KL's høringssvar vedr. obligatorisk pensionsopsparing

Dato: 25. januar 2019

KL har den 21. januar modtaget forslag til lov om ændring af lov om
Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Indførelse af
obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg
til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige
overførselsindkomster) i høring.
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KL er positiv overfor, at der indføres en obligatorisk ordning, som sikrer,
at også ydelsesmodtagere sparer op til pension.
KL finder det midlertidig meget kritisabelt, at KL og de kommunale itleverandører ikke har været inddraget i forarbejdte med at udforme en
administrationsmodel, således at ordningen vil kunne administreres let og
ubureaukratisk på tværs af kommunerne, A-kasser og ATP.
Den meget korte høringsperiode på en uge betyder samtidig, at KL ikke
har haft muligt for i tilstrækkeligt omfang at inddrage kommunerne og de
kommunale it-leverandører i en vurdering af forslagets konsekvenser
inden høringsfristens udløb. De foreløbige tilbagemeldinger tyder dog på,
at den valgte model med stor sandsynlighed vil være særdeles
omkostningstung at implementere i de relevante systemer i kommunerne.
KL vurderer derfor, at kommunerne vil stå med en betragtelig
meromkostning. KL erfarer desuden, at der også er udsigt til betragtelige
meromkostninger i Udbetaling Danmark, som vil blive overvæltet i
kommunernes administrationsbidrag. KL vurderer samtidig, at det er
særdeles usikkert, om det er muligt at nå at implementere ordningen til 1.
januar 2020.
Meget dyr administrationsmodel
KL’s foreløbige skøn tyder på, at den valgte model vil koste op i
nærheden af 100 mio. kr. at implementere, hvor langt den største andel
af omkostningerne vil gå til udvikling af systemunderstøttelse. Hertil
kommer, at udrulningen af de to store kommunale ydelsessystemer på
hhv. sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet vil blive berørt. Ud over
omkostningerne til systemudvikling, vil det medføre væsentlige
forsinkelser i kommunernes konkurrenceudsættelsesprogram, og dermed
en udskydelse af allerede budgetterede gevinster.
Loven overholder ikke principper for digitaliserbar lovgivning
I andre sammenhænge har regeringen fokus på at sikre digitaliserbar
lovgivning og har tilmed med opbakning fra alle partier i Folketinget lavet
en aftale om principper for digital lovgivning jf.
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https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/01/digitaliseringsklar
-1. Dette lovforslag er et eksempel på det stik modsatte og ser ikke ud til
at overholde aftalen og de heri indeholdte principper. F.eks. siger
principperne, at man så vidt muligt skal anvende eksisterende digital
infrastruktur og genbruge data i f.eks. e-Indkomst. I stedet har
Beskæftigelsesministeriet valgt, at ordningen skal implementeres i alle
ydelsessystemer på tværs af myndigheder.
Et eksempel på en løsning som genbruger data er Ydelsesrefusion, som
beregner kommunernes refusion/medfinansiering på baggrund af data fra
e-Indkomst. KL vurderer, at det på tilsvarende vis må være muligt for
ATP at beregne borgerens pensionsbidrag ved at genbruge data fra eindkomst. Det vil samtidig forenkle it-understøttelsen af pengestrømmen,
idet ATP vil kunne modtage pengene direkte fra staten. I stedet lægger
lovforslaget op til, at kommunerne skal lægge penge ud, sende dem til
ATP for så efterfølgende at få refusion fra staten.
Behov for at starte forfra
KL mener, at det er behov for, at alle de berørte parter sætter sig
sammen og finder en enklere, og dermed også billigere
administrationsmodel, så ordningen kan komme i drift til tiden. Det vil
samtidig spare samfundet for unødige omkostninger til systemudvikling
og administration. KL bidrager gerne til dette arbejde.

Med venlig hilsen
Brian Siggaard
Henrik Thomassen
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