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FORORD

Denne rapporten er en del av arbeidet med prosjektet 
F O R V A L T N iN C iSiN  f o r m  A TI k k  som gjennomføres ved Institutt for 
rettsinformatikk. Prosjektet mottar stotte fra n o r a s  under programmet 
l.edelse, organisasjon og styring ( l o s ) .  Gjennom arbeidet med 
F O R V A L T N IN G S IN F O R M A T IK K  tar jeg sikte på å lofte den automatiserte 
saksbehandlingen i offentlig forvaltning inn i den tradisjonelle 
forvaltningsretten. For at dette skal være mulig, er det som et 
utgangspunkt nodvendig å ha forholdsvis detaljert viten om de typer 
rettsspørsmål som aktualiseres når rettsregler "oversettes" til edb- 
programmer. Denne rapporten bringer resultatet fra en gjennomgang av 
deler av tre store edb-systemer. Den inneholder i vesentlig grad en 
detaljert dokumentasjon av funn, og bare i begrenset grad prinsipielle 
droftelser. Senere publikasjoner fra prosjektet vil plassere funnene i 
denne rapporten inn i en forvaltningsrettslig drøftelse.

Dette arbeidet hadde ikke vært mulig uten mange gode hjelpere. Spesielt 
vil jeg takke representanter fra de enkelte berørte etater; Mangne Mevold 
og Aud Posti Rød (Statens lånekasse for utdanning). Willy Hagen og 
Måll Kjærvik (Arbeidsdirektoratet) og Ole Jonny Solhaug og liildegun 
Myrene (Norsk Data/Rikstrygdeverket). Dessuten en spesiell takk til i Ris 
egen Dag Syvert Mæsel som ved lesing av programmene ofte har hjulpet 
meg videre når kodene ble for kryptiske.

Oslo 9. desember 1988 

Dag Wiese Schartum





M etode og  kilder
Denne rapporten dokumenterer resultater fra en gjennomgang av tre 
saksbehandlingsssystemer i offentlig forvaltning; Dagpengesystemet for 
beregning av arbeidsledighetstrygd m.v. (Arbeidsdirektoratet), 
Sykepengerutinen i Nortrygd (Rikstrygdeverket) og deler av 
beregningsrutinen i Lånekassens informasjonssystem LIS (Statens 
lånekasse for utdanning). I de opprinnelige planene inngikk også 
tilsvarende studier av f r e m k o n . Statens utlendingsdirektorats system for 
behandling av fremmedsaker. Fordi dette systemet forst kom i drift i april 
1988. og fordi dokumentasjonen var sparsom, har denne delen av arbeidet 
likevel ikke vært utfort foreløpig.

Formålet med arbeidet har vært å undersøke i hvilken grad det er knyttet 
rettslige problemer til programmering av forvaltningsrettslige regler. I 
rapporten har jeg hatt den begrensede ambisjon å dokumentere resultater 
av en rettslig gjennomgang av programmer knyttet til utvalgte rutiner i 
systemene. Jeg mener det er hensiktsmessig å kunne samle slikt materiale 
i en egen publikasjon, snarere enn å krydre prinsipielle juridiske drøftelser 
med diverse utdrag av programkoder. Når jeg ved senere anledninger 
henter resultater fra denne rapporten, vil jeg kunne gjøre dette uten å 
måtte starte alle ressonementer fra programkoden. Jeg håper m.a.o. 
rapporten kan bidra til å etablere et fundament som står noe nærmere 
jussen enn mitt kildegrunnlag i edb-progranimene.

For de av leserene som måtte savne dyptgående drøftelser av de ulike 
rettsspørsmål som direkte eller indirekte eksemplifiseres i denne rapporten, 
vil jeg henvise til senere arbeider. Selv om det har vært lite tilfredsstillende 
å måtte avgrense drøftelsene så sterkt som jeg har gjort i rapporten, er det 
samtidig klart at en bred og samlende framstilling ville sprenge rammene 
for en undersøkelse som denne.

Undersøkelsen av det rettslige innholdet av programmene tar utgangspunkt 
i en eller flere skjermrutiner med tilknyttede beregningsprogrammer o.l. 
Metoden har vært å velge en skjermrutine, så "gå bak" denne for å 
identifisere og tyde de programmer som er knyttet til rutinen, og i neste 
omgang å finne fram til de rettslige kilder som programmeringen er basert 
på, samt å gjennomføre korte drøftelser vedrørende de tolkningsvalg som 
er foretatt. Metoden representerer forsåvidt mere enn bare et 
avgrensningvalg blant mange muligheter. Den vinkling som er valgt kan
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etter min mening illustrere hvilke rettslige problemstillinger den enkelte 
saksbehandler må/bor være klar over, og hvorledes forholdene ligger til 
rette for at hun skal kunne ha slik viten. Perspektivet er nyttig ved 
nærmere droftelse om saksbehandlingskvalitet, samt i forhold til spørsmål 
av automatisering og jobb-utvikling m.v.

Selv om den skisserte metoden for så vidt er systematisk, er det grunn til å 
understreke at den både omfatter begrensede deler av det enkelte system og 
et lite antall systemer. Det må derfor gjores to presiseringer. Arbeidet 
representerer for det forste ikke noe representativt utvalg verken av 
eksisterende systemer eller av de systemer som er valgt. De spadstikk jeg 
har foretatt har likevel stor betydning som en eksempelsamling. I den grad 
det påvises fellestrekk og/eller et visst omfang av visse spørsmål, er det 
dessuten grunn til å anta at en har med forhold å gjøre som ikke er 
utypiske eller upraktiske, og som derfor kan fortjene mere prinsipielle 
drøftelser. Dermed er det imidlertid selvsagt ikke slik at alle rettslige 
aspekter er illustrert.

For det andre er det grunn til å minne om at undersøkelsen i stor grad er 
rettet inn mot enkeltheter vedrørende tolkningene av de bakenforliggende 
rettsreglene. Samtidig er jeg klar over at visse "globale" problemstillinger,
d.v.s. som gjelder systemenes struktur, metode ved utvikling m.v. kan være 
av rettslig interesse. Et opplegg som også favner dette perspektivet ville 
imidlertid trolig være meget krevende å følge opp uten mere inngående 
kjennskap til systemering og programmering, både generelt og i forhold til 
valg i tilknytning til det enkelte system.

Også på et utenrettslig mikro-nivå er det trolig forhold jeg ikke får dekket 
i tilstrekkelig grad, selv om det for så vidt kan ha rettslig relevans. Dette 
gjelder både spørsmål vedrørende overholdelse av "god 
programmeringsskikk", og visse programmeringsdetaljer som kan ha store 
konsekvenser for resultater, men som ikke bunner i egentlige juridiske 
problemer. Slike forhold har jeg fanget opp så godt det har vært mulig, 
men i dette ligger det ingen garanti for at alt er oppdaget.

Rapporten presenterer også bakgrunnsstoff vedrørende det regelverk 
programmene er basert på, og de saksbehandlingsrutiner systmene inngår
i. Flere tolkningsvalg etc. kan bare vurderes ut ifra slik kjennskap til 
tilknyttede regler. Ser en på deler av programmene som regler, vil slik 
beskrivelse av "tradisjonelle" regler være en forutsetning for et samlet bilde 
av det enkelte regelverk.
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Jeg har gjort bruk av tre hovedgrupper kildemateriale; regelverk (lov, 
forskrift, rundskriv m.v.), edb-programmer (kildekodene), 
brukerdokumentasjon til systemene, intervjuer og samtaler med involverte 
personer, dessuten ulike planleggingsdokumenter, rapporter m.v. 
(policydokumenter). Strukturerte intervjuer ble utfort i Arbeidsdirektoratet 
som var første etat som ble undersøkt. Intervjuene viste seg imidlertid å gi 
så vidt magert utbytte at metoden ikke ble anvendt i Statens lånekasse for 
utdanning og i Rikstrygdeverket. Alle etater har hatt anledning til å 
kommentere relevante deler av manuskriptet ̂  .

Mine vurderinger av det materielle innholdet av systemene har i stor grad 
vært basert på en tolkning av foreliggende rettsregler. Jeg har ikke 
undersøkt resultater av klagesaksbehandling, trygderettsavgjørelser og 
eventuelle domstolsavgjørelser. Dette begrensede opplegget må ses på 
bakgrunn av siktemålet ved gjennomgangen, nemlig å undersøke i hvilken 
grad de rettslige valg som er foretatt i tilknytning til programmeringen er 
av triviell karakter, eller om en har måttet velge tolkninger det kan reises 
tvil om riktigheten av. I tråd med dette har mine diskusjoner og 
innvendinger nettopp hatt som formål å argumentere for at valg kan gjøres 
til gjenstand for diskusjon, ikke nødvendigvis å ta bestemt stilling til 
hvorvidt programmeringer er "riktige" eller "gale".

Unnlatelsen av å undersøke rettspraksis er etter min mening av liten 
betydning for hvor riktig bilde av rettspraksis jeg har klart å skape. For 
det første behandler programmene stort sett beregningsregler. I de tre 
undersøkte etater blir slike rettsspørsmål sjelden gjort til gjenstand for 
klage. Jeg forutsetter derfor at det foreligger et meget lite antall saker 
med relevans for de spørsmål jeg tar opp i framstillingen. Jeg har bl.a. 
basert framstillingen på forholdsvis inngående studier av forvaltningens 
interne instrukser og retningslinjer (rundskriv). Jeg forutsetter at disse i 
stor grad er i overensstemmelse med og er dekkende for prinsipielle 
avgjørelser i etaten selv og for domstolsavgjørelser. Jeg legger altså til 
grunn at jeg faktisk indirekte har hatt tilgang til slike avgjørelser, selv om 
det i vurderinger ikke alltid eksplisitt er vist til klage- eller 
domstolsavgjørelser. Til slutt vil jeg nevne at faglige sentrale personer i 
etatene har lest gjennom manuskriptet. Disse personene hatt forholdsvis 
sterk oppfordring til å anføre administrative avgjørelser eller

1. Skriftlige kommentarer foreligger fra Lånekassen og ArlxMilsdirektoraiet.
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domstolsavgjørelser på de punkter der jeg setter spørsmålstegn ved 
riktigheten av tolkiiingsvalg i programmene.

I de punkter jeg har satt spørsmålstegn eller utropstegn, inngår både 
forhold av stor betydning i enkeltsaker og spørsmål som kun kan sies å ha 
betydning når en ser vedkommende forvaltningsordning under ett, d.v.s. 
for systemets samlede resultater i forhold til det enkelte 
programmeringsvalg. I noen grad har jeg antydet dimensjoner m.h.t. 
betydningen av de funn som er gjort. Jeg har imidlertid ikke regnet ut 
mulige effekter av tolkningsvalg m.m. i kroner og øre.
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1 DAGPENGESYSTEMET

1.1 G E N E R E LL  B ESK R IV ELSE  AV D A G PEN G ESYSTEM ET
1.1.1 Innledning
For behandling av saker vedrørende a-trygden har Arbeidsdirektoratet 
utviklet et direktekoplet edb-system for registrering, behandling og 
anvisning av dagpenger ved arbeidsløyse. Alle 81 distriktsarbeidskontorer 
og 58 av 62 underliggende avdelingskontorer er idag brukere av systemet. 
I tillegg har Kontoret for arbeidsløyse i Arbeidsdirektoratet og andre 
avdelinger tilgang til systemet.

Arbeidsmarkedsetaten gjor i forste rekke bruk av edb i sitt 
forniidlingsarbeide. Det forste systemet for arbeidsformidling, det såkalte 
plassliste-systemet, ble etablert i 1979 som et satsvis system. I 1981/82 ble 
det utviklet et system for formidling av korttidsarbeide ved Vikartjenesten i 
Oslo, noe som i 1982 gav støtet til et direktekoplet system for registrering 
av arbeidssøkere; Sofa-søker (1982). Senere har etaten dessuten etablert et 
distribuert edb-system for ledigmeldte stillinger, Sofa-stilling (1982), og et 
direktekoplet system for formidling av studieplasser, det såkalte Sofus. De 
ulike deler av arbeidsmarkedsetatens edb-løsninger går under 
fellesbetegnelsen Total-systemet. De forskjellige delsystemene fungerer 
imidlertid i stor utstrekning selvstendig, og er bare knyttet sammen ved et 
felles personregister.

1.1.2 Saksregistrering; journalføringsrutinen
Kravet oni å være registrert som reell arbeidssøker^ etter regler fastsatt av 
departementet er et grunnvillkår for å få rett til a-trygd. Slik registrering 
skjer idag i Sofa-søker, noe som m.a.o. innebærer at det som et (av flere 
kvalifikasjonskrav for rett til stønad, stilles vilkår om registrering i 
systemet. Det kreves m.a.o. at den ledige som oppsøker et 
distriktsarbeidskontor først må motta formidlingstjenester fra kontoret ved 
bruk av Sofa-søker og Sofa-stilling. Bare dersom det ikke lykkes å 
formidle arbeid til den ledige vil det være aktuelt å innvilge a-trygd.

Fordi arbeidsformidling alltid skal være første steg, vil den ledige altså 
alltid være registrert i Sofa-søker når søknad om a-trygd settes fram. Alle

2. Jl'r. ftl. paragraf 4-2 nr.l. De øvrige vilkår etter loven kommer vi ikke nærmere inn på 
her.



slike soknader registeres i Dagpengesystemet når de kommer inn til 
arbeidskontoret. Journalføringen skjer på et eget skjermbilde, og omfatter 
i forste rekke registrering av personalia, adresse(r), kontonummer o.l. 
Fordi den arbeidsledige på forhånd er registrert i Sofa-søker, er sentrale 
personopplysninger på journalføringsbildet forhåndsutfylt. Opplysningene 
kommer fra et felles personregister som oppdateres fra alle rutiner innen 
Total.
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. . J O U R N A L F Ø R I N G  D a t a s K l :  .’

F * d u l w i r  ( . . 
J o u r n å l n r  t . . 
E t t e r n a v n  i . . F o r n a v n :  .

B o - i d r . s c / o  1 . .
g * t c i  . •
p o t t :  . . 

O p p h - a . i c / o  i . #

g a t « :  . •
p o m t i  . . 

E k t e f .  n a v n  i .
N Y K n r  t . . P o s t - e l .  B a n k g * t r o  < P / B ) ? i  . . K o o t o n r i  . .

A n m r k .  i n t e r n t  > . . M o t t a t t  d a t o :  . .

S i g n a t u r  i . .

V E D T A K »
I n n v i l g e t  f r a i  t i l A n t a l 1 u k e r  t H a k s  X t

A v s i a g s d a t o / a v s t e n g t  f r a : A v s t e n g n i n g s t i d e n s  l e n g d e :

B e g r u n n e l s e  i

< D - & 0 >

Opplysninger i journalføringsbildet som ikke blir preutfylt fra det sentrale 
personregisteret i Total registreres i journalføringsbildet. Det samme 
gjelder eventuelle endringer av de forhåndsutfylte opplysningene. Hvis 
skjermbildet kalles opp etter at det er fattet vedtak i saken, vil enkelte 
vedtaksopplysninger framkomme nederst på skjermbildet^ . I motsetning 
til de øvrige opplysningene i journalføringsbildet kan vedtaksopplysningene 
ikke endres under denne rutinen.

3. D.v.s. opplysninger om type vedtak (Innvilget trygd, avslag, avstengning), eventuelt for 
hvor lang tidsperiode vedtaket gjelder og en kortfattet begrunnelsen for vedtaket.



1. 1.3 Behandling av søknader om a-trygd som medfører utbetaling, fram ti 
vedtaksutskrift

Selve saksbehandlingen kan sies å bestå av to hovedaktiviteter; avgjørelse 
av kvalifikasjonskrav etter ftl. paragraf 4-2 og avgjørelse av 
inntektsgrunnlag inkludert beregning av endelig ytelse. I begge faser av 
vedtaksarbeidet hentes opplysningene som er gjenstand for vurdering 
hovedsaklig fra det søknadsskjema med bilag som den ledige har fylt ut.

Første del av saksbehandlingen skjer på rent manuell basis, uten 
anvendelse av noen deler av Total-systemet. Jeg vil derfor ikke komme 
nærmere inn på denne delen av vedtaksarbeidet her. Først når det er tatt 
stilling til kvalifikasjonskriteriene, d.v.s. når det er avgjort at stønad skal 
innvilges, avslåes eller avstenges, kommer dagpengesystemet til videre 
anvendelse. I tillegg brukes systemet etter at det er fattet vedtak om opphør 
av løpende a-trygd. Nedenfor skal vi se hvilke edb-rutiner som er etablert 
for de tilfelle der a-trygd innvilges.

Fastsettelse av inntektsgrunnlag skjer ved at inntektstallene og øvrige 
relevante opplysninger fra søknadsskjemaet som er av betydning for 
utbetalingen tastes inn på behandlingsskjermbildene. To ulike 
skjermbilder er utformet for denne delen av edb-rutinen; i) bildet for 
"generell registrering" og 2) bildet for "registrering av spesialregler". 
"Generell" indikerer at opplysningene i skjermbildet kan gjelde alle 
yrkesgrupper, mens "spesialreglene" særlig gjelder visse yrkesgrupper 
underlagt spesielle regler for inntektsgrunnlag og utregning av a-trygd.

BEHANDLING AV SØKNAD OM A-TRYGD 
Generell r*gl«tr*rlnq

Fødaelanr■. 
Journalnrt.
Navn l
Nar 1n g a g ru p p e n r■ 
Form ørgede barn* 
B o h o a a w n r  •
SkattakoM M jnw ir i 
U tb a t . kO M un«nr I 
Normal a r b . t i d  i 
Tapt a r b . t i d  l
I n n v i lg e t  -fra  i .

8 ISTE AR

H ja lp  l h u a e t?  i .  .

Skattaprosent I• • Taballnr». .

Antall ukar «ad delvl» peraiajon t . .

Til». . Haka Xs. . Antall ukeri.

2. SISTE AR 3. SISTE AR
Lan naInntakt t. • • • •
D agpanger i .  • • • *
Sykapangar • . - - • •
Valg av grunnbeløp/Juat. fakt. <F-Forrige, blank-dagen»)l. 
An«ark. Internt i. ‘
Btgn i. •

Kl i

<D-61-1>



-8

1. hildet inneholder dels personopplysninger som delsvis forhåndsutfylles 
på grunnlag av journalføringen, dels omfatter skjermbildet opplysninger 
om inntekt (som må fylles ut i det store flertall av saker), og dels 
opplysninger som vedgår visse tilleggsytelser til a-trygden og arbeidstid 
(som bare er aktuelt i en del saker). Foruten basis personopplysninger, 
inneholder 2. skjermbilde opplysninger med relevans for ledige i 
fiskeforedlingsindustri, vernepliktige og deltakere på arbeidsmarkedskurs. 
Dessuten registreres opplysninger vedrørende samordning. I tillegg kan 
resultatet av manuelle utregninger av dagpengegrunnlag registreres her. 
Dersom en i første skjermbilde har registrert forsørgede barn under 18 år^ 
. må en i tillegg registrere fødselsdato for de 3 eldste i 2. skjermbilde. 
Denne registreringen skjer kun for kontrollformål. I 2. skjermbilde 
registreres dessuten om sammenhengsregnskapet skal nullstilles, d.v.s. om 
a-trygdsaken er å regne som ny sak med nye 80 ukers stønadsperiode eller 
om den skal ses på som en fortsettelse av tidligere ledighetsperiode. Ofte 
vil begge skjermbilder være nødvendige for å foreta en tilstrekkelig og 
korrekt registrering i en sak.

