høy kvalitet. Vi vil peke på

at samordningsfradraget for pensjoner fra SPK utgjorde 16,8 milliarder i 2004.

SPK er helt avhengig av at utveksling av data fungerer optimalt, og har derfor meget

stor interesse knyttet til de administrative løsninger og de elektroniske systemene i

dagens RTV og Aetat. Vi kan for øvrig vise til at selv i dag, 3 år etter at attførings-

reformen ble innført, fungerer fortsatt ikke rapporteringen fra Aetat slik som

forutsatt. Dette medfører forsinkelser og i verste fall feil pensjon til kunden.

SPK vil presisere at det er meget viktig at det blir etablert full elektronisk dataut-
veksling samt elektronisk tilgang  til RTV/ Aetat systemer ,  og viser til at SPK er siste
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instans i forhold til sluttproduktet til kunden. Det er derfor avgjørende at utveksling

av data fungerer raskt og med høy kvalitet. Hvis dette ikke fungerer, vil kunden ikke

få sin pensjon til riktig tid.

Med dagens teknologi er datautveksling ved hjelp av webservices fleksibelt og

effektivt. SPK har konkret erfaring med realisering av slik datautveksling og de

meget strenge krav som dette stiller til sikkerheten gjennom tett samarbeid med KLP.

Våre erfaringer og konkrete løsninger stilles gjerne til disposisjon. Videre er det
viktig at det etableres servicenivåavtaler og gode kontaktpunkter mellom etatene.

SPK ønsker derfor så snart som mulig å innlede et offisielt samarbeid med NAV, slik

at det tidligst mulig kan etableres gode samhandlings- og datarutiner mellom oss. Vi

viser i den forbindelse til at både RTV og Aetat etter vårt syn vil ha stor nytte av et

slikt samarbeid, da vi i dag bruker mye tid på å kommunisere med etatene for å få

riktige data.

Avslutningsvis vil vi tilrå at uttrykkene «trygdekontor», «arbeidskontor», «Riks-

trygdeverket» og «Arbeidsdirektoratet» i forskrift om meldesystem/samordnings-

registeret (forskrift 6. juli 2000 nr. 727) blir tilpasset navnet som den nye arbeids- og

velferdsetaten vil få.
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