
AkW,  De selvstendige
Q  pensjonskasser

kommunale

; Arbeids-  og.:so. sialdeØa.rtementet

Saks.rr,; Doknr.

d 6121.
Ar'k`YKode: Dato:

-_..
I Avd Saksbeh.:

; l J°'i -------__.___I

Arbeids- og sosialdepartementet
Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Sekretariatets adresse:
Flekkefjor  kommunale pensjonskasse
Adr.: Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord
Tlf. 38 32 82 60, fax 38 32 82 62
DSKPs bankkto: 2200.07.39794

Deres  ref.: 200503121 Vår ref.: Dato: 13. november 2005

Forslag til ny lov om arbeids -  og velferdsforvaltningen  og tilpasninger i visse  andre lover

DSKP har ingen merknader til hovedmålet for organisasjonsreformen - at flere skal
tilbakeføres til arbeid eller aktiv virksomhet.

De kommunale- og fylkeskommunale pensjonskassene som er medlemmer av DSKP er
underlagt samordningsloven og derfor avhengig av riktige opplysninger om tilståelse og
enhver endringer av ytelser fra folketrygden.

Etter at attføringsreformen ble innført og aetat overtok noe av ansvaret for meldeplikten etter
samordningsloven har det vært vanskelig å få oppmerksomheten rettet mot problemet. Både
Statens Pensjonskasse og Kommunal Landspensjonskasse har forgjeves forsøkt å få dette til å
fungere. Etter hvert har man funnet en form som stort sett fungerer, men det tok lang tid. Det
hender absolutt at meldinger og endringer ikke blir sendt pensjonsordningene, noe som igjen
fører til at samordningen blir feil og de som mottar ytelser frade offentlige ordningene far feil
pensjonsberegning.

A-SPK bemerket i sin høringsuttalelse  til NOU 2004:13 at forholdet  til samordningsloven knapt
nok er omtalt.

I forslag til lov om arbeids- og velferdsforvaltningen og tilpasninger i visse andre lover er det
listet opp hvilke lover trygdeetaten i dag forvalter og dette er det eneste stedet
samordningsloven er nevnt.

Samarbeidsordningen for pensjonskassene i Andebu, Arendal, Bergen, Bodø, Drammen, Elverum, Flekkefjord,
Halden, Haugesund, Kristiansand, Moss, Sandefjord, Skien,  Sandnes, Stokke og Trondheim kommune, Oslo
Pensjonsforsikring AS, pensjonskassene i Akershus og Buskerud fylkeskommune, samt pensjonsordningene i
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DSKP ber om at det blir tatt hensyn også til denne loven - det er tross alt pensjonistene som
blir skadelidende ved at samordning av pensjonsutbetalingene blir feil.

Med hilsen
or se vstendige ommunale pensjonskasser (DSKP)

J n Erik Drangs lt
styreleder

Samarbeidsordningen for pensjonskassene i Andebu, Arendal, Bergen, Bodø, Drammen, Elverum, Flekkefjord,
Halden, Haugesund, Kristiansand, Moss, Sandefjord, Skien, Sandnes, Stokke og Trondheim kommune, Oslo
Pensjonsforsikring AS, pensjonskassene i Akershus og Buskerud fylkeskommune, samt pensjonsordningene i
Oslo Sporveier, Skiensfjorden kommunale kraftselskap, Vestfold kraftselskap og Vest-Telemark kraftlag.