. . BEHANDLING AV SØKNAD ON A—TRYGD Datoi 
Raglatrarlng av apaalalragiar

Kl 1

F M h I m r  i 
Journalnr■
Nullati 11 Ing av i M M o h m g t n d i  anvlat X? <J/blank)». .
Oppjusttrt dagpangagrl. «MANUELL BEREGNING* 1. •

Fedaaladato 1. b a r m .  . 2. bar m .  . 3. barm.

Har aakaran arbaldat «lnat IOOO t l a w  i ♦1akaforadlingalnd.?i. . 
Varnapl1kttJanaata alnat 3 av da atata 12 «ån«dar? <• •

•

Kurattd alata Ar i. ■ 
Kuretid 2. alata Art. - 
Kuratld 3. alata Ari. .

S A M O R D N I N G i
Privat panaJon i. 
Of fant11g pana J on i. 
Folkatrygdytalaar t.

. Lønn før panajon 1. . 

. Raduaart trygd 1. •

<D-&l-2>

Flere av de opplysningene som blir registrert i behandlingsrutinen inngår 
som variabler i datamaskinprogrammer som aktiviseres av operatøren etter 
at registreringen av de nødvendige saksopplysningene er fullført. Dersom

4. Og som det derfor ytes forsørgertillegg for.
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de registrerte opplysningene har verdier som ligger innenfor de rammene 
som er definert i kontrollprogrammene, vil beregningsprogrammene 
gjennomføre beregning av dagpengegrunnlag, ukesats og foreta eventuell 
samordning med andre ytelser. Saksbehandleren (operatøren) vil m.a.o. til 
vanlig ikke foreta selve utregningen av de belop som skal komme til 
utbetaling, men kun ta stilling til og registrere de faktiske forhold som skal 
legges til grunn for det endelige vedtaket. Senere i denne framstillingen vil 
jeg særlig ta for meg rettslige sporsmål knyttet til beregnings- og 
kontrollprogrammer^ .

Skjermbildene 3 til 6 i skjermrutinen for behandling av soknader 
inneholder informasjon til operatøren samt vedtaksteksten i saken. Den 
eneste registrering som foretas her er om utskrift av vedtaket ønskes eller 
ikke. Dersom utskrift foretas vil vedtaksteksten inneholde et standard 
oppsett der det er fort opp ulike vedtaksopplysninger som tidligere er 
registrert under journalførings- og behandlings-rutinene. Vedtak om 
innvilget a-trygd skrives ut i 3 eksemplarer, hvorav ett blir sendt den 
arbeidsledige, ett til vedkommende trygdekontor og én kopi legges ved 
saken. Dette siste eksemplaret av vedtaksutskriften signeres av 
saksbehandler, kontrolleres av en kollega og sendes Distriktsarbeids-sjefen 
for kontroll og endelig vedtak.

1.1.4 Anvisning
Når a-trygd er innvilget og vedtak truffet, skal stonadsbelopet anvises. 
Dette skjer i en egen rutine der de nodvendige opplysninger registreres på 
et eget anvisnings-skjermbilde. Anvisnings-bildet kan også brukes ved 
kontantutbetalinger, tilbakebetaling av for meget betalt stønad e.l., trekk 
ved for meget utbetalt stønad, ved etterbetaling av stønad og når den 
trygdede melder seg for arbeidskontoret uten at dagpenger skal utbetales.

»nr i . 
Journtlnri . 
Navn ■

A N V I S N I N G  AV A-TRYGD 
. Statuai. . . .

Fldolid. t.barn 
Innvilget fra 
Normal arb.tid 
Ukesats

2. b a r m  3. b a r m
Til ' riaks X I

Bammenh. anvist X I 

2 siste kal enderar i

Maka ukeri

Hit. s 
Hit. i

Anvisningstype«»»« 
lieldedato >
Anvis. periode i
Arb. timer 1 per.i 
Uker delvis per».■
Anvist X *
Anmerk. internt «.
Anmerkning I.
Anvisnlngsdato i. •
Sign » • •
Farste dato i trygde«orhol dets.

< D - 6 4  >

. <K“Kont. utbet. , T-Trekk, E-Etbet, M-=Meld.)
For. «eldedatoi

Tapt arb.tid 
Anvist beløp

Dager gammelt ferieari.

5. jfr. 5 og A.
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Ved ordinære anvisninger skjer utfyllingen av anvisningsbildet på grunnlag 
av det meldekortet den arbeidsledige sender inn hver 14 dag. Personalia 
vises på skjermen etter at personnummeret er tastet inn. Anvisende 
saksbehandler registrerer opplysninger oni den tidsperioden anvisningen 
gjelder, og ved avkortet stonad opplysninger om arbeid, delvis permittering 
eller tapt arbeidstid i perioden. Disse opplysningene bestemmer de 
beregninger av anvist belop som edb-programmene foretar etter at 
utfyllingen av skjermbildet er fullført og kommando for beregning av 
utbetalt belop er gitt. I skjermbildet for anvisning finnes også opplysning 
om lengden på perioden for sammenhengende ledighet. Grensen her er 80 
uker, jfr. ftl. paragraf 4-4. 2. ledd. Varseltekst om at denne grensen 
nærmer seg kommer automatisk opp etter 76 anviste uker. og varseltekst 
om at "rettighetene er oppbrukt" vises på skjermen etter 80 uker. Det er 
likevel fullt mulig å anvise også etter dette tidspunktet.

Anvisning skjer hver mandag, og hver tirsdag fram til kl. 1500. Tirsdag 
kl. 1500 stenges anvisningsprosedyren i Statens Driftssentral, noe som 
innebærer at for sent innkomne meldekort og tekniske problemer kan 
medføre at a-trygden anvises en uke senere enn den skulle. Det skal etter 
sigende forholdsvis meget til for å fravike "åpningstidene" i Statens 
Driftssentral. Ved driftsproblemer i Driftssentralen på anvisningsdagene er 
det imidlertid vanlig at anvisningsprosedyren holdes åpen tilsvarende 
lenger.

1.1.5 Anvisning av ferieliIlegg
. . ANVISNING AV FEF.IET ILLEGG Datox Kis

Fødselsnri• • 
Journal nr:. ’ .

Navn s

Innvilget fra s Til Haks Xi 
Ukesats s Første dato » 
Feri«qrunn1 ag t 
Anvist V. i fenearet:
Feri eti 11 egg 3

Maks uker: 
trygdeforhol det2

Anvi s m  ngst ype t . . (K*» ont. i 
tleldedato s. .
Fer i ear- s . . - . .
Anmer k. internt s.
Anmerl ning i • . 
Slgn s. .

•

< D - £>8 >



Denne skjermrutinen er kun tilgjengelig etter at alle ordinære anvisninger 
er utført og dagpengesaken bragt til opphør i rutinen for "endring i 
trygdeforholdet", jfr 1.1.8. Feriegrunnlaget (sum anvist belop for 
ledighetsperioden) og enkelte andre tidligere registrerte opplysninger 
(personopplysninger, maksimal rettighetsperiode) legges ut på skjermbildet. 
Saksbehandler registrer på sin side om utbetalingen skal skje pr. giro eller 
kontant og dato for anvisningen. Deretter signeres bildet og utregning av 
ferietillegget utfores av systemet.

1. 1.6 Kontrollkort

- 11-

Fvdstlinrt. -
Journal nr:. •
Navn i
Ukaaata i Grunnfåt» i
Fra dato i M-ka. uk«ri
Anviat hittil i ir: Kr
Farlttilltgg 1 *r i /
SiMiwoh*ng«ndr X ■
Anmark, intarnt I
MELDE—/ANV.DT A. PER. ANV. X I

Trygdeforh.

KREDIT SIGN

var»ghets /
Utbat. kommune > 
Fora#rg.ti I1 ego * 
Ukar dalvla parmi

kalandarar — Xi

ANMERKNING
2 aiata

Kontrollkortet er et skjermbilde som viser status i lopende saker. Alle 
opplysningsfelter er fylt ut av systemet på grunnlag av registreringene i 
journalforings-, behandlings- og anvisningsrutinene. Bildet gir dessuten 
beskjed om anvisninger er overfort Statens driftssentral. Skjermbildet kan 
ikke endres og er således kun for å få et raskt overblikk over de viktigste 
sider ved lopende saker. Overblikk over saker der det er gjort vedtak om 
avslag, avstengning eller opphor. fås i vedkommende behandlingsbilde (se 
nedenfor under 1.1.8 og, med begrunnelse i tekst (ikke tallkode), nederst i 
skjermbildet for journalføring (se ovenfor under 1.1.2).
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/. / . 7 Registrering av løpende saker
REGISTRERING AV LØPENDE SAKER KI I 

Sida 1 av
Fcd»l «nr 
Journalnr 
Etternavn 
Bo-adr.ic/o 

gata 
post 

Opph-a.i c/o 
gat* 
post 

Ektef. navn
Hjalp 1 humat I . . Forsørgada b a r m
Fødaaladato 1. b i r m  . . 2 .  b a r m  < •
Poatglro a 11 er Bankgiro <P/B)7i . . Kontonr 
Bokoflimunanr t . . Utbat.kommunanrt . .
Skatteproaant i . . BkattatabalInr i . .
NYKnr
Nar i ng«gruppa 
Normal arb.tid
Antall ukar «ad dal via paraiajom 
Tapt arbaidstid •

Skattekommunenr:

<D-69— 1>
REGISTRERING AV LØPENDE BAKER Datoi Kli

Sida 2 av 2

Fødselsnr ■
Journalnr l
Navn ■

Innvilget 4rm i .
Antall ukar • • .
Inntakt aiata Ar i . 
Inntakt 2. »late * n  . 
Inntakt 3. aiata *ri .

Dagpengegrunnlag ■ .

Sammenhanganda - anvist X 
Grunnlag for feristi Ilagg i X 
Grunnlag for ferietlllegg i kr 
Kal anderAr - anvist X i fjor 
Kal andarAr - anvist X i Ar 
Anmerk. intarnt i .
Signatur t . •

<D-&9-2>

Haka X I . .
Første dato i trygdeforholdat«

Dette skjermbildet brukes når en skal registrere et dagpengetilfelle som 
allerede er igang, f.eks. ved flytting til nytt arbeidskontor eller (i en 
overgangsfase) ved oppstart av edb-støttede rutiner ved et manuelt drevet 
kontor. De to skjermbildene i denne rutinen inneholder alle relevante 
opplysningstyper i en dagpengesak.
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1.1.8 Avslag, avstengning og opphør av trygd
Dersom vurderingen av søknaden om a-trygd munner ut i et negativt 
resultat, kommer ikke skjermrutinene for behandling og anvisning til 
anvendelse. Negative vedtak registreres på et eget skjermbilde for "avslag, 
avstengning og opphør" av trygd. Avstengning er en sanksjonsmulighet 
mot ledigmeldte som nekter å ta "høveleg arbeid" eller som ikke viser den 
egenaktivitet som arbeidssøker som det stilles krav om. eller som på annen 
måte er "arbeidsløs ved egen skyld"^ . Minste avstengningstid er 8 uker. 
"Opphor av trygd" vil her si at rettigheten er oppbrukt, jfr. 80-ukers- 
grensen.

. . E N D R I N G  I TRYGDEFORHOCDET 
(Avstengning, avslag og opphør»

Dato: Kl»

F»d»«linri . • 
Journalnr i . •

Navn i 
Bost.adr.i 
Opph.adr.i

Bostedskommune! 
Utbet.kommune i

Avstengning/avslag/opphør <A, I, 0)i . .
Endring fra dato i • • 
Avstengnlngstidens lengde: . .
Fast begr.nr. i . .
Tilleggs begr. i .

Anmerk. internts . * 
Signatur i . •

<D-66>

Personopplysningene for den vedtaket gjelder kalles opp ved å angi 
fødselsnummer. Saksbehandleren angir type vedtak (avstengning, avslag, 
opphor). datoen vedtaket gjelder fra, perioden for eventuell avstengningstid 
og begrunnelse for vedtaket. Begrunnelsen velges blant 46 
standardbegrunnelser som kan gjøres mere utfyllende ved å supplere med 
særskilte begrunnelser der dette finnes nødvendig. Begrunnelsene velge 
ved registrering av det nummer vedkommende begrunnelse er tildelt og 
kommer ikke fram som tekst på skjermbildet. Samtlige tekster finnes i og

6. Jfr. folketrygdl. paragraf 4-2, nr.3, siste ledd, forskrifter av 11/5 1973 og rundskriv av 
19/10 1983.
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velges fra en opplisting i brukerhåndboken og kommer dessuten fram 
nederst på journalforingsbildet etter at begrunnelsesnummer er valgt under 
skjermrutinen for avstengning, avslag og opphør av trygd.

1.1.9 Juste rin# av diverse regnskap
Dersom registreringer i behandlings-, anvisnings- eller ferietilleggsrutinen 
fører til gale regnskapstall, kan delte i visse tilfelle ikke rettes opp i den 
ordinære rutinen. 1 slike tilfelle brukes skjermrutinen for "justering av 
diverse regnskap". Rutinen viser tall for anvist trygd og ferietiIlegg, 
feriegrunnlag og antall uker trygd er anvist to siste år. Disse tallene kan 
endres ved å legge til eller trekke fra beløp/uker. Utførte endringer i de 
aktuelle tallene overstyrer tidligere registrerte tall fra andre skjermrutiner.

1.2 SAKSBEHANDLINGSREGLER
1.2.1 Innledning
Bruk av Dagpengesystemet medfører visse endringer i de 
saksbehandlingsrutiner som følges ved arbeidskontorene. I dette kapittelet 
skal jeg se nærmere på de gjeldende saksbehandlingsregler som direkte 
berører hovedbehandlingsrutinen (jfr. 1.1.3) i systemet.

Saksbehandlingen i saker vedrørende dagpenger ved arbeidsløyse skjer i 
henhold til kap. V i sysselsettingsloven. Folketrygdlovens 
saksbehandlingsregler kommer i utgangspunktet ikke til anvendelse . 
Sysselsettingsloven delegerer myndighet til å gi nærmere 
regler/retningslinjer vedrørende saksbehandlingen til Arbeidsdirektoratet. 
"Saksbehandlingsregler" av 4. mai 1983 (41 25 01) er gitt av direktoratet, 
men bestemmelsene er ikke betegnet eller publisert som "forskrift". 
Saksbehandlingsreglene omfatter dels orientering om generelle 
forvaltningsrettslige regler som utfyller de spesielle reglene for behandling 
av dagpengesaker, men hovedsaklig inneholder saksbehandlingsreglene 
utfyllende bestemmelser til sysselsettingslovens kap. V.

Ingen av de eksisterende tradisjonelle regelverk om saksbehandling 
gjenspeiler det faktum at saksbehandlingen skjer ved hjelp av 
Dagpengesystemet. Som jeg vil illustrere, innebærer det at "kartet ikke 
alltid stemmer med terrenget".

7. Med unntak av bestemmelser bl.a. vedrørende tilbakebetaling p.g.a. feilutbetaling og 
opplysningsplikt, jfr. ftl §4-11.
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Sysselsettingslovens regler om myndighet til å fatte vedtak om 
arbeidsledighetstrygd er endret med virkning fra i. januar 1988. Fordi 
endringen kom til etter utarbeidelsen av dette avsnittet, tar jeg i det 
følgende delvis utgangspunkt i de nå opphevede regler. For det første viser 
en slik framstilling situasjonen slik den har vært siden edb ble innført ve 
arbeidskontorene. Dessuten vil de gamle kommentarene til 
sysselsettingsloven trolig bli stående i noen tid før nye kommentarer kan 
bli utformet.

1.2.2 Vedtake i
Punkt C nr. 6 i direktoratets saksbehandlingsregler gir anvisning på hvilke 
blanketter som skal anvendes ved behandling av en sak, kravene til 
dokumentasjon m.v. Her heter det bl.a. at "Vedtak føres på side 4 i 
blankett HA 1901 ... og skal undertegnes (initialer) av sekretæren eller 
fungerende sekretær for distriktets arbeids- og tiltaksnemd, eller av 
formannen i nemda, og stemples med kontorets navn." Den blanketten 
det her er vist til. er gått ut av bruk, bl.a. som et resultat av edb- 
innforingen. Gjeldende "edb-blankett" HA 1907 har ikke tilsvarende felt 
for underskrift og stempel i saker der dagpenger blir innvilget. Så vidt jeg 
har kunnet bringe på det rene. er det en vanlig praksis ved de kontorene 
som hosten 1987 hadde etablert edb-rutiner å undertegne "Melding oni 
vedtak", d.v.s. papirutskriften fra Dagpengesystemet som er resultatet av 
registreringer og beregninger i tilknytning til behandlingsrutinen (jfr. foran 
2.2.2). Forøvrig er praksis at vedtaket påtegnes søknadsskjemaet. Det 
eksisterer m.a.o. ulik praksis innen etaten vedrørende hvorledes vedtak 
formelt sett fattes** .

Den utskriften som vedtaket fattes på ved sekretærens underskrift, er ofte 
resultatet av flere saksbehandleres arbeide. Vedtaksutskriften er også 
resultatet av anvendelsen av Dagpengesystemet med automatisk beregning 
av stønad. Sekretæren skulle se til at ulike formelle krav var tilfredsstille 
og dessuten sjekke at resultatet så nogenlunde rimelig ut. Selv om det er 
riktig å holde på utgangspunktet om at sekretæren både har plikt og 
mulighet til å kontrollere og rette feil, er det flere forhold som har gjort 
slik kontroll mindre viktig. For det første opplyser Arbeidsdirektoratet at 
det har vært en gradvis endring i rekrutteringen av sekretaere 
(Distriktsarbeids-sjefer) slik at disse i stadig større grad enn tidligere

8. Nytt skjema til erstatning for HA 1901 er hosten 1988 under utarbeiding.
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rekrutteres blant andre personer enn de med a-trygd-bakgrunn. Færre 
Distriktsarbeids-sjefer har idag m.a.o. dagpenger som sitt spesialfelt. 
Dersom dette er korrekt, kan det tyde på at tyngden av den rettslige 
kompetansen vedrørende dagpengesaker i større grad enn tidligere finnes i 
saksbehandlerskiktet. Det er i så fall nærliggende å anta at 
Distriktsarbeids-sjefene i større grad enn tidligere vil stole på riktigheten av 
de avgjørelser de blir forelagt.

Etablering av automatiserte beregninger av dagpenger vil åpenbart virke i 
samme retning. I etater der manuelle beregninger tidligere var en viktig 
del av saksbehandlingen, har det vært påkrevet å etablere rutiner for å 
unngå regnefeil. Dagpengesystemet kan ses på som en rutine som 
utelukker denne type feil  ̂ , og som dermed gjør sekretæren 
(Distriktsarbeids-sjefens) kontroll mindre viktig enn tidligere. Sekretærens 
vedtaks- og kontrollfunksjon etter sysselsettingslovens §29,2.ledd, jfr. 
forskrifter av 18/12 1970 kan derfor sies å ha mistet meget av sin praktiske 
betydning, særlig p.g.a. kombinasjonen kompetanseforskyvning og edb- 
innforing.

Ved en lovendring av 18. desember 1987 nr. 102 (ikraft fra I. januar 
1988) ble sysselsettingslovens kap. V endret slik at vedtaksmyndigheten ble 
tillagt "arbeidskontoret". Den gamle ordningen som i praksis innebar at 
myndigheten ble lagt til en person, ble m.a.o. endret slik at 
avgjørelsesmyndigheten istedet formelt skulle fattes av en administrativ 
enhet. Dette innebærer trolig at det enkelte kontor i større grad 
enn tidligere selv kan organisere saksbehandlingsarbeidet, herunder 
plassere avgjørelsesmyndighet, på den måte de anser å være forsvarlig og 
hensiktsmessig. Dette vil bl.a. innebære en mulig tilpassing til de nye edb- 
rutiner. Arbeidsdirektoratets saksbehandlingsregler må sies å passe enda 
dårligere nå etter endringen av sysselsettingsloven. Direktoratet har ikke 
gitt nye interne regler om hvorledes det enkelte kontor skal innrette 
saksbehandlingsarbeidet.

Iflg. gjeldende saksbehandlingsregler skal perioden vedtaket gjelder for 
være inntil 80 uker. Dagpengesystemet tillater imidlertid opp til 250 ukers 
varighet (jfr. 1.4.3). Kontoret for arbeidsløysetrygd har vært misfornøy 
med at dette har vært mulig, og har på denne bakgrunn anmodet edb-

9. Forutsatt at edb-systemet er korrekt.
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avdelingen om å endre maksimumsgrensen i systemet. En slik endring vil 
kunne bringe "saksbehandlingsreglene" i Dagpengesystemet i 
overensstemmelse med gjeldende saksbehandlingsregler fra fagkontoret.

1.2.3 Saksbehandlingsregler i brukerhåndboka
Brukerhåndboka til Dagpengesystemet, datert 29. september 19861 ̂  
åpner med å slå fast at "Håndbokene er systembeskrivelser og gir i 
hovedsak ingen faglig veiledning". Det er nærliggende å oppfatte dette som 
en opplysning om at informasjonen i håndbokene langt på vei bare angår 
systembeskrivelse, hvilke taster en må trykke på for å utføre arbeid som er 
beskrevet andre steder og lignende forhold. I det følgende skal jeg kort gi 
en vurdering av innholdet i brukerhåndboka for Dagpengesystemet fram til 
bokas behandling av rutinen for anvisning.

Brukerhåndboka inneholder i stor utstrekning eksempler på uutfylte 
skjermbilder med forklaringer til de ulike opplysningtypene som skal 
registreres. For det første inneholder altså håndboka opplysning om hvilke 
opplysningstyper som kan registreres i de forskjellige feltene, og dermed i 
stor grad hvilke opplysninger som er aktuelle og relevante i en 
dagpengesak. Dette er helt klart opplysninger av trygdefaglig innhold som 
representerer en rettslig veiledning m.h.t. saksbehandlingen.

Håndboka gir også opplysning om hvilke felt på skjermbildet som må 
fylles ut. og hvilke det er tillatt å utelate. De opplysninger som gis om 
disse forholdene, reflekteres av systemets krav til registrering gjennom 
kontrollprogrammene (jfr. nedenfor 1.4). Stort sett vil det være opplyst om 
de kontroller systemet foretar. Også disse opplysningene er av trygdefaglig 
art.

Foruten de tabellariske oppstillingene som gir opplysning om de ulike 
feltene på registreringsskjermbildene. inneholder håndboka korte 
orienteringer til saksbehandleren, f.eks. vedrørende rekkefølgen på 
arbeidsoppgaver ved bruk av systemet. Følgende sitat er hentet fra 
kommentaren til bruk av behandlingsrutinen:

#»

10. Gjeldende fram til oktober 1987 da brukerhåndboka kom i ny utgave.
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Det er en forutsetning at journalføring er foretatt, og at 
søknadsblanketten er manuelt ferdigbehandlet med de nødvendig 
bilag. Vedtak må være fattet, (min understrekning) ..." '*

For det første inneholder dette korte utdraget en orientering om rekkefølgen 
av de interne saksbehandlingsrutinene. Slike grunnleggende regler gjelder 
uavhengig av manuell eller edb-støttet saksbehandling. De tilsvarer ikke 
retningslinjer i andre sentralt fastsatte saksbehandlingsrutiner, og kommer 
altså i tillegg til disse1 ̂  . Det finnes ytterligere 4 regler/retningslinjer av 
denne kategorien innen ajourførings- og behandlingsrutinen i 
Dagpengesystemet.

Det korte sitatet fra håndboka (over) inneholder en regel om at vedtaket 
må være fattet for behandlingsrutinen i Dagpengesystemet anvendes. Dette 
er en overraskende regel som stemmer dårlig med (de nå opphevede) 
saksbehandlingsreglene. Jeg har nettopp forklart at sysselsettingsloven og 
Arbeidsdirektoratets utfyllende regler la vedtaksniyndigheten til sekretæren, 
fungerende sekretær eller formannen for vedkommende arbeids- og 
tiltaksnemd. Etter Arbeidsdirektoratets saksbehandlingsregler fattes vedtaket 
ved at sekretæren gir underskrift på skjemaet HA 1901 og ved det bekrefter 
beregningsresultatet. Idag skjer imidlertid beregningene ved hjelp av 
behandlingsrutinen i Dagpengesystemet. Vedtak kan derfor vanskelig være 
fattet etter den manuelle behandlingen slik brukerhåndboka gir anvisning 
på.

Det veiledningen i brukerhåndboken troligvis peker på, er at spørsmålet 
om dagpenger skal ytes må være positivt besvart, og alle relevante 
saksopplysninger samlet inn og vurdert. En kan m.a.o. si at det niå 
foreligge et fullstendig beslutningsgrunnlag ved at den manuelle 
saksbehandlingen er sluttført. Gitt automatisk beregning m.v. kan det 
hevdes at resultatet er determinert ved at det faktiske beslutningsgrunnlaget 
er bestemt og entydige behandlingsregler i form av edb-programmer gitt. 
En slik forutsetning holder imidlertid ikke alltid stikk.

11.Dette avsnittet er tatt ut i den nye utgaven av håndboka.

12. På den annen side vil veiledningen trolig tilsvare innholdet av mange lokalt fastlagte 
saksbehandlingsregler.
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Beslutningsgrunnlaget er f.eks. bare fullstendig og korrekt under 
forutsetning av at de foreliggende saksopplysningene har verdier som 
Dagpengesystemet godtar. Dessuten må alle de verdier som i systemet er 
definert som obligatoriske være omfattet av beslutningsgrunnlaget. Dersom 
dette ikke er tilfelle, f.eks. slik at kommunenuniiner. nummer på 
skattekort, alder på forsorgede barn eller maksimal %  utbetalt stønad er 
"feil", vil ikke endelig stonadsbelop pr. uke kunne bli regnet ut fo 
forholdet er bragt i orden. Slik korreksjon forutsetter endring i det 
beslutningsgrunnlaget som danner basis for registreringene i 
behandlingsrutinen. Situasjonen viser hvorledes systemet setter rammer for 
saksbehandlingen, og at det i en viss utstreknig også setter praktiske 
grenser for saksbehandlerens valgmuligheter.

Selv om beslutningsgrunnlaget faktisk skulle bli godtatt av systemet, vil ikke 
resultatet alltid være determinert som følge av behandlingsreglene 
programmet. Visse deler av regelverket er nemlig ikke omfattet av 
systemet. Dette innebærer at en først vil få resultatet fra den automatiske 
behandlingen, og siden en avsluttende manuell behandling (utregning) av 
søknaden. M.h.t. den manuelle delen vil det ikke være entydig fastlag 
hvilke regler og tolkninger som skal legges til grunn. I disse sakene vil 
resultatet m.a.o. ikke være determinert når beslutningsgrunnlaget er 
fastlagt og godtatt av systemet.

Etter min mening er det uheldig at loven og de vanlige 
saksbehandlingsreglene på den ene side. og regler vedrørende 
saksbehandling i brukerhåndboken på den andre, ikke er koordinert på et 
så sentralt punkt som vedrører vedtaksbegrepet. Særlig er dette uheldig 
fordi saksbehandlingsreglene fra Arbeidsdirektoratet allerede skaper 
forvirring ved å ikke være ajour m.h.t. blankettbruk m.v., jfr. over.

Under overskriften "Kontrollrutiner" finnes 3 kortere avsnitt i 
brukerhåndboken av rent prosessuelt innhold:

"Saksbehandlerene kontrollerer at inntektene er overført riktig fra
søknadsblanketten.

Deretter skal søknadene og det ferdig utskrevne vedtak kontrolleres
med hensyn til saksbehandlerens vurdering og korrekte inntekter av en
annen saksbehandler. Det er signaturrubrikk for dette på skjemaet.
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Formelt sett fattes det endelige vedtaket først når fullmaktsinnehaveren 
(kontorleder) har signert vedtaket. Dette er nødvendig for an-visnin 
kan finne sted." 1 ̂

Siste avsnitt tilsvarer for så vidt innholdet i sysselsettingsloven og 
direktoratets nærmere regler om saksbehandlingen. De to første avsnitten 
gir imidlertid anvisning på rutiner som ikke kommer til uttrykk ellers i 
regelverket.

Håndbøkenes understrekning om at de i hovedsak ikke gir faglig 
veiledning, niå etter min mening modifiseres noe, særlig m.h.t. hvilke 
verdier som er relevante og obligatoriske. Også ellers har jeg imidlertid 
vist at brukerhåndboken til Dagpengesystemet gir saksbehandlingsregler 
som dels ikke forekommer andre steder, dels stemmer dårlig overens med 
de "tradisjonelle" saksbehandlingsreglene. Det ser ut til at meget kunne 
være vunnet ved å samordne brukerhåndbøker med øvrig regelverk i større 
grad enn idag.

1.2.4 Avslutning
Etter min mening er det påfallende at Arbeidsdirektoratet selv etter 3 års 
drift av Dagpengesystemet ikke har utarbeidet generelle 
saksbehandlingsregler som gjenspeiler edb-rutinene i etaten. I det minste 
burde det være en enkel sak å endre henvisninger til gjeldende blanketter 
m.v. Når nødvendige endringer og innarbeidinger ikke er gjort, tror jeg 
på den annen side dette ikke innebærer noe stort problem for det enkelte 
arbeidskontor og for saksbehandlerene. Etter en viss tid med edb-rutiner 
er det trolig at en finner fram til passende saksbehandlingsprosedyrer. Det 
kan imidlertid spørres om dette er en tilfredsstillende situasjon for 
Arbeidsdirektoratet som ansvarlig myndighet.

Som årsaker til at saksbehandlingsprosedyrene ikke er tilpasset 
Dagpengesystemet anfører Arbeidsdirektoratet bl.a. kapasitetsproblemer og 
hyppig utskiftning av saksbehandlere. Dessuten framholder direktoratet at 
omarbeidingen av rundskriv ikke kan skje delvis, men må endres totalt. 
Det pekes også på at alle arbeidskontorer først er brukere av systemet i 
\øpet av 1988.

13. Disse avsnittene er tatt ut i den nye utgaven av håndboka.
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1.3 R EG ELV ER K ET  VEDRØ RENDE DAGPENGER VED  A RBE ID SLØ YSE
1.3.1 Kapittel 4 i folketrygdloven; stonad under arbeidsløyse m.v.
Kapittel 4 i lov om folketrygd inneholder de sentrale bestemmelsene 
vedrørende arbeidsløyse-trygden. Administrative bestemmelser, regler om 
anke m.v. er gitt i og med hjemmel i sysselsettingslovens kapittel V. Disse 
bestemmelsene er omtalt i rapporten under 1.2. Hovedbestemmelsene om 
dagpenger finnes i paragrafene 4-2, 4-3 og 4-4. Karakteristisk for de to 
første bestemmelsene er at de er omfattende og tildels uoversiktlige. De 
viktigste vilkårene for trygd fremgår av 4-2, mens beregningsgrunnlag og 
beregningsmåte for arbeidsløysetrygd, samt visse grenser for stonad er 
fastlagt i paragrafene 4-3 og 4-4. De øvrige bestemmelsene i kapittelet er i 
forste rekke bestemmelser om delegasjon av myndighet til å gi særskilte 
regler for visse grupper arbeidstakere.

Selv om det i loven gis forholdsvis detaljerte regler, har ftl. kap. 4 et stort 
antall bestemmelser der Kommunal- og arbeidsdepartementet, og til en viss 
grad Arbeidsdirektoratet, er gitt myndighet til å gi utfyllende regler. Disse 
forskriftshjemlene er tildels så generøst drysset ut over regelverket at det i 
visse tilfelle kan virke uklart hvorledes myndigheten til å gi videre 
generelle regler er fordelt*^ . Fullmaktene til å gi nærmere regler er i 
stor grad benyttet, noe som gjor at lovens regler kun gir et riktig bilde av 
situasjonen for hovedgruppen av arbeidstakere. For flere spesielle 
yrkesgrupper er det nødvendig å lese forskriftsverket for å få et riktig bilde 
av trygdeordningen *  ̂ .

1.3.2 Forskrifter til folketrygdlovens kapittel 4
Arbeidsdirektoratet har utarbeidet en regelsamling til bruk i etaten, særlig 
ved arbeidskontorene. Denne "AF-håndboka" inneholder (foruten 
folketrygdloven og sysselsettingsloven) aktuelle forskrifter, rundskriv og

14. For paragraf 4-2. nr.3. bokstavene g.h og j, er det f.eks. gitt 3 forskjellige bestemmelser 
for hver av bokstavene (jfr 4-2, nr.3, 3. og siste ledd) om at h.h.v. "Kongeir, 
"Departementet eller den det gir fullmakt" og "Arbeidsdirektoratet" kan gi nærmere 
generelle regler.

15. Dette gjelder arbeidstakere over 64 år. delvis permitterte, deltidsarbeidende, selvstendig 
næringsdrivende, sjømenn i utenriksfart m.v., arbeidere i fiskeforedlingsindustri, 
vernepliktige, gjenlevende ektefeller og personer på arbeidsmarkedskurs.
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traktater*6 . i desember 1987 eksisterte det 54 gjeldende, publiserte og 
ikrafttrådte forskrifter til kap. 4 i folketrygdloven. Av disse var minst J5 
av midlertidig karakter og derfor utelatt i Arbeidsdirektoratets 
forskriftssamling. Fire av de resterende 39 forskriftene manglet i 
direktoratets forskriftssamling, til tross for at disse er publiserte og 
ikrafttrådte og ikke senere opphevet' . I Norges forskrifter, bind 9, 
Kommunal- og arbeidsdepartementet manglet minst 3 forskrifter.

I innstillingen fra et regelforenklingsutvalg i Arbeidsdirektoratet ("enklere 
a-trygd'')*° foreslås det å oppheve ialt 12 forskrifter19 , mens de 
resterende bestemmelser foreslås satt sammen til et helhetlig regelverk, delt 
inn i 14 kapitler.

Om forskriftsverket til kap. 4 i folketrygdloven uttaler utvalget bl.a. (side
5):

"Endringene i regelverket har ofte vært situasjonsbestemte med 
sikte på å lose problemer for visse grupper arbeidsløse. Forskriftene 
har ofte vært utformet under tidspress, uten full oversikt ove 
konsekvensene for helheten i regelverket og den praktiske 
gjennomføringen. Resultatet er et detaljert regelverk preget av 
millimeterrettfeidighet og med mange gjentagelser og særregler."

Langt på vei tror jeg utvalgets karakteristikker gir en korrekt beskrivelse av 
dette forskriftsverket.

F o r s k r i f t e n e ^  til kap.4 i folketrygdloven er med ett unntak gitt av 
Kommunal- og arbeidsdepartementet eller av regjeringen. Ialt 20 av de 35

16. I framslillingen foran vil del som el supplement bli henvist til rundskrivsnummerel i AF- 
håndboka for rundskriv og forskrifter.

17. Av disse er én åpenbart uaktuell og foreldet.

18. Innstilling IVa arbeidsdirektoratets forenklingsgruppe for a-trygd. avgitt 17. februar 1986.

19. Derav 10 forskrifter inntatt i AF-håndboka og to upubliserte forskrifter.

20. Det vil her si generelle regler som er kalt forskrift eller publisert som forskrift.
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forskriftene som er tatt inn i AF-håndboka inneholder regler som gir 
Kommunal- og arbeidsdepartementet oĝ  Arbeidsdirektoratet fullmakt til å gi 
nærmere regler på forskriftens område^ . Bare i 4 tilfelle er fullmakten 
til å gi nærmere regler snevret inn til å gjelde visse emner eller 
forskriftsparagrafer^ . i de resterende 16 tilfellene er det gitt en vid og 
generell fullmakt til Arbeidsdirektoratet. Vanligvis er denne retten 
formulert slik at Arbeidsdirektoratet gir (el. kan gi) nærmere regler (el. 
retningslinjer el. bestemmelser) om gjennomføring (el. praktisering) av 
bestemmelsene (el. forskriftene). Arbeidsdirektoratet har ikke gitt regler i 
medhold av disse fullmaktene som er publisert som, eller betegnet 
"forskrift". Det som eksisterer av nærmere regler til Kommunal- og 
arbeidsdepartementets og regjeringens forskrifter fremgår av ulike 
rundskriv, og er integrert i "AF-håndboka".

1.3.4 Interne instrukser og veiledninger
Gjeldende interne instrukser og veiledninger til de relevante lover og 
forskrifter innen arbeidskontorenes arbeidsområde er av ulik karakter. Jeg 
vil her skille mellom rundskriv publisert i AF-håndboka, andre rundskriv 
og telex- og telefaxmeldinger. I tillegg finnes i en viss utstrekning lokale 
retningslinjer som er utarbeidet av de enkelte arbeidskontorer, men disse 
kommer jeg ikke nærmere inn på.

I AF-håndboka er det idag tatt inn 9 dokumenter som er gitt betegnelsen 
"rundskriv". Innholdet i rundskrivene er av varierende karakter. De 
fleste skrivene gir imidlertid detaljerte regler innen spesielle emneområder, 
dels gjentas og forklares innholdet av lov- eller forskriftsbestemmelser eller 
forholdet mellom bestemmelser. Hoveddelen av rundskriv som gir 
nærmere regler, diskuterer ikke. men gjor kun rede for hvorlede 
bestemmelser skal forstås. I enkelte tilfelle argumenteres det med 
trygderettens kjennelser, avgjørelser i Arbeidsdirektoratets styre eller brev 
og vedtak m.v. fra Kommunal- og arbeidsdepartementet. I to tilfelle er den 
overordnede forvaltningsmyndighetens syn formulert som et r e g le v e r k ^  .

21.12 av 19 forskrifter gitt vecl kgl.res. og 8 av 14 forskrifter gitt av Kommunal- og 
arbeidsdepartementet inneholder delegasjonsbestemmelser.

22. Se AF-håndbokas forskrifter 41-05-02, 09, 13 og 17.

23. Dette gjelder "Supplerende regler for stønad til personer som ikke kan ta arbeid på full 
Fortsettes på neste side
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I begge sporsmål er Arbeidsdirektoratet gitt myndighet til å gi nærmere 
forskrifter^ .

Foruten nærmere regler og fortolkninger av folketrygdlovens kapittel 4 med 
forskrifter inneholder rundskrivene enkelte regneeksempler på antatte 
vanskelige b e r e g n i n g e r ^  , Det finnes imidlertid ingen rettledning m.h.t. 
hovedberegningsreglene etter ftl. paragraf 4-3. Et rundskriv der en samlet 
veiledning av utregningsregelene er påbegynt, foreligger delvis ferdig men 
er ikke sluttført.

Alle gjeldende rundskriv er vedtatt i oktober 1982 eller senere. Inntil 1981 
gjaldt 58 forskjellige rundskriv. Ifølge referanser på skrivene selv erstatter 
de 9 någjeldende rundskrivene kun 14 eldre rundskriv, 1 tillegg til 
rundskriv, I brev og to meldinger. Siden 1981 er det gitt 8 nye 
forskrifter, men ingen av disse erstatter tidligere rundskriv. Henvisningene 
til gamle utgåtte skriv som er erstattet er imidlertid neppe utfyllende, og 
endel av de eldre rundskrivene har mistet aktualitet p.g.a. regelendringer. 
I forhold til det någjeldende regelverket er det likevel klart at de 
eksisterende rundskrivene ikke er dekkende, noe kontorsjefen for kontoret 
for arbeidsløysetrygd i Arbeidsdirektoratet bekrefter. . Det er forså vidt 
illustrerende for denne situasjonen at det ved årsskiftet 1987/88 forelå ialt
4 rundskriv i utkast form. Blant disse er det nevnte rundskrivet vedrørende 
hovedberegningsregelene i ftl. paragraf 4-3, og som altså vedrører de 
regler som utgjør grunnstammen i Dagpengesystemet.

Fortsatt fra forrige side
tid“ , av 21 mai 1965, gitt av Arbeidsdirektoratets styre, og "Foreløpige retningslinjer om 
krav til geografisk mobilitet ved daglige reiser mellom hjetn og arbeidssted", gitt av 
Kommunal og arbeidsdepartementet i brev av 20. januar 1982. Begge regelverk er tatt 
inn 1 rundskriv av 8/10 1982 (41 10 03).

24. Se paragraf 4-2 nr. 3. 3.ledd og nr. 4,

25. Se t.eks. rundskriv av 14/8 1985 om samordning av dagpenger under arbeidsløyse og 
andre økonomiske ytelser (41 10 18).

26. Jfr. intervju med kontorsjef Måll Kjærvik, Artbeidsdirektoraiet, 13/10 1987, under 
"Andre forhold som ble nevnt under samtalen".
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Det finnes eksempler på rundskriv i etaten som i realiteten ulovhjemlet har 
fraveket folketrygdlovens bestemmelser, og som også etter at de formelt sett 
er opphevet av Arbeidsdirektoratet, fortsatt blir praktisert lokalt27 . Den 
lokale praksis er kjent av Kontoret for arbeidsløysetrygd. Jeg har 
imidlertid ikke undersokt i hvilken utstrekning eldre, opphevede rundskriv 
som ikke er erstattet av nye skriv eller forskrifter fremdeles er i bruk 
lokalt.

Et annet særtrekk ved rundskrivene er at de ofte har forlopere i form a 
telex- og telefax-meldinger, med særskilte instrukser og retningslinjer som 
blir sendt ut til fylkesarbeidskontorene og derfra kopiert og fordelt til 
distriktsarbeidskontorene i regionen. Meldingene blir siden erstattet av 
rundskriv inntatt i AF-håndboka, eventuelt av en forskrift. Slike meldinger 
finnes ikke i egen samling i Arbeidsdirektoratet2® , og arbeidskontorenes 
behandling og lagring av slike skriv er trolig varierende.

1.4 KONTROLLER
1.4.1 Innledning
Dagpengesystemet inneholder flere kontrollfunksjoner. Det folgende er 
basert på en gjennomgang av kontrollrutinene i Dagpengesystemets 
V B E H A i, procedure division, kontroller-data-4. Hovedformålet med 
gjennomgangen har vært å foreta en hjemmelsbestemmelse og en rettslig 
kategorisering av kontrollreglene i programmene. Alle programmer i 
Dagpengesystemet er skrevet i Cobol.

Samtlige kontroller gjelder sporsmålet oni feltene i skjermbildene er utfylt 
på lovlig måte. Kontrollene setter grenser for saksbehandleren m.h.t. 
hvilke valg hun kan gjore ved registreringen av saksopplysningene. 
Enkelte innskrenkninger i valgmulighetene foretas allerede ved definering 
av feltene for variabler i systemet. Det er f.eks. på forhånd definert hvor 
mange posisjoner en variabel kan bestå av, og om variablene er 
numeriske, alfabetiske eller alfanumeriske. Den kontrollfunksjonen som 
følger av slik feltdefinering kommer jeg likevel ikke nærmere inn på her.

27, Se rundskriv nr. HA 27/74/05 og Arbeidsdirektoratets brev av 15/1 1981, om rett til a- 
trygd for visse typer selvstendig næringsdrivende.

28. Meldingene kan finnes fram til i kopibøker for utsendt post.
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Kontrollene er problematisk å kategorisere på en hensiktsmessige måte. I 
del folgende vil jeg noye meg med å operere med to større grupper; krav tii 
standardiserte verdier og grenseverdier. Av disse er grenseverdiene de 
rettslig sett mest interessante.

1.4.2 Krav til standardiserte verdier.
Systemet stiller krav om bestemte verdier skal være utfylt eller at bestemte 
representasjoner av fakta skal være anvendt. F.eks. utføres kontroller på at 
"bokommunenr." og "innvilget fra" skal være utfylt, og at utfyllingen av 
behandlingsrutinen skal være signert. Dernest kreves at de utfylte verdier 
er "lovlige", f.eks. slik at feltet "bokommunenr." utfylles med et tall som 
tilsvarer kommunenummeret på en kommune i Arbeidsdirektoratets 
fortegnelser, at feltet "innvilget fra" er fylt ut med en tallkombinasjon som 
representerer en virkelig dato og at signaturen skal tilsvare den signaturen 
som logget seg på systemet før registreringen startet. 1 andre tilfelle 
kontrollerer systemet at ett av to registrerings-alternativer er anvendt; f.eks. 
" J"  for ja eller " " (blank) for nei, "F " for forrige grunnbeløp eller " " 
(blank) for någjeldende grunnbeløp.

Dagpengesystemet har en rekke kontroller av denne typen. Kontrollnivået 
er imidlertid meget varierende ved at en i noen tilfelle f.eks. kun krever at 
feltet skal være numerisk utfylt, i andre tilfelle at det tallet som skal 
registreres finnes på en bestemt liste eller tilfredsstiller bestemte krav, 
mens det i atter andre tilfeller kreves at ett av to tegn er valgt.

I gjennomgangen av kravene til standardiserte verdier fant jeg ingen 
forhold jeg mener det er verdt å diskutere nærmere her. Det er likevel 
klart at slike verdier i en viss utstrekning har betydning for saksbehandleres 
kunnskap om regelverk og for arbeidsmiljøet.

1.4.3 Grenseverdier
Enkelte registreringer av tall kan ikke overstige visse grenser som er 
fastlagt i kontrollprogrammer i Dagpengesystemet. Her skal jeg kort gå 
Igjennom disse. Enkelte slike grenseverdier refererer til allerede 
eksisterende regler, mens det i andre tilfelle er definert nye grenser i 
anledning av Dagpengesystemet.
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Skatteprosent

IF  W-SKATTEPROS > "80“
MOVE "4X71* TO TX-FEILKO D E 
GO TO 4 FEIL-SKATTEPRO S 

ELSE

Melding til saksbehandler lyder i disse tilfellene:Skatteprosent antas å v a're for høy.
I folge Dagpengesystemets kontroller kan det ikke trekkes mere enn 80% i 
skatt. Dette er et eksempel på en grenseverdi som er basert på lovgivning 
utenfor folketrygdloven. Det er klart at denne grensen er meget romslig 
satt. Trolig refererer den til Kunngjøring om formues- og inntekstskatt til 
staten for inntektsåret 1987 (Statskattevedtaket) der det i §8 fastsettes en 
grense på 80% samlet skatt i tilfeller med høy formuesskatt. Ved ligning 
av arbeidsinntekt er hoyeste progresjonstrinn for statsskatten ca. 40% og 
for kommuneskatten ca. 23%^9 . Arbeidsledige får ikke utbetalt 
dagpenger av et høyere inntektsgrunnlag enn 6 x grunnbeløpet, noe som 
gjor lioye skattetrekk lite sannsynlige. Den grenseverdi Dagpengesystemet i 
dette tilfellet bruker, må derfor sies å være langt fra de skattetrekk som vil 
være aktuelle for arbeidsledige personer. Det er trolig at størstedelen av 
arbeidsledige vil kunne betale dobbelt så meget skatt som de skulle uten at 
Dagpengesystemets kontroller ville fange opp feilen. Både arbeidsledige 
selv og saksbehandlere vil normalt oppdage langt mindre betydelige feil enn 
dette. Grensen i kontrollprogrammet må derfor sies å være av meget liten 
praktisk verdi.

Antall barn

IF  BEBEHAI-FORSORG-BARN > 14
MOVE ”4742'' TO TX-FEILKO D E
MOVE PLACE-CURSOR TO BBEHAI-FORSORG-BARN-S 
GO TO 4-L.

I disse tilfellene lyder meldingen: Forsørgede barn kan ikke vccre over 14.

29. Disse tullene er tiklels meget unøyaktige og gir kun en indikasjon på Itoyeste progresjon 
på arbeidsinntekt.
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I følge Dagpengesystemets kontroller kan ikke antallet forsørgede barn 
overstige 14. Forsørgede barn må ifølge regelverket være under 18 år. 
Ifølge tall fra befolkningsundersøkelsen ved Statistisk sentralbyrå var det i 
1987 I familie i Norge med mere enn 14 barn som bodde hjemme. En 
kunne kanskje spørre om grensen burde være satt slik at den 
omfattet mulige og eksisterende tilfelle, slik at en f.eks. satt grensen til 20 
barn istedet for 14. Dersom en imidlertid ønsket å gi en kontroll i form av 
en "vekker" som kunne fravikes, ville et langt mindre antall barn kunne 
være passende. Min kritikk har imidlertid meget liten praktisk betydning.

Normal arbeidstid

IF  BBF.HA1 NORMAL-ARBTID > 40.0 
M OVE "4751 “ TO TX FE ILKO D E
MOVE PLACE-CURSOR TO BBEHA1 -NORMAL-ARBTID-S 
GO TO 4-L.

I disse tilfellene lyder meldingen: Norm. arb.lid kan ikke oversl. 40 limer.
Kontrolldelen i Dagpengesystemet inneholder også en grense for "normal 
arbeidstid" på 40 timer. Denne grenseverdien er hentet fra rundskriv av 
15. desember 1982* , side 2 der det heter;

"Etter forskriftenes § 2 begrenses arbeidstiden av reglene om 
arbeidstidens lengde i arbeidsmiljølovens § 46. Hovedregelen er 40 
timer pr. uke. Forøvrig vises det til bestemmelsene i paragrafen. En 
kan under ingen omstendighet regne med mer enn 40 timer pr. uke 
som vanlig arbeidstid, (min understrekning)

Forskriften det vises til er fastsatt ved kgl. res. den I. oktober 1976^ , 
men denne er senere avløst av kgl. res. av 6. desember 1985. I 
rundskrivet er det m.a.o. ikke referert til den gjeldende forskriften.

30. Og som tlt-rlor kan antas å være forsørget. Det går imidlertid ikke fram av tallene hvor 
mange av disse som var under 18 ar.

31. Rundskriv 41 10 10.

32. Lovtidende 1976, side 701.
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I (de gjeldende) forskriftenes § 2, heter det at "Arbeidsdirektoratet kan gi 
nærmere regler for fastsetting av vanlig arbeidstid", altså en generell 
myndighet til å gi nærmere regler uansett arbeidstakergruppe. Videre 
heter det at maksimal vanlig arbeidstid "ikke (kan) overstige lovbestemt 
arbeidstid for vedkommende yrkesgruppe eller næring" (min 
understrekning). Forskriften nevner m.a.o. ikke noen fast grense på 40 
timer pr. uke, men viser at det skal tas hensyn til yrkesgruppe og næring. 
Det er vanskelig å forstå dette annerledes enn at en har forutsatt variasjon 
i "vanlig arbeidstid" avhengig av en kategorisering av arbeidsforhold.

Arbeidsmiljølovens §46 som rundskrivet henviser til inneholder en 
hovedregel om vanlig arbeidstid på 40 timer pr. uke. På den annen side 
gjores det viktige unntak både i positiv og negativ retning. Disse 
unntakene skjer i henhold til arbeidets art (gruvearbeide. skiftarbeide) og 
arbeidstidsvilkår i arbeidskontrakten (hjemmevakt, beredskapstjeneste). 
Lovens regler om arbeidstid kan dessuten fravikes i liberal retning ved 
avtale mellom arbeidsgiver og fagforeninger med innstillingsrett^ .

Når Arbeidsdirektoratets rundskriv setter opp en absolutt grense på 40 
timer til tross for at det etter arbeidsmiljøloven er lovlig adgang til å 
overskride grensen, bryter dette etter min niening med forskriftens 
bestemmelse om at "vanlig arbeidstid" ikke kan "overstige lovbestemt 
arbeidstid for vedkommende yrkesgruppe eller næring". Rundskrivets 
bestemmelse om en streng grense på 40 timer må derfor trolig anses å 
ligge utenfor en rimelig tolkning av forskriftens § 2, og dermed utenfor 
den myndighet til å gi nærmere regler som er delegert til 
Arbeidsdirektoratet.

Det kan videre stilles spørsmål om hva slags vedtak rundskrivets 
bestemmelse om "vanlig arbeidstids" er. I forskriften vedtatt av 
regjeringen er Arbeidsdirektoratet som nevnt gitt myndighet til å "gi 
nærmere regler om fastsetting av vanlig arbeidstid". For det forste er 
det klart at vedtaket faller inn under forvaltningslovens definisjon av 
"forskrift", idet utstedelsen av rundskrivet er en avgjørelse som er truffet 
under utøving av offentlig myndighet, og vedtaket "gjelder rettigheter eller 
plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer". I og 
med implementeringen av 40-timersreglen i programmet, må vedtaket

33. Jtr. arbml § 46 nr. 10.



dessuten sies å "være bestemmende", jfr fvl. paragraf 2 bokstavene a og c. 
Direktoratet står neppe fritt m.h.t. å behandle et generelt vedtak som en 
intern instruks e.l. når det eksisterer en dekkende lovhjemmel til å gi 
forskrift, og vedtaket faktisk har forskrifts innhold, jfr. fvl. §2 c.

I utredningen "Enklere a-trygd" blir det generelt uttalt:
"I gjeldende forskrifter er det tatt inn en generell bestemmelse om at 
Arbeidsdirektoratet kan gi nærmere regler om praktiseringen.
Som regel gir Arbeidsdirektoratet slike instrukser i rundskriv og 
meldinger. Gruppa mener at instrukser om praktiseringen av 
bestemmelsene ikke krever hjemmel i forskrift. Arbeidsdirektoratet 
kan gi slike instrukser til arbeidskontorene med grunnlag i den 
instruksjonsmyndighet direktoratet har overfor underordnede organer. 
Arbeidsgruppa vil derfor ikke ta med noen bestemmelse om dette i 
utkast til nye forskrifter."
(Utredningen side 10)

Det er ikke vanskelig å være enig i at Arbeidsdirektoratets har en 
alminnelig instruksjonsmyndighet. Nettopp derfor er det lite naturlig å 
forstå forskriftenes hjemler til å gi nærmere regler som et grunnlag for 
utovelse av slik instruksjonsmyndighet. Slike forskriftsbestemmelser må 
istedet ses på som delegering av forskriftsmyndighet til Arbeidsdirektoratet. 
Teksten over viser imidlertid at arbeidsgruppen-^ tydligvis ikke har vært 
tilstrekkelig oppmerksomme på skillet mellom forskrift og interne 
instrukser.

Etter min mening hefter det altså to kritikkverdige forhold ved grensen 
vedrørende "vanlig arbeidstid". For det første mener jeg det er tvilsomt 
om en absolutt grense på 40 timer kan anses å være lovlig. Dernest hefter 
det en viss uklarhet m.h.t. om en har å gjøre med en forskrift som 
overskrider hjemmelens materielle ramme, eller om det kun er tale oni en 
intern instruks som bryter med lov- og forskriftsbestemmelsene.

34. Som var sammensatt av representanter fra Sosialdepartementet, Arbeidsdirektoratet, ytre 
arbeidsmarkedsetat og NTL.
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Uker delvis permittert

IF  BBEH A l-U KER  DEL-PERM  > 40 
MOVE "4878 TO TX-FEtLKODE
MOVE PLACE-CURSOR TO BBEH A l-U KER  DEL-PERM-S 
GO TO 4-L.

I disse tilfellene lyder meldingen: Slengt, velkommen tilbake ... (deretter 
varierende dato). Teksten er åpenbart resultatet av en feil. Meldingen 
skulle istedet ha nummeret 4877 som innebærer meldingen Normal arb.tid 
må oppgis. Maks 40 timer. Feilen gir opplagt et forvirrende resultat.

Ved delvise permitteringer blir arbeidsledighetstrygden beregnet ut ifra 
tapet i arbeidstid. Kontrollprogrammet inneholder her en grense på 40 
timer, slik at tapet i arbeidstid pr. uke ikke kan overstige denne grensen. 
Denne kontrollen er basert på samme 40-timersgrense som jeg har 
diskutert over. trolig med det resonnement at dersom 40 timer er det 
maksimale timetallet pr. uke som kan legges til grunn for beregning av 
dagpenger, så kan heller ikke tapet i arbeidstid pr. uke overstige denne 
grensen.

Forutsatt at grensen på 40 timer er lovlig er denne utledningen fra 
rundskrivet av 15. desember 1982 for så vidt kurant. Dersom en derimot 
antar at en slik absolutt grenseverdi ikke er korrekt, blir også denne 
grenseverdien uakseptabel. I tråd med konklusjonen foran antar jeg at 
"lovbestemt arbeidstid" og dermed "vanlig a r b e id s t i d kan overstige 40 
timer slik at delvis permisjon også kan overstige 40 timer pr. uke, og at 
denne kontrollgrensen derfor bygger på en feilaktig lovforståelse.

Utbetalingsperiode

IF  BBEHA1-MAKS PROSENT > 25000 
MOVE "4756" TO TX-FEILKO D E
MOVE PLACE-CURSOR TO BBEHA1 MAKS-PROSENT S 
GO TO 4-L.

I disse tilfellene lyder meldingen: Maks prosent kan ikke overstige 25000.

35. Jfr. forskrift av 6. desember 1985, § 2, 1. ledd.



- 32-

I folge ftl. § 4-4, 2. ledd kan dagpenger maksimalt ytes for en 
sammenhengende periode på 80 uker, noe etaten har "oversatt" til at det 
maksimalt kan fattes vedtak om 8000% stonad. I forskrift gitt ved kgl. res. 
den 7. november 1975, § I er det fastsatt at personer som har fylt 64 år 
kan få utbetalt arbeidsløysetrygd inntil han fyller 67 år, eller altså i 3 år 
sammenhengende, eller 15600% (52 uker*3)^ . I behandlingsrutinen 
kan varigheten av utbetalingen fastsettes enten i "niaks. % "  eller ved hjelp 
av "til dato". Prosentangivelse er imidlertid det vanligste å bruke.

Kontrollprogrammet i Dagpengesystemet inneholder altså et vilkår om at 
"maks. % "  ikke skal overstige 25000. Etter regelverket kan 
arbeidssøkende mellom 64 og 67 år heve 15600%. Dessuten kan en 
person i folge lovens hovedregel teoretisk sett heve 8000% innen han fyller 
64 år. Tilsammen utgjør dette 23600%, altså 1400% mindre enn det 
Dagpengesystemet tillater. Det kan synes noe merkelig at kontrollverdien 
er definert forskjellig fra og høyere enn maksimal utbetaling etter lov og 
forskrift.

Etter saksbehandlingsreglene for dagpengesaker^  kan vedtak maksimalt 
fattes for 80 uker (8000%). Bestemmelsen er generelt formulert, men 
praktiseres kun for personer under 64 år. Kontrollen i Dagpengesystemet 
harmonerer uansett dårlig med denne saksbehandlingsregelen.

Maksimalt dagpengegrunnlag

EL SE
IF  BBEHA1A-OPP-DAGGRL > 400000 

M OVE "4760” TO TX FE ILKO D E 
MOVE PLACE-CURSOR TO BBEHA1A-OPP DAGGRL S 
GO TO 4-Y.

I disse tilfellene lyder meldingen: Oppj. dagp.grl. ikke over 400 000.

36. Jfr. forskrifter av 7. november 1975. §1.

37. Av 4. mai 1983, AF-håndboka 41 25 01, side 8
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Ved manuell beregning av stonad registreres det oppjusterte 
dagpengegrunnlaget direkte i behandlingsrutinen, jfr. 2. skjermbilde. Av 
dette tallet regnes det så ut ukesats og eventuell samordning med andre 
ytelser foretas. I Dagpengesystemet er det satt inn en grense på 400 000 
(kroner) i registreringen av dagpengegrunnlaget. Etter ftl. § 4-3, nr. 2, 5. 
ledd beregnes det imidlertid ikke dagpenger av inntekter som overstiger 6 x 
grunnbeløpet (G), pt. kr. 179400. Det er vanskelig å forstå hvorfor en 
må ha en øvre grense for registrering av det oppjusterte 
dagpengegrunnlaget når beløpet uansett avkortes til 6xG.

Antall kursuker

IF  BBEH A I A-KURS-SA R > 50
MOVE "4765" TO TX FE ILK O D E
MOVE PLACE-CURSOR TO B BEH A I A-KURS-SÅR-S
GO TO 4-Y.

I disse tilfellene lyder meldingen: Kurslid siste år kan ikke overskride 50 
uker.
Kontrollprogrammet i Dagpengesystemet inneholder også en grense på 50 
kursuker pr. år. En person som f.eks. følger 6-dagcrskurs i 42 uker vil 
overskride denne grensen fordi en regner kursvarigheten til 5 dager pr. 
uke. Vedkommende vil da få 42 uker + 42 dager som tilsvarer 50 uker 
og 2 dager. Selvsagt er dette et høyst teoretisk og utspekulert eksempel. 
Likevel kan en spørre hvorfor en ikke like gjerne setter grensene i 
Dagpengesystemet slik at det muliggjør alle tenkelige lovlige tilfelle. 
Kontrollen med utfyllingen av feltene i behandlingsrutinen blir neppe særlig 
svakere ved å velge 
årlig kursdeltakelse^

t .4.4 Vurderinger
Kontrollene i Dagpengesystemet er definert dels på rettslig og dels på 
utenrettslig basis. I den grad kontrollene mangler rettslig basis vil de bare 
unntaksvis ha direkte innvirkning på resultatet av saksbehandlingen. Det

38. Med en "uke" i programmet på 5 dager og med kurs på 6 dager pr. 
uke, vil en dessuten i ekstreme tilfelle kunne få kursdeltagelse på mere 
enn 52 uker pr. år. Dette forutsetter at saksbehandler registrerer 6- 
dagers kursuke "riktig" som l uke og l dag.

2 istedet for 50 som overste grense for varigheten av
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kan etter min mening stilles sporsmål ved oni flere av disse utenrettslige 
kontrollene har særlig nytteverdi. Dersom en mener de har sin 
berettigelse, må det uansett innvendes at valget av slike grenseverdier ikke 
alltid virker like godt motivert.

De kontrollverdier som har et rettslig grunnlag, er i to tilfelle av tvilsom 
holdbarhet. Den lovforståelse kontrollene bygger på er likevel ikke ny, 
men er uttrykk for festnede rettsoppfatninger i arbeidsmarkedsetaten.

1.5 BFREGN1NGER
I dette avsnittet skal jeg gjennomgå og vurdere beregningsrutinen i 
Dagpengesystemet, " p r o c e d u r e  d iv is io n . b e r e g n  d a g p e n g e r -6".

1.5.1 Beregning av v-DAGGRL - generelt
Forste programsekvens for beregninger gjelder valget mellom manuell og 
automatisk beregning av stonad, jfr. behandlingsrutinen, skjermbilde 2.

6A.

IF TX B BEREGN DAGP-MAN
M OVE T  TO TX M A N U ELL  BER EG N ET  TRYGD 3 
M OVE TX-DAGPENGEGRUNNLAG-3 TO V DAGGRL 
GO TO 6-F.

IF TX B BEREGN  DAGP AUTO
M OVE SPACES TO TX-M AN UELL BEREGNET-TRYGD-3

ELSE
GO TO 6-SLUTT.

Forste programsetning sier at dersom manuell beregning er valgt, så skal 
det dagpengegrunnlaget som registreres manuelt settes inn som 
dagpengegrunnlag ( d a g g r l ) når programmet senere skal beregne ukesats, 
foreta samordning ni.v. Dette betyr at Dagpengesystemet i slike tilfelle 
hopper over flere programsekvenser som ved automatisk behandling 
etablerer dagpengegrunnlaget. De manuelt utregnede verdiene anvendes 
av systemet fra 6-F i beregningsdelen, se nedenfor under avsnitt 1.5.3. 
Manuell beregning medforer m.a.o. bare at den forste delen av 
utregningen skjer manuelt, d.v.s. utregning av hvilket inntektsgrunnlag 
soni skal legges til grunn ved beregning av dag- og ukesatser. Prøving i 
forhold til maksimalt grunnlag på 6 x grunnbeløpet i folketrygden, 90%- 
grensen for beregning av dag- og ukesatser. samordning m.m., utfores 
derimot av Dagpengesystemet også ved "manuell beregning". Hva som er
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de faktiske konsekvenser av å velge manuell behandling går imidlertid ikke 
eksplisitt fram av noe brukerdokumentasjon.

Etter ftl. §4-3. nr. 2. 1. og 2. ledd kan både arbeidsinntekt, sykepenger og 
dagpenger ved arbeidsløyse regnes med når dagpengegrunnlaget skal 
etableres. I 3. ledd bestemmes det dessuten at gjennomsnittsinntekten for 
de 3 sist avsluttede kalenderår skal legges til grunn dersom dette gir et 
gunstigere resultat enn om kun sist avsluttede kalenderårs inntekter blir 
valgt. Programmet legger derfor sammen lønn, dagpenger og sykepenger 
for de tre sist avsluttede kalenderår. De inntektstallene som her summeres 
er registrert i behandlingsrutinen, skjermbilde 1.

ADD TX LØNN-SISTE-ÅR-2
TX-DAGP SISTE-ÅR-2
TX-SYKEP-SISTE-ÅR-2 G IV IN G  V-INNTEKT-SÅR.

ADD TX-LØNN-2-SISTE ÅR-2
TX DAGP 2-SISTE ÅR-2
TX SYKEP-2 SISTE  ÅR  2 G IV IN G  V IN N TEKT  2 SÅR 

ADD TX-LØNN-3-SISTE-ÅR-2
TX-DAGP-3-SISTE-Å R-2
TX-SYKEP 3-SISTE ÅR-2 TO V-INNTEKT-3 SÅR

For videre beregning av dagpengegrunnlaget justeres den samlede inntekt 
for hvert år i forhold til endringen i grunnbeløpet (G), jfr. ftl §4-3, nr. 2, 
4. ledd:

COMPUTE V-JHST-3-SÅR = V-INNTF.KT-3-SÅ R * W-JUST FAKTOR-3 SÅ R.
COM PUTE V-JUST-2-SÅR = V-INNTEKT-2 SÅR * W-JUST-FAKTOR-2-SÅR 
COM PUTE V-JUST-SÅR = V-INNTEKT-SÅR * W-JUST-FAKTOR-SÅR.

Som det går fram av programmet, skjer justeringen i forhold til endringen 
av G ved at inntektsbelopene multipliseres med en justeringsfaktor. 
Arbeidsdirektoratet regner ut slike justeringsfaktorer for hver gang G 
endres. I rundskriv av 15. juni 1987 (41 10 06) går det fram hvorledes 
faktorene framkommer. På grunnlag av et årlig gjennomsnitt av endringer 
i G og det gjeldende G-tall, beregner en forhåndstall som utgjør 
justeringsfaktorene. Folketrygdloven §4-3, nr.2. 4.ledd bestemmer at 
justeringer skal skje "i forhold til endringer som er skjedd i grunnbeløpet, 
jfr. kap. 6, i tiden fram til kravet om dagpenger er satt fram." Det kan 
være tvilsomt om det innebærer en riktig forståelse av loven å bruke
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gjennonisnittet av G-endringer, istedet for å justere i forhold til hvert 
enkelt G-tall.^ På den annen side er dette i overensstemmelse med 
langvarig praksis som er etablert gjennom Arbeidsdirektoratets rundskriv i 
minst 10 år. Direktoratets tolkning er åpenbart minst arbeidskrevende 
dersom justeringene skal foretas manuelt. Med automatisk beregning ville 
justeringer i forhold til hvert enkelt G-tall imidlertid ikke innebære noen 
ekstrabelastning ved behandlingen av den enkelte sak.

Etter at de enkelte inntektstall er justert i forhold til endringer av G, legges 
disse sammen:

ADD V JU ST -3 SÅ R
V JU ST  2 SÅR 
V-JUST-SÅR 
G IV ING  V JU ST  TOT.

Dersom det ikke eksisterer justerte inntektstall for 2. og 3. sist avsluttede 
kalenderår, velges inntektstallet for sist avsluttede kalenderår som grunnlag 
for videre beregninger:

IF  V INNTEKT-2-SÅR = ZEROS AND
V IN N TEKT  3 SÅR = ZEROS 
MOVE V-JUST-SÅR TO V DAGGRL

Dersom det finnes justerte inntektstall for alle 3 år, regnes det ut et 
gjennomsnitt for de tre inntektstallene. Deretter velges det høyeste tallet av 
dette gjennomsnittet og det justerte inntektstallet for siste år, jfr. §4-3, nr.
2, 3.ledd.

ELSE
COM PUTE V-JSNITTINNT = V JUST-TOT / 3 
IF V-JSN ITTINNT > V-JUST-SÅR

MOVE V-JSNITTINNT TO V-DAGGRL
ELSE

MOVE V-JUST SÅR TO V DAGGRL.

Det høyeste av tallene danner altså grunnlaget for videre beregninger.

39. Grunnbeløpet endres vanligvis 2 ganger i løpet av et år, og hvert enkelt 
tall gjelder for varierende tidsintervaller.
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Som det går fram av programsekvensen over, deler Dagpengesystemet 
uansett summen av inntcktstallene på 3. Dersom det derfor foreligger to 
inntektstall, regner altså systemet v -j u s t  2-SÅr  + v JU ST  SÅR / 3. En kan 
stille sporsniål om en ikke i slike tilfelle må kunne velge å regne 
gjennomsnittet av de to siste år istedet. Arbeidsdirektoratets rundskriv tar 
ikke stilling til dette spørsmålet. På forespørsler til Kontoret for 
arbeidsløysetrygd^® og Arbeidskontoret i Oslo'** , ble det opplyst at etaten 
ikke ser på dette som et tvilsomt spørsmål, idet loven etter etatens mening 
bare stiller opp to alternativer; enten inntekten for siste år, eller for 
gjennomsnittet av de tre siste år. En tolkning for et mellom-tilfelle der den 
trygdede bare hadde vært i inntekt de to siste år, basert på 
formålsbetrakninger og rimelighetshensyn, var fremmed for begges 
vedkommende. Et prinsipielt standpunkt om bokstavfortolkning der 
lovteksten oppfattes uttømmende, blir imidlertid ikke konsekvent lagt til 
grunn av Arbeidsdirektoratet. Når det f.eks. gjelder tillegg for hjelp i 
huset blir dette innfortolket i Dagpengesystemet, selv om det bare er 
forsørgertillegget som er nevnt i loven, se nedenfor 1.5.4 og 1.5.5.

Det vil være sjelden at det er lonnsomt (og dermed aktuelt) å basere 
beregningen på inntekten i de to sist avsluttede kalenderår. Forutsetningen 
må være at den arbeidsledige kun har vært i arbeid i de to siste år og gått 
ned i inntekt siste året, f.eks. p.g.a. sykdom, arbeidsledighet, redusert 
arbeidstid e.l. Eksempelet har hatt begrenset praktisk betydning. Med 
vanskeligere arbeidsmarked og f.eks. økt ledighet blant ungdom vil 
problemstillingen imidlertid kunne bli aktuell. Når det gjelder 
holdbarheten av de to tolkningsalternativene, vil jeg ikke ta standpunkt ut 
over å hevde at det med rimelighet kan hevdes å være tvil om 
tolkningsspørsmålet. I alle tilfelle inneholder Dagpengesystemets regler på 
dette punktet en ny presisering av Arbeidsdirektoratets lovforståelse.

1.5.2 Beregning av dagpengegrunnlag for særskilte grupper 
Det dagpengegrunnlaget som er etablert på dette stadiet, danner normalt 
grunnlag for videre beregning av ukesats, samordning m.v. Som tidligere 
nevnt finnes det imidlertid visse særskilte grupper arbeidsledige der 
dagpengegrunnlaget skal beregnes etter spesielle regler. Deltakere på 
arbeidsmarkedskurs er en slik gruppe.

40. Kontorsjef Kjærvik.

41. Arbeidsformidler Linkhausen.
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a. Beregning av dagpengegrunnlag - arbeidsmarkedskurs 
I tilfelle der den arbeidsledige har mottatt stonad under opplæring med sikt 
på høveleg arbeide, fastsettes dagpengene etter særskilte regler, jfr. 
forskrifter av 15. februar 1982 (41 05 23). Den arbeidsledige har i slike 
tilfelle rett til et tillegg til det ordinære dagpengegrunnlaget som står i 
forhold til varigheten av kursdeltakelsen. I slike tilfelle er antall kursuker 
registert i skjermbilde 2 i behandlingsrutinen. Ved denne registreringen 
angis uker og dager i tall, adskilt med et punktum. Uker blir derfor 
"heltall" i følgende programsetninger:

M OVE TX KU RSUKER  SISTE ÅR 2 TO V-KURSUKER.
MOVE V KURS H ELT A LL  TO V HELTALL.
CO M PUTE V-KURSUKER = V KURSUKER + 2 - V-HELTALL.
MOVE V KU RSUKER  TO V-KURSUKER SÅR.

Programmet multipliserer her hele tallet (uker.dager) med to og trekker fra 
uketallet (heltallet). Differansen utgjør endelig uketall med en desimal etter 
komma. Dersom det f.eks. er registrert 9(uker).3(dager), blir uketallet 9.3 
x 2 - 9 = 9,6 (uker). Regner en 5 dager i kursuken, gir denne 
utregningsmåten et riktig resultat. Tilsvarende utregninger foretas for de 
tre siste år, jfr. forskriftenes §3, 2. ledd, 1. setning. Deretter summeres 
tallene for kursuker for de tre siste år.

I alle andre sammenhenger forutsetter Dagpengesystemet at det er 6 
virkedager pr. uke^2 . At kursukene her er satt til 5 dagers varighet, 
representerer derfor et klart avvik fra annen praksis innen samme 
regelverk. Dersom en hadde regnet 6 virkedager pr. uke i dette tilfellet, 
ville korrekt omregning til uke med en desimal etter komma måtte gjøres 
annerledes. I dette tilfellet kan det se ut som om hensynet til en bestemt 
(elegant) utregningsteknikk er satt foran harmoni med regelverket forøvrig.

Forutsetningen om at kursuker varer i 5 dager er trolig heller ikke holdbar 
ut ifra kursenes faktiske varighet. I Arbeidsdirektoratet blir det opplyst at 
slike kurs arrangeres med ulikt antall dager pr. uke. Kurs kan ha både 6,
5 og 4-dagers varighet pr. uke. Verken brukerhåndboka eller skjermbildet 
i behandlingsrutinen varsler om muligheten for feilregistreringer og

42. Jfr. f.eks. under beregning av dagpengegrunnlag, 6.4 og under 
samordning, 6.5.
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feilberegning av tallet for uker og dager på arbeidsmarkedskurs. Dette 
innebærer at Dagpengesystemet inviterer til ulik registrering av ukelengde, 
idet noen vil registrere 5-dagers kurs som ukeskurs, mens andre vil 
oppfatte 6-dagers, evt. 4-dagers kurs som ukeskurs.

Etter min mening tilrettelegger systemet her for feil. Dette kunne lett rettes 
på ved å gi fyldigere instruksjon og veiledning om korrekt utfylling i 
behandlingsrutinen. Slik orientering ville gi saksbehandlerene innsikt i 
hvorledes de registrerte tallene behandles av Dagpengesystemet, og på den 
måten redusert sjansene for feil.

Reglene om særskilt beregning av stonad for deltakere på 
arbeidsmarkedskurs gjelder bare dersom vedkommende har fulgt slike kurs 
i minst 8 uker i siste år eller i gjennomsnitt for de tre siste årene4-’ . 
Dagpengesystemet sjekker derfor om dette kravet er tiIfredsstiIlet og regner 
deretter ut tillegget til inntektsgrunnlaget etter reglene i forskriftenes §3:

IF  V-KliRStlKER  SÅR > 8
CO M PUTE V K INNT SÅR ROUNDED = V-JUST-SÅR +

(V-JUST-SÅR * V KU RSUKER  SÅR) /
52 - V-klIRSUKER-SÅR

Forskriftenes §3. 2.ledd lyder: "Dagpengegrunnlaget divideres med det
antall uker i opptjeningsperioden (siste avsluttede kalenderår, eventuelt tre 
siste avsluttede kalenderår) da den trygdede ikke har hevet stonad som 
nevnt i forskriftenes §2. Det belop som da kommer fram, multipliseres 
med det antall uker den trygdede i opptjeningsperioden har hevet stonad 
som nevnt overfor." v -k in n t -SÅr  utgjor her summen av 
inntektsgrunnlaget etter ordinære regler ( v -j u s t  s å r ) pluss tillegget p.g.a. 
deltakelse i arbeidsmarkedskurs. Inntektstallet + kurstillegg legges så til 
grunn dersom dette er hoyere enn inntektsgrunnlaget etter de ordinær 
reglene.

Dagpengesystemet undersoker så om kurstillegg beregnet på grunnlag av 
siste 3 års kursdeltagelse gir et hoyere grunnlag. Dette skjer på 
tilsvarende måte som for utregning av kurstillegg for siste år. Dersom 
utregning på basis av de 3 siste år gir det hoyeste grunnlaget, velges dette

43. Jfr. midlertidige forskrifter av 21. desember 1979. §2.
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tallet som grunnlag for videre beregninger. I tilfelle der det kun finnes tall 
for de to siste år, blir situasjonen den samme som skissert foran for 
inntektstallene. Mitt spørsmål til riktigheten av også i disse tilfellene å 
dividere med 3, gjelder tilsvarende for denne delen av Dagpengesystemet.

Delrutinen for deltakere i arbeidsmarkedskurs er dekkende for de 
utregningsregler som finnes i lov og forskrift. Det er altså ikke nødvendig 
for saksbehandler å være spesielt oppmerksom på mangler ved denne delen 
av systemet.

b. Dagpengegrunnlaget for vernepliktige
Denne programsekvensen blir bare utfort dersom saksbehandleren har svart 
"J" i feltet "Vernepliktig minst 3 av de siste 12 måneder?" i 
behandlingsrutinen. 2. skjermbilde. Iflg. forskrifter av 13. oktober 1978 
(41 05 20) skal vernepliktige innvilges dagpenger med utgangspunkt i et 
dagpengegrunn lag på minst 3xG eller etter de vanlige reglene dersom dette 
gir et gunstigere resultat.

IF  TX-VERNEPLIKTT.IENESTE-2 = ”J "
IF  W-3G > V-DAGGRL

MOVE W 3G TO V-DAGGRL

Denne vesle programsekvensen dekker beregningsreglene i forskriften.

c. Dagpengegrunnlaget for ansatte i fiskeforedlingsindustrien
M.h.t. dagpengegrunnlaget for ansatte i fiskeforedlingsindustrien gjelder 
særskilte regler i forskrifter av 19. mars 1975 (41 05 14). Et vilkår for 
anvendelse av reglene er at de ansatte har arbeidet i 1000 timer eller mere 
i vedkommende industri. Dagpengesystemet setter innledningsvis opp 
folgende to hovedvilkår:

IF  M INST 1000 F ISKE IN D  2 =SPACES
GO TO 6F.

IF V-DAGGRL < W-4G
NEXT  SEN TEN CE

E L S E
GO TO 6 F.

Dersom saksbehandleren ikke har svart ”J" i behandlingsrutinen under 
"Har sokcren arbeidet minst 1000 timer i fiskeforedlingsind.?" ( m in s t -
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1000 F ISKE IN D  2) og feltet dermed er blankt, hopper Dagpengesystemet over 
resten av denne programsekvensen og går til 6-F. Det andre vilkåret, at 
dagpengegrunnlaget må være mindre enn 4xG. refererer trolig til
forskriftenes §2, 3.ledd, 2.pkt. der det heter: "Det minste
dagpengegrunnlaget skal dog ikke overskride fire ganger folketrygdens
grunnbelop på det tidspunkt søknad om dagpenger settes fram." Det
"minste dagpengegrunnlaget" må her bety det grunnlag som regnes ut etter
forskriftenes §2.1.ledd. der tidligere utbetalte dagpenger ikke tas med. men 
der det gjores et tillegg i inntektstallene på 2/3xG. Når Dagpengesystemet 
stiller opp grunnlaget i f  v d a g g r l  < w-4G <i'o»t= i>  skai v - d a g g r l  altså
være lik dette "minste dagpengegrunnlaget". V-DAGGRL utgjor imidlerti 
det høyeste dagpengegrunnlaget etter de vanlige reglene ifølge forskriftene 
vedrørende deltakere på arbeidsmarkedskurs (eller etter de særlige reglene 
for vernepliktige). Så vidt jeg kan bedømme, er dette vilkåret i
Dagpengesystemet m.a.o. direkte galt fordi det anvender galt grunnlag i
forhold til grensen på 4xG.

Dersom de to innledende vilkårene er oppfylt, fortsetter Dagpengesystemet 
å behandle de særskilte reglene for beregning av "minste 
dagpengegrunnlag":

ADD TX-LØNN StSTE-ÅR-2
TX-SYKEP-SISTE ÅR-2 G IV IN G  V-INNTEKT-SÅR.

ADD TX LØNN 2 S ISTE ÅR-2
TX S Y k E P  2 S ISTE ÅR  2 G IV IN G  V INNTEKT-2 SÅR 

COMPUTE V-INNTEKT-3 SÅR = TX-U3NN-3-SISTE-ÅR-2 - BBEH A I DP 3-SISTE ÅR.

Inntekten for 3. siste avsluttede kalenderår regnes her ut ved at dagpenger 
trekkes fra lonn. Dagpenger skal ikke regnes med ved fastlegging av 
minste dagpengegrunnlag i fiskeforedlingsindustrien. I alle tilfelle er det 
dessuten uten mening å trekke dagpenger fra lønnsinntekt når samlede 
innlekter skal beregnes. På foresporsel til programmereren har jeg fått 
opplyst at denne spesielle utregningsmetoden skyldes en særskilt 
arbeidsmessig overgangsordning i tilknytning til regelendringer i 1984/85. 
Dtregningsrutinen skulle vært endret og gir idag galt resultat.

Etter at inntektsgrunnlagene er regnet ut. justeres de ulike inntektstallene i 
forhold til endringer i G. Dette gjores som tidligere forklart. Deretter 
velges det hoyeste av inntektstallene for sist avsluttede kalenderår eller for 
snittet av de tre sist avsluttede år. også dette som tidligere forklart. Mine
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tidligere innvendinger mot utregningen i tilfelle det kun eksisterer to 
inntektstall gjelder også denne utregningen.

Det "minste dagpengegrunnlaget" i fiskeforedlingsindustrien skal som sagt 
ikke overstige 4xG. Innen denne grensen skal det legges til 2/3xG til 
inntektstallene. Det hoyeste inntektstallet etter utregningene over heter v- 
a r b i  . Dagpengesystemet undersøker først om det er plass til et tillegg (il 
denne inntekten på 2/3xG uten å overskride grensen på 4xG:

CO M PUTE V-ARB2 = W 4G - V-ARBI.
IF  V-ARB2 < W-0-23G

N EX T SEN T EN C E
ELSE

MOVE W-0-23G TO V-ARB2.
CO M PUTE V-ARB2 = V-ARB2 + V-ARBI.
IF  V-ARB2 > V-DAGGRL

MOVE V-ARB2 TO V-DAGGRL.

I forskriftenes §2, 3. ledd, i.f. bestemmes det at hoyeste minstegrunnlag 
ikke kan overskride 4xG. Dernest heter det at minstegrunnlaget skal 
avrundes til nærmeste 1000 kroner. Dagpengesystemet avrunder imidlertid 
ikke dette her, men i en felles programbit under 6-F, jfr. kommentarene 
under 1.5.4.

Til slutt i programsekvensen for ansatte i fiskeforedlingsindustrien velges 
grunnlaget regnet ut etter spesialreglene for slik industri, forutsatt at det gir 
et bedre resultat enn etter de ordinære reglene.

d. Særregler som ikke er dekket i Dagpengesystemet
For arbeidstakere over 64 år skal dagpengegrunnlaget fastsettes etter 
særskilte forskrifter (av I I .  mai 1973, AF-håndboka 41 05 08). Etter 
forskriftenes §4 skal en f.eks. ved fastlegging av dagpengegrunnlaget ta 
utgangspunkt i arbeidsinntekten for de tre sist avsluttede kalenderår for den 
trygdede forste gang meldte seg som arbeidsløs arbeidssøker etter fylte 6 
år. Disse inntektstallene blir ikke registrerte i behandlingsrutinen i 
Dagpengesystemet. I forskriftenes §5 fastsettes det dessuten ar 
dagpengegrunnlaget ikke kan være lavere enn 2,5xG dersom den trygdede 
er godskrevet pensjonspoeng for minst tre av de siste fem år for han fylte 
64, og i visse andre tilfelle. Heller ikke dette er dekket av 
Dagpengesystemet. Det går imidlertid verken fram av skjermbilder fra
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systemet eller brukerdokumentasjonen at den automatiske rutinen ikke er 
dekkende, slik at den manuelle rutinen (jfr. 2. skjermbilde) må anvendes 
for å få korrekt resultat.

Også sjomenn i utenriksfart var omfattet av spesielle forskrifter som 
bestemte visse avvik i forhold til normal fastsettelse av dagpengegrunnlaget 
(forskrifter av 28. februar 1975). Sjomenn som oppholdt seg her i riket, 
fikk dagpenger etter normerte inntektssatser og ellers etter de vanlige 
reglene, jfr. forskriftenes §5. Det innebar at også denne gruppen måtte 
behandles manuelt. Også her tok systemet utgangspunkt i det normerte 
grunnlaget fra punkt 6-F i Dagpengesystemet (se straks nedenfor).

Dagpengesystemet omfatter heller ikke de spesielle utregningsreglene for 
sjomenn i utenriksfart som oppholder seg utenlands, jfr. forskriftenes §6. 
For denne gruppen sjofolk foretas imidlertid saksbehandlingen av norske 
utenriksstasjoner ut ifra normerte satser, noe som gjor det mindre aktuelt å 
legge disse spesialreglene inn i systemet.

Reglene om a-trygd til sjomenn ble opphevet med virkning fra I. januar 
1988. Når rutine for sjomenn ikke har vært utviklet i de ca 4 årene fra 
oppstart av systemet til opphevelsen av særreglene, er det nærliggende å 
tolke dette som et uttrykk for Arbeidsdirektoratets håp/forventninger om 
regelendi inger. Det faktum at rutine ikke var laget, kan i seg selv tenkes å 
ha vært et moment i diskusjonen om avskaffelsen av særreglene fo 
sjomenn.

1.5.3 Nedkorting til høyeste lovlige dagpengegninnlcig
Så langt i Dagpengesystemet er det enten etablert et dagpengegrunnlag 
(inntektsgrunnlag) etter de ordinære bestemmelsene i ftl.§4-3 eller etter de 
særlige forskriftsbestemmelser som gjelder for ulike yrkesgrupper. I ftl. 
§4-3. nr. 2. 5. ledd heter det at det ikke ytes dagpenger "for den del av 
inntekten som overstiger 6 ganger grunnbeløpet etter §6-2." På denne 
bakgrunn nedkorter Dagpengesystemet dagpengegrunnlag som overstiger 
denne grensen. Manuelt registrerte dagpengegrunnlag (jfr. den innledende 
programsetningen) settes her inn (som v -d a g g r l ) og behandles i resten av 
programsekvensen på linje med automatisk beregnede verdier.
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6-F

IF  V-DAGGRL > W-6G
MOVE "1" TO TX-KODE RFD-GRL-MAKS TRYGD-3 
MOVE W-6G TO V-DAGGRL

ELSE
MOVE SPACES TO TX  KODE RED GRL MAKS TRYGD 3.

En del av denne programsefningen foranlediger en tekst på vedtaksbrevet 
som opplyser oin at dagpengegrunnlaget er nedkortet til 6xG. Etter loven 
gir inntekt over 6 ganger grunnbeløpet ikke grunnlag for dagpenger. I 
Dagpengesystemet er det imidlertid dagpengegrunnlaget som nedkortes til 
6xG. Dersom det derfor er anvendt inntektstall for 2. eller 3. sist 
avsluttede kalenderår, utgjør dagpengegrunnlaget et gjennomsnitt av disse 
tallene. En nærliggende forståelse av loven vil imidlertid være å prove 
hvert enkelt av de tre inntektstallene i forhold til grensen på 6xG.

Den lovforståelse som er lagt til grunn var det, iflg. intervju med 
kontorsjefen ved Kontoret for arbeidsløysetrygd, uenighet om under 
systemutviklingsarbeidet44 . Hun mente at resultatet i Dagpengesystemet 
ikke var i overensstemmelse med loven, men stort sett i samsvar med 
praksis. Hun anså imidlertid feilen for lite viktig (det slår ut til gunst for 
standard-mottakeren).

1.5.4 Beregning a\'dagsats
Ut ifra det dagpengegrunnlaget (v  d a g g r l ) en på dette tidspunktet sitter 
igjen med, beregner Dagpengesystemet ut dag- og ukesats for 
arbeidsledighetstrygd. Først regnes det ut en grunnsats og tillegg i.h.t. ftl. 
§4-3. nr. 2, 5. ledd, 1. til 4. setning.

Dagpengegrunnlaget skal i.h.t. ftl. §4-3, nr.2. 5.ledd avrundes til 
nærmeste 1000 kroner. Inntekter på 9000 krOner eller mindre skal 
avrundes oppover til nærmeste 1000 kroner. Det forste løse 
Dagpengesystemet ved å legge til 500 til dagpengegrunnlaget og deretter 
forkorte. Er tallet 2400. blir dette avrundet; 2400 + 500 = (forkortet) 
2000. Er tallet derimot 2600, blir regnestykket: 2600 + 500 = (forkortet) 
3000.

44. Intervju av 13/10 1987 med kontorsjef Måll Kjærvik,
Arbeidsdirektoratet, spørsmål 10.
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COMPUTE V-DAGGRL = V-DAGGRL + 500.
MOVE ZEROS TO V-DAGGRL-2.

Denne avrundingen skjer eiter at dagpengegrunnlaget er provet i forhold til 
maksimumsgrensen på 6xG. Det innebærer at i perioder der grunnbelopet 
utgjor tall som multiplisert med 6 gir et tall hvor de 3 siste sifrene er 500 
eller hoyere, vil dagpengegrunnlaget bli forhoyet til nærmeste 1000. Dett 
innebærer imidlertid at grunnlaget vil overskride grensen på 6xG.

Ftl. §4-3. nr. 2. 5. ledd bestemmer at det forst skal avrundes til nærmeste 
tusen for dernest å avgrense til 6xG. Det kan derfor være liten tvil om at 
Dagpengesystemet her gir galt resultat i alle tilfelle der dagpengegrunnlaget 
overstiger 6xG, og dette gir tre siste siffer som er storre eller lik 500.

Også dagpengegrunnlaget for ansatte i fiskeforedlingsindustrien blir 
forhoyet under 6-K. For dette grunnlaget gjelder som tidligere nevnt en 
maksimumsgrense på 4xG. Sporsmålet blir om avrundingen til nærmeste 
1000 gir en tilsvarende effekt for denne grensen som i forhold til 6xG. 
Forskriften som regulerer forholdet^ gir tilsynelatende en annen losning 
enn ftl. §4-3. nr.2, 5.ledd (over), idet en etter forskriftenes §2, 3.ledd kan 
få inntrykk av at en forst skal prove i forhold til grensen på 4xG for 
deretter å forhoye til nærmeste 1000. Det er mulig at en her bor legge 
avgjorende vekt på rekkefolgen av bestemmelsene. 1 så fall gir 
Dagpengesystemet korrekt resultat i forhold til grensen på 4xG i 
fiskeforedlingsindustrien. På den annen side står en slik tolkning både i 
dårlig harmoni med den tilsvarende grensen i folketrygdlovens §4-3. og 
dessuten med en naturlig forståelse av maksinnimsgrensers funksjon. Jeg 
mener derfor det også hefter tvil ved riktigheten av dette tolkningsresultatet 
i Dagpengesystemets beregn i ngsdel.

Det er ikke laget noen rutine i Dagpengesystemet som omfatter avrunding 
oppover til nærmeste 1000 kroner i tilfelle "inntekter" som inngår i 
dagpengegrunnlag er lik 9000 kroner eller lavere, jfr. ftl. paragraf 4-3. nr.
2. 5. ledd. Etter min mening er den mest nærliggende tolkningen av 5. 
ledd at den gjelder minstegrense for inntekter for hvert av de år det

6 K

45. Forskrifter av 19. mars 1975.
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(eventuelt) regnes gjennomsnitt av. I 6. ledd bestemmes det at det 
oppjusterte dagpengegrunnlaget utgjør mere enn 75% av G. G har siden 
systemet kom i drift ligget over 25 000. noe som gjor at det ikke spiller 
noen rolle hvorvidt inntekter for det enkelte år kommer under grensen på 
9000 kroner eller ikke. Også reglene om beregningsgrunnlaget for
deltidsansatte går klar av denne nedre grensen ”  . Fravær av
programregler for disse tilfellene er derfor forsvarlig.

Etter §4-3, nr. 5 utgjør arbeidsloysetrygden pr. dag 2 promille av
dagpengegr u n n laget:

COMPUTE V-GRUNNSATS = V DAGGRL * 0.002.

"Grunnsatsen" her er altså det samme som "stonadsats(ene) pr. dag" i §4
3, nr. 2. 5. ledd, 2.setning, jfr. I.setning. Dagpengesystemet regner
deretter ut forsorgertiIlegg og tillegg for hjelp i huset:

COMPUTE V FORSØRGERTILLEGG = TX-ANTALL-FORSORG-BA RN-2 * 6
IF TX-HJELP-I- HUSET-2 = " J"

MOVE 6 TO H JELP I HUSET.

Tallene 6 over tilsvarer h.h.v. kronetillegget pr. dag for hvert forsorgede
barn og dagsatsen for hjelp i huset. Summen av grunnsats og tillegg
regnes deretter ut og kalles "dagsats":

COMPUTE V-DAGSATS = V-GRUNNSATS +
V-FORSØRGERTILLEGG +
V H JELP I HUSET

I ftl. §4-3. nr. 5. nest siste ledd er det bestemt at "Dagpengene inklusive 
forsorgerti Ilegg, men eksklusive ferietillegg (ikke) kan ... utgjøre mer enn 
90 pst. av den trygdedes dagpengegrunnlag. jfr. nr. 2." Dagpengesystemet 
bruker det beregnede dagpengegrunnlaget for å komme fram til denne 
grensen på 90% i den enkelte sak:

COMPUTE V MAKS DAGSATS ROUNDED = V DAGGRL * 0.9 / 312.

46. Jfr. forskrifter av 7.mai 1973 (41 05 06).
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Tallet 312 lier utgjor 6 arbeidsdager i 52 uker.

Etter å ha regnet ut hva den maksimale dagsatsen kan utgjøre, velges 
denne satsen dersom dagsatsen etter vanlige regler utgjor et større belo 
(jfr. nedenfor). Når dagsatsen skal prøves mot denne maksimumsgrensen, 
regnes imidlertid både forsørgertillegg og tillegg for hjelp i huset med. 
Det siste tillegget finnes det ingen hjemmel for å inkludere, jfr. over, 
sitatet fra ftl. paragraf 4-3 nr. 5, nest siste ledd. Denne feilen vil forplante 
seg videre når nedjusteringsfaktoren beregnes (se straks nedenfor). 
Likevel er det grunn til å understreke at feilene gir seg ytterst små utslag i 
enkeltsaker.

Forholdet mellom den maksimale dagsatsen og den (høyere) dagsatsen etter 
vanlige regler, uttrykker graden av reduksjon av dagsatsen. Ved hjelp av 
dette forholdstallet reduseres så forsørgertillegget i samme utstrekning som 
dagsatsen er redusert.

IF V-DAC.SATS > V MAKS DAGSATS
MOVE V-MAKS- DAGSATS TO V R DAGSATS
COMPUTE V NEDJUST FAK ROUNDED = V-MAKS-DAGSATS /

V-DAGSATS
COMPUTE V-NEDJ-FORSORG ROUNDED = V FORSØRGERTILLEGG *

V-NEDJUST FAK
ELSE

MOVE V FORSØRGERTILLEGG TO V-NEDJ-FORSORG 
MOVE V DAGSATS TO V RDAGSATS.

COMPUTE V-UKESATS = V RDAGSATS * 6.
COMPUTE V-NEDJ-FORSORG = V NEDJ-FORSORG * 6.

Det nedjusterte forsørgertillegget beregnes fordi dette tillegget skal holdes 
utenfor ved eventuell samordning, unntatt ved samordning med privat 
alderspensjon, jfr. nedenfor. Derfor må reduksjonen p.g.a. maksimal 
dagsats fordeles forholdsmessig på forsørgertillegg og grunnsatsen. 
Deretter beregnes ukesats som inneholder grunnsats + tillegg (som evt. er 
redusert), v -n e d j  FORSORG er forsørgertillegget (fullt eller nedjustert) pr. 
uke, og er altså en spesifikasjon av en del av det foregående ukebelopet.
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/. 5.5 Samordning
a. Samordning - privat pensjon
Samordning av private alderspensjoner skjer etter forskrifter av 12. juni 
1973, §9. Slik samordning er omtalt i utredningen "Enklere a-trygd", 
sidene I 10 og I I I .  Her heter det bl.a. at

"Samordning [skal] skje etter "foresegner fastsatt av Kommunal- og 
arbeidsdepartementet 8. juni 1964 oni utbetaling av dagpenger når 
trygdet har alderspensjon eller etterlonn". Forskriftene av 1964 gjaldt 
avkortet stonad, og er forlengst uaktuelle. Da forskriftene ble gitt, ble 
avkortet stonad fastsatt etter tap i arbeidsinntekt. I dag fastsettes som 
kjent avkortet stonad ut fra tap i arbeidstid.

Etter retningslinjene skjer samordning etter §9 slik: Fra
alderspensjonen trekkes den lonn vedkommende hadde fo 
pensjoneringen. Differansen mellom tidligere lonn og pensjon anses 
som tap i lonn, som skal kompenseres med dagpenger. Det 
prosentvise tap i lonn skal så utgjore tilsvarende prosent av fulle 
dagpenger."

Som en ser er det rettslige grunnlaget for samordning noe uvanlig ved at 
den forskrift samordningsforskriftene viser til m.h.t. utregningsmetode er 
opphevet, uten al det er gitt noen ny forskrift til erstatning. En har heller 
ikke brydd seg om å endre henvisningen i samordningsforskriftene. 
"Gjeldende retningslinjer" går fram av en kort beskrivelse og et 
regneeksempel i Arbeidsdirektoratets rundskriv av 14 august 1985 (41 10 
18). sidene 5 og 7. I Dagpengesystemet skjer beregningen slik:

IF TX LØNN FØR PENSJON 2 = ZEROS
MOVE 100 TO V-UTBET PROS 
GO TO 6-M

COMPUTE V UTBET PROS ROUNDED =
(TX-LØNN-FØR-PENSJON-2 - TX PRIVAT-PENSJON 2)
* 100 / TX-LØNN-FØR PENSJON-2.

COMPUTE V UKESATS ROUNDED = V-UKESATS * V-UTBET PROS /I00.

Ukesatsen etter samordning regnes ut på basis av v -u k e s a t s  der 
forsorgertillegg og tillegg for hjelp i huset inngår. 
Samordningsforskriftenes §9 sier intet om forsørgertillegget skal regnes
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med i samordningen eller ikke. Bestemmelsen inneholder kun en 
henvisning til den nå opphevede forskriften som fastlegger 
utregningsmåten, og en presisering av hvilke ytelser som skal regnes til 
private pensjonsordninger. I forskriftenes bestemmelser om andre typer 
samordning er det derimot uttrykkelig slått fast at forsorgertilegget ikke skal 
regnes med. Jeg har ikke kunnet oppspore noen rettspolitisk begrunnelse 
for hvorfor forsorgerti Ilegget skal behandles annerledes i relasjon til
forskriftenes §9 enn i de ovrige samordningstilfellene. Det vil etter mitt 
syn være vel så nærliggende å harmonisere med de øvrige
samordningsregler og således også holde forsørgertillegget utenfor 
samordningen av private pensjoner.

Tillegg for hjelp i huset er inkludert i samordningen i tilfelle der
nedjusteringsfaktoren anvendes^7 . Dette er det verken positiv hjemmel for 
eller mulig å slutte seg til ut ifra tolkning av de ovrige
samordningsbestemmelsene. Tillegget for hjelp i huset er overhode ikke 
nevnt i samordningsforskriftene, og en inkludering av dette er trolig kun 
basert på reelle og praktiske hensyn.

Dersom vedkommende ikke har lonn for pensjon (t x  lo n n  fo r  p e n s jo n -2 
= z e r o s ). er det heller ikke lidt noe inntektstap, jfr. Arbeidsdirektoratets 
retningslinjer. Dersom utbetalingsprosenten i slike tilfelle settes til 100, 
blir v-UKESATS r o u n d e d  = V-UKESATS. d.v.s. ukesatsen blir uforandret. I 
disse tilfellene blir ukesatsen istedet regnet ut etter denne formelen (GO TO 
6 M):

6-M

COMPUTE V XUKESATS ROUNDED =
V-UKESATS - (V-NEDJ-FORSORG * V-UTBET-PROS / 100).

v  u k e s a t s  inneholder her forsorgerti Ilegg og tillegg for hjelp i huset. V- 
x u k e s a t s  blir da ukesatsen uten forsørgertillegg (men med tillegg for hjelp 
i huset). Kommende samordninger skal foretas med belop hvor 
forsørgertillegget holdes utenfor, jfr. samordningsforskriftenes §§3, 4, 7 
og 8. v -x u k e s a t s  vil derfor bli anvendt i disse tilfellene.

47. Tillegget inngår i v d a g s a t s  som er nevner i forholdstallet v -n e d ju s t - 
FAK ROUNDED.
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b. Samordning - offentlig pensjon
Dersom den trygdede mottar offentlig pensjon utenom folketrygden4** , skal 
dagpengene reduseres krone for krone med et belop tilsvarende pensjonen. 
Likevel skal summen av dagpenger og den offentlige pensjonen minst 
utgjore 2.5% av G pr. uke, jfr. samordningsforskriftenes §7.

I behandlingsrutinen, skjermbilde 2 skriver saksbehandleren inn 
pensjonsytelse pr. måned. Dagpengesystemet regner forst det månedlige 
pensjonsbeløpet om til ukesats.

COMPUTE V-UKE OFF-PENSJON ROUNDED =
TX-OFFENTLIG-PENSJON-2 *6/26.

2,5% tilsvarer l/40xG som i Dagpengesystemet skrives W-0-40G. Pensjon 
og dagpenger prøves i forhold til grensen på l/40xG:

IF V-XUKESATS < W-0-40G
IF V-UKE-OFF-PENSJON > W-0-40G 

MO VE ZEROS TO V UKESATS

Dersom dagpenger pr. uke utgjor mindre enn l/40xG og den offentlige 
pensjonen utgjor mer enn dette belopet, vil kravet om at belopene samlet 
skal utgjore mere enn l/40xG være oppfylt. Dagpengene vil i slike tilfell 
være "oppspist" av pensjonen, og ukesatsen blir derfor 0, jfr. nedenfor.

Dersom dagpenger pr. uke er mindre enn l/40xG og pensjonen ikke er 
storre enn dette belopet. regnes den samordnede ytelsen ut ved å finne 
differansen mellom minimumsytelsen på l/40xG og pensjonsytelsen.

48. F.eks. ytelser fra Statens Pensjonskasse, Kommunal landspensjonskasse 
m.v.
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ELSE
COMPUTE V-FOR-SAMYT = W-0-40G - V-UKE-OFF-PENSJON 
IF V-FOR-SAMYT > V-XUKESATS

MOVE V-XUKESATS TO V-UKESATS
ELSE

MOVE V-FOR-SAMVT TO V-UKESATS

Dersom differansen mellom l/40xG og pensjonsytelsen er storre enn fulle 
dagpenger, velges fulle dagpenger istedet for differansen. Bestemmelsene i 
samordningsforskriftenes §7.2.ledd setter opp en grense for reduksjon ved 
samordning, men gir (selvsagt) ingen garantert minsteytelse på l/40xG. 
Dersom den nevnte differansen er mindre enn fulle dagpenger, velges 
derfor denne minste satsen som samordnet ytelse.

Er den offentlige pensjonsytelsen pr. uke mindre enn ukesatsen for 
dagpenger, utgjor samordnet ytelse differansen mellom dagpenger og 
pensjon (krone for krone reduksjon).

F.I.SE
IF V-UKE-OFF-PENSJON < V-UKESATS

COMPUTE V UKESATS = V-XUKESATS - V-UKE-OFF PENSJON
ELSE

MOVE ZEROS TO V UKESATS.

De to siste linjene innebærer at dersom pensjonsytelsen er lik eller 
storre enn dagpengene, ytes det ikke dagpenger.

Til sliitt regnes det ut endelig sats ved at forsorgertiIlegget legges til 
ukesatsen for samordnet ytelse. Der hvor denne satsen er satt til 0. utgjor 
v UKESATS kun forsørgertillegget. Dette er som tidligere nevnt holdt 
utenfor samordningen.

COMPUTE V UKESATS ROUNDED =
V-UKESATS + V-NEDJ-FORSØRG * V-UTBET-PROS / 100.

Som tidligere vil forsorgerti Ilegget utgjore under 100% dersom det tidligere 
er samordnet for privat pensjon. Hvis ikke vil utbetalingsprosenten være 
satt til 100. og fullt forsorgerti Ilegg vil bli beregnet.
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c. Samordning - ytelser fra folketrygden
Dersom den arbeidsledige har krav på fulle ytelser fra folketrygden,**9 
faller retten til dagpenger bort, jfr. samordningsforskriftene §2. 
Dagpengesystemets behandlingsrutine, skjermbilde 2 inneholder et felt for 
"Folketrygdytelser" og et for "Redusert trygd". Det forste feltet skal fylles 
ut med full folketrygdytelse i de tilfelle den arbeidsledige mottar annen 
redusert ytelse fra folketrygden. Den reduserte ytelsen fylles ut i det andre 
feltet.

Samordningsforskriftenes §§3, 3a og 4 regulerer forholdet mellom 
dagpenger ved arbeidsloyse og reduserte ytelser fra folketrygden. 
Dagpenger kan i disse tilfellene maksimalt ytes med et belop tilsvarende 
differansen mellom full folketrygdytelse og redusert ytelse, jfr. §3. litra c. 
Summen av dagpenger og reduserte ytelser fra folketrygden skal likevel 
ikke utgjore mindre enn fulle dagpenger. "Fulle dagpenger" vil her si det 
belop vedkommende ville ha fått uten samordning. Etter dette skal 
samordnede dagpenger ytes med det storste belopet av differansen mellom 
fulle og reduserte folketrygdytelser, og mellom fulle dagpenger og den 
reduserte folketrygdytelsen.

I Dagpengesystemet takles disse samordningsreglene slik at fulle og 
reduserte folketrygdytelser forst regnes om til ukesatser, slik at disse kan 
sammenlignes med ukesatsene for dagpenger.

COMPIJTE V-UKE-REDYT ROUNDFD = TX-REDUSERT TRYGD-2 *6/2 6  
COMPUTE V UKE FULLYT ROtJNDED = TX FOLKETRYGDYTELSER 2 * 6 /26.

Deretter regnes dagpengesatsen uten samordning ut. eksklusive 
forsørgertillegg.

COMPUTE V-XUKESATS ROUNDED =
V-UKESATS - V NED. -FORSORG * V-UTBF.T PROS / 100.

Siden reduserte dagpenger regnes på basis av fulle folketrygdytelser eller 
dagpenger, avhengig av Iva som gir det høyeste resultatet, finner 
Dagpengesystemet ut hvilket tall som er storst, og som derfor gir størst 
differanse når den reduserte folketrygdytelsen trekkes fra.

49. D.v.s. alderspensjon, uforespensjon, sykepenger, attføringspenger m.v.
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IF V-UKE-FIJLLYT > V-XUKESATS
COMPUTE V-NUKESATS = V UKE-FULLYT - V-UKE-REDYT 
IF V-NUKESATS > V-XUKESATS 

NEXT SENTENCE
ELSE

MOVE V-NUKESATS TO V-XUKESATS
ELSE

COMPUTE V-XUKESATS = V XUKESATS - V-UKE-REDYT.

Tredje linje (over) stiller krav om at den samordnede ytelsen ikke må være 
storre enn fulle dagpenger, eksklusive forsørgertillegg. Utregning av 
samordnet ytelse i slike tilfelle vises nedenfor ( n e x t  s e n t e n c e ). Dersom 
den samordnede satsen ikke er storre enn fulle dagpenger (eksklusive 
forsørgertillegg) godtas denne som ny sats (v -x u k e s a t s ).

Dersom den fulle folketrygdytelsen ikke er storre enn fulle dagpenger 
(eksklusive forsorgerti Ilegg), regnes den samordnede satsen ut som 
differansen mellom fulle dagpenger (eksklusive forsorgerti Ilegg) og den 
reduserte folketrygdytelsen.

Er den samordnede ytelsen (som framkommer når fulle folketrygdytelser er 
storre enn fulle dagpenger) storre enn fulle dagpenger, går 
Dagpengesystemet til neste programsetning og regner ut samordnet ytelse 
slik:

COMPUTE V-UKESATS = V-XUKESATS +
V NEDJ FORSORG * V UTBET PROS / 100.

Tidligere i denne sekvensen ble forsørgerfradraget trukket fra fordi dette 
beløpet skal holdes utenfor samordningen. Her blir forsørgertillegget lagt 
til den samordnede ytelsen.

d. Samordningsregler som ikke dekkes av Dagpengesystemet 
Etter samordningsforskriftenes §8 skal trygdet som har minstelott fra 
Garantikassen for lottfiskere, ytes et dagpengebeløp som reduseres med den 
fastsatte minstelott (krone for krone reduksjon). Forsørgertillegg holdes 
utenfor samordningen. I prinsippet skjer samordningen her på samme 
måte som for offentlige pensjoner. For mottakere av minstelott gjelder 
imidlertid ingen nedre grense på 2.5xG. Dersom den rutinen i systemet 
som anvender riktig samordningsprinsipp benyttes, kan det derfor kunne gi
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et gal» resultat. Problemet er imidlertid lite praktisk, idet minstelott 
utbetales etterskuddsvis.

Også barnepensjoner reduseres krone for krone. Her gjelder imidlertid en 
nedre grense på fulle dagpenger. Dersom en her benytter den rutinen for 
offentlige pensjoner som er den eneste i Dagpengesystemet som bygger på 
krone for krone reduksjon, oppstår tilsvarende problemer som for 
minstelott. Nedre grense for offentlige pensjoner er som nevnt 2.5xG og 
for barnepensjoner fulle dagpenger. Også dette problemet er av marginal 
praktisk betydning, idet samordning med barnepensjoner forekommer 
meget sjelden.

Samordning med etterlonn og vartpenger skjer også på samme måte som 
for offentlige pensjoner. Den nedre grensen på 2.5xG gjelder tilsvarende.
1 disse tilfellene vil det m.a.o. ikke oppstå feil ved anvendelsen av rutinen 
for offentlige pensjoner. Ai denne rutinen kan brukes (og må brukes 
dersom utregning ikke skjer manuelt) går imidlertid ikke fram av 
brukerhåndbok eller systemet selv. Også her legges det derfor til en viss 
grad til rette for feilbehandling. Fordi vartpenger og etterlonn forekommer 
forholdsvis sjelden, reduserer det sannsynligheten for at saksbehandler 
kjenner regelverket og Dagpengesystemet tilstrekkelig godt.

*
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1.6 SAMLEDE VURDERINGER AV DAGPENGESYSTEMET
1.6.1 Kilder
Dagpengesystemet kan på mange måter beskrives som et forholdsvis pent 
og moderne overbygg på et noe rotete og uhensiktsmessig fundament av 
rettsregler. Anvendelse av systemet innebærer at en i mindre grad er 
tvunget til å lese og forstå de bestemmelser systemet bygger på. noe som 
bl.a. kan medvirke til å skjule visse svakheter ved forskriftsverket.

I rapporten har jeg påvist tilfelle der systemet er basert på generelle regler 
som etter sitt innhold er å regne som forskrifter, men som av etaten er 
behandlet som interne skriv. En rapport fra en arbeidsgruppe med 
representanter fra Kommunal- og arbeidsdepartementet og 
Arbeidsdirektoratet tyder på at etaten ikke har hatt en tilstrekkelig 
forståelse for betydningen av hjemler til å gi forskrifter og av skillet 
mellom forskrifter og interne instrukser og retningslinjer. Min 
gjennomgang viser også tilfelle der systemet bygger på andre bestemmelser 
enn de det etter lov, forskrift eller rundskriv er henvist til. Anvist hjemmel 
stemmer m.a.o. ikke alltid med anvendt hjemmel.

Programmene er selvsagt i forste rekke bygget på lov og forskrift, men 
også rundskriv og standpunkt til rettsspørsmål som tidligere ikke har vært 
dokumentert spiller forholdsvis stor rolle. En grov-opptelling viser at 9 av
II av de tvilsomme eller gale rettslige losninger i programmet*5® knyttet til 
beregninger ikke er basert på skreven rettsregel, veiledning e.l. De 
tolkningsvalg som er truffet under systeniutviklingsarbeidet er m.a.o. av 
interesse i en rettslig diskusjon av Dagpengesystemet.

Etter min mening er det bemerkelsesverdig at tidligere udokumenterte 
tolkningsvalg ikke er dokumentert i tilknytning til programmeringen, og 
således ikke har vært tilgjengelig for andre enn de som stod for 
utviklingsarbeidet, d.v.s. for to personer. Kontorsjefen for fagkontoret har 
f.eks. ikke kunnet være klar over hvilke valg som har vært gjort, lang 
mindre den enkelte saksbehandler på arbeidskontorene.

50. Av disse har jeg karakterisert 3 som åpenbare feil.
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l .6.2 Det materielle innholdet av programmene
I det begrensede utsnitt av Dagpengesystemet som er gjennomgått, har jeg 
tillatt meg å stille spørsmålstegn ved riktigheten av ialt 2 tolkningsvalg i 
kontrolldelen og I 1 tolkningsvalg i beregn i ngsdelen. Kritikken spenner fra 
påpekning av sikre feil ved sentrale elementer til det som kanskje kan 
oppfattes som søkte innvendinger på uvesentlige punkter. På ihvertfall 3 
punkter er det - etter min mening - tale om åpenbare feil, noe som 
indirekte er vedgått av Arbeidsdirektoratet ved at direktoratet ikke har hatt 
bemerkninger til rapportutkastet på disse punktene.

Dels er de tvilsomme eller gale tolkningene resultatet av bevisste valg, som 
ihvertfall i ett tilfelle er gjorr etter diskusjon^1 . I andre tilfelle kan det 
stilles sporsmålstegn ved om det egentlig er fattet noe bevisst valg av faglig 
ansvarlig myndighet. Detaljer vedrørende visse tillegg til
inntektsgrunnlaget-^ kan hevdes mere å virke som resultater av 
programmererens tilfeldige valg snarere enn av juridiske overveielser.

Det er viktig å understreke at flere av de påpekte forholdene har meget 
liten betydning i den enkelte sak. På den annen side kan ihvertfall tre av 
tolkningsvalgene (som også anses å være gale) gi ikke ubetydelige utslag 
også i enkeltsaker" .

Det er dessuten viktig å understreke at det ikke er en tendens i retning av 
å velge tvilsomme tolkningsresultater til søkerenes gunst eller ugunst. 
Ihvertfall 4 eksempler kan derimot tyde på at det er lagt vekt på mere 
administrative, praktiske hensyn, slik at de løsninger som er valgt gir minst 
arbeide dersom oppgaven skulle vært løst manuelt. En har ni.a.o. ikk 
benyttet automatiseringen til å velge en mere "korrekt" eller nøyaktig 
utregningsmåte selv om dette kunne ha skjedd uten vesentlige kostnader.

51. Dette gjelder proving av øvre inntektsgrense i forhold ti 
dagpengegrunnlaget (som kan være et gjennomsnittstall) istedet for 
forhold til hvert års inntekt, jfr. 6.3.

52. Forsørgertillegg og tillegg for hjelp i huset.

53. Dette gjelder de to sporsmålene vedrørende fiskeforedlingsindustrien og 
avrundingsregelen i forhold til maksimalt inntektsgrunnlag.
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1.6.3 Saksbehandlingsregler
Det tradisjonelle regelverk vedrørende saksbehandlingen ved 
arbeidskontorene har ikke holdt tritt med de endringer Dagpengesystemet 
har fort med seg. Dette har resultert i at saksbehandlingsreglene langt på 
vei har blitt noe en henter argumenter fra i den grad de passer med den 
faktiske arbeidssituasjonen.

Systemet vil langt på vei komme til å definere rammene for de 
saksbehandlingsregler som senere måtte komme. Systemet i seg selv kan 
sies å inneholde en rekke "saksbehandlingsregler" idet det ligger en rekke 
foringer i selve systemløsningen, særlig sett i sammenheng 
med brukerdokumentasjonen ellers. Vedtaket om å innfore 
Dagpengesystemet kan m.a.o. også ses på som et vedtak om innføring av 
visse nye saksbehandlingsregler, men uten at det er tatt stilling til forholdet 
mellom nye og gamle regler. På flere punkter har jeg konkludert med at 
system/dokumentasjon forer til at en i virkeligheten legger til rette for 
misforståelser og feil i saksbehandlingen. Dette gjelder i forste rekke ved 
behandling av mere sjeldne sakstyper. Slike forhold skyldes i forste rekke 
svakheter ved redegjørelsen for saksbehandlingsprosedyrene i 
Dagpengesystemet.
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2. SYKEPENGERUTINEN I NORTRYGD

2.1 KORT PRESENTASJON AV SYKEPENGERUTINEN OG 
TILHORENDE REGELVERK2.1.1 Sykcpcngerutinen i Nonrygd

Nortrygd er det ene av trygdeetatens to edb-systemer for behandling av 
trygdesaker. Både Nortrygd og Infotrygd dekker de fleste av 
trygdekontorenes oppgaver etter folketrygdloven. Systemkonseptet er basert 
på maskinvare fra Norsk Data, og i alt 229 av landets trygdekontorer 
anvender dette systemet-  ̂ . Nortrygd er delt inn i 10 rutiner, deriblant 
rutinen for syke- og fødselspenger-5̂ .

Innføringen av den nye sykepengeordningen i 1978 var en begivenhet 
som i stor grad påvirket omfang og tempo av edb-innforingen i 
trygdeetaten. Den nye lovgivningen innebar at gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid gikk opp fra 12 minutter og 30 sekunder til 28 
minutter og 31 sekunder, noe som etter Rikstrygdeverkets mening 
begrunnet et krav om 225 nye stillinger5̂  . Det er på denne 
bakgrunn viktig å understreke at trygdeetatens edb-systemer i forste 
rekke er resultatet av effektiviseringstiltak-57 .

Nortrygd har en rutine - "generell rutine" - der personopplysninger kan 
registreres og endres. Opplysningene i rutinen kan enten skrive seg fra 
automatiske overføringer fra det sentrale folkeregister eller fra særskilt 
registreringer i generell rutine ved trygdekontoret. Rutinen består av ialt 7 
registreringsfunksjoner og 7 sporrefunksjoner, som jeg ikke kommer 
nærmere inn på her.

54. 221 kontorer anvender Infotrygd som er basert på iBM-utstyr.

55. Andre rutiner som vil bli nevnt i denne framstillingen er; generell 
rutine, trygdekontorrutinen, rutinen for regnskap og rutinen for kasse.

56. Se om dette i Schartum. Complex 9/87, "The introduction of 
Computers in the Norwegian Local Insurance Offices, sidene 140 flg. 
og 153 flg.

57. Effektiviseringseffekten av Infortrygd og Nortrygd er målt til ca. 20%.
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Personopplysningene i generelle rutiner vil også være tilgjengelige gjennom 
sykepengerutinen og framstår der (i den grad de er registrert) som
ferdigutfylte opplysninger øverst på de enkelte skjermbilder.
Forutsetningen er imidlertid at personen er identifisert, d.v.s. at den
sykemeldte er entydig angitt, f.eks. gjennom bruk av personnummer. 
Dersom personopplysninger endres i sykepengerutinen, vil endringene 
også bli oppdatert i generell rutine. Sykepengerutinen oppdaterer også 
rutine for regnskap og kasse.

2.1.2 Saksgangen i nye sykepengesaker
Sykepengerutinen i Nortrygd har vært i drift siden høsten 1984. Rutine 
består igjen av 6 sporrerutiner og 7 registreringsrutiner. Dessuten 
produserer systemet en rekke rapporter. I det følgende skal jeg kort
redegjøre for hvorledes systemet brukes i nye "normalsaker"^® .

Når trygdekontoret mottar sykemelding fra lege. forer de opplysningene på 
skjemaet over til et registreringsskjermbilde (reg. sykemelding) i Nortrygd. 
Dersom den sykemeldte blir frisk innen utlopet av arbeidsgiverperioden (14 
dager), utfører kontoret kun denne første registreringen.*5̂

Registrering av sykemelding
SYKE/FØDSELSPENGER REG. SYKMELDING

ENDRING/FJERNING (E/F)

ARBEIDSUFØRDATO 
DIAGNOSE ....

ARBEIDSKATEGORI BEHANDLINGSDATO

SKADEART . SKADEDATO 
EGENMELDINGSDATO .....

DAGER ANTATT ARBEIDSUFØR 
FRISKMELDINGSDATO .....

FORELAGT LEGE KODE

TEKST ....................

SKAL NOEN FELT RETTES ? .

MELDING MOTTATT ...... GODKJENT?
LEGENAVN

HELT ... DELVIS 
HELBRED UTEN MEN?

DATO

... PROSENT 

KODE .. DATO .

VELG FUNKSJON

58. For fullstendig oversikt over systemet henviser jeg til brukermanualen. 
Rikstrygdeverket. Systemavdelingen, 1. februar 1986.



Fra den 15. sykenieldingsdagen oppliorer arbeidsgivers ansvar for 
utbetaling av sykepenger og videre utbetaling skjer av folketrygdens midler 
via trygdekontoret. Siden sykepenger i utgangspunktet utgjor full lønn, må 
trygdekontoret få opplysninger om lonn og skattetrekk fra arbeidsgiveren. 
Opplysningene blir tastet inn i Nortrygd på et eget skjermbilde for 
registrering av lønns- og trekk-opplysninger. Når registrering skjer, 
hentes tidligere innhentede opplysninger i saken fram på skjermen (fra reg. 
sykemelding) ved å taste inn fødselsnummeret. I tillegg til skattetrekk 
registrerer saksbehandleren eventuelle krav om andre trekk”  ̂ .

Registrering av lonn og trekk
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SYKE/FØDSELSPENGER REG. INNTEKT/TREKK

LINJENR....  ARBEIDSGIVER ANSATT DATO

FLERE? .

PENSJONSGIVENDE INNTEKT ......................................
SYKEPENGEGRUNNLAG (P0) ....... BEHANDLINGSDATO ......  SKADEART .
FRIV.TILLEGGSTRYGD .....  FRIV.YRKESSKADETRYGD ? .

ARBEIDSUFØRDATO .....  ARBEIDSKATEGORI . TIDL.STØNADSDAGER ...
ARBEIDSGIVER(LINJENR/AGNR) .............
ENDRING/FJERNING/SJEKKING (E/F/S) .
YRKE
ARBEIDSGIVERPERIODE ? . TOMDATO ...... SYKEPENGER FOMDATO .....
INNTEKT ......... PERIODE . BRUTTO ? . ARBEIDSGIVERRE ? .
POST/BANKGIRO ........... NATURALYTELSE ..... . PERIODE .
UTBETALER ARBEIDSGIVER NATURAL ? . OPPHØRSDATO NATURAL .....
SKATTEKOMMUNE ___  TABELLNR .... PROSENT ..

VELG FUNKSJON ....
SKAL TREKK REGISTRERES? ./SKAL NOEN FELT RETTES ? .
NB.NB. DENNE PERSON HAR ANNEN YTELSE

59. Opplysninger om slike "passive" sykepengetilfelle blir liggende i 
trygdekontorets edb-register i 6 måneder, deretter blir de slettet.

60. F.eks. til dekning av krav fra bidragsfogden vedrørende barnebidrag, 
krav fra sosialkontoret om tilbakebetaling av sosialhjelp eller krav fra 
politiet vedrørende utlegg til inndrivning av boter. Slike krav bli 
registrert på grunnlag av skriftlige henvendelser fra de ansvarlige 
etatene.
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En saksbehandler - som regel en annen enn den som foretok registreringen 
-kontrollerer deretter at alle registreringene av lonn og trekk er riktige. 
Dette skjer ved at hvert utfylte felt på skjermen blir kontrollert mot de 
innsendte lonns- og trekk-oppgavene. Dersom vilkårene for utbetaling av 
sykepenger foreligger, anvises deretter sykepengene i en egen skjermrutine. 
Utbetaling skjer normalt pr. post- eller bankgiro, men utbetalingen kan 
også skje kontant på trygdekontoret^1 . De første skjermbildene i denne 
rutinen viser de opplysninger som tidligere er registrert i saken. 
Saksbehandleren leser igjennom som en siste kontroll på at opplysningene 
er korrekte. Deretter viser Nortrygd et skjermbilde for registrering av 
utbetalingsopplysninger. I dette skjermbildet registreres i første rekke visse 
opplysninger som har betydning for størrelsen av det beløpet som blir 
utbetalt og for varigheten av utbetalingene. Dessuten registreres den 
utbetalingsform som er onsket, d.v.s. om hvorvidt bankgiro, postgiro eller 
kontantutbetaling skal benyttes.

Anvisning
SYKE/FØDSELSPENGER REG. UTBETALING

ARBEIDSKATEGORI . STØNAD FOMDATO .....  SPSELVST FOMDATO .....
SISTE SYKEPENGEGRAD ... UTBETALT TOMDATO .....  MAKS.UTBET.DATO ......
MORS FNR ............  FØDSELSPENGER FOMDATO .....  TOMDATO .....

NEDKOMSTDATO .....  FRISKMELDINGSDATO ......  HELBRED UTEN MEN ? .
SP ATTEST TOM .....  FORSØRGELSESBYRDE ? . DØDSDATO......
SYKEPENGEGRUNNLAG .... . DAGSATS .... . SKJØNN ? .
REDUKSJON: DAGSATS..... . FOMDATO.....  TOMDATO.....  TYPE ....

OPPGJØRSORDNING ..
UTBETALING SYKEPENGER: FOMDATO .....  TOMDATO .....  SYKEPENGEGRAD ...

AGNR REF.TOMDATO SPGRAD BRUTTOLØNN SKATT

SKAL NOEN FELT RETTES ? . VELG FUNKSJON

61. Denne tjenesten er imidlertid under avvikling ved niange 
trygdekontorer.



Når alle nødvendige utbetalingsopplysninger er registrert, aktiviserer 
saksbehandleren beregningsprogrammene i Nortrygd. Denne automatiske 
beregningen av stønad, skatt og andre trekk skjer på grunnlag av tidligere 
registrerte opplysninger i saken. Under 2.2 diskuterer jeg innholdet av 
sentrale deler av det programmet som styrer disse beregningene. 
Beregningsresultatet vises på et eget skjermbilde, og 
vedtaksopplysningene skrives deretter ut med 2 gjennomslag, hvorav den 
sykemeldte får det ene, skattemyndighetene får ett, og ett eksemplar stiftes 
sammen med øvrige bilag i saken og arkiveres ved trygdekontoret.

Beregningsresultat

SYKE/FØDSELSPENGER REG. UTBETALING
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SENDES ANNEN ADRESSE ? (CR, V, E) .
NAVN ...........................
ADR. ..............................
POSTNR/STED ..................  POST/BANKGIRO .........
TEKST PA GIROBLANKETT: ................................

UTBETALING SYKEPENGER: FOHDATO .....  TOMDATO .....
KONTONR BEHKODE BELØP AGNR

SUM ................... ..

FLERE SIDER ? ./KONTERING ? . VELG FUNKSJON

Alle data for de ferdigbehandlede sykepengetilfellene som skal utbetales 
over giro. blir jevnlig kopiert fra registrene i Nortrygd og over på en 
diskett. Disketten sendes så til Postgirokontoret som bruker de tilsendte 
diskettene til å forestå utstedelse og utsending av post- og 
bankgiroblanketter til de sykemeldte. Offentlige etater og større private 
arbeidsgivere betaler oftest full lønn under sykdom til sine ansatte, også 
utover arbeidsgiverperioden. 1 slike tilfelle overføres sykepengene til 
arbeidsgiveren som refusjon.
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2.1.3 Saksbehandlingsregler
I rundskriv av 20. juni 1978 har Rikstrygdeverket gitt nærmere regler om 
saksbehandling i saker etter ftl. kap. 2. Rundskrivet ble m.a^o. utarbeidet i 
forbindelse med ikraftreden av den nye sykepengeordningen^ , d.v.s. på 
et tidspunkt da det kun var et lite mindretall av trygdekontorene som hadde 
etablert edb-rutiner (Infotrygd), og for Nortrygd forelå som systemløsning. 
Rundskrivet tar utgangspunkt saksbehandlingsprosedyrer som idag er 
foreldet, og viser overhode ikke til de edb-losninger som nå eksisterer. I 
forhold til Nortrygd-rutinen for sykepenger er dette skrivet derfor lite 
nyttig. Enkelte opplysninger vedrørende visse skjemaer, oppgjørsordninger 
m.v. kan imidlertid fremdeles ha interesse.

For saksbehandlerene er det brukermanualen til sykepengerutinen i 
Nortrygd som gir konkret veiledning om de fleste forhold ved 
behandlingen av en sykepengesak. Manualen (Nortrygd brukermanual, 
RTV 1986) er utarbeidet av Systemavdelingen i Rikstrygdeverket. 
Fagmyndigheten. Sykestonadsavdelingen, har så vidt vites ikke deltatt i 
arbeidet med manualen. Brukermanualen er bygget rundt de enkelte 
skjerm rutiner i Nortrygd og består av generell orientering om hver enkelt 
rutine og forklaring til hvert enkelt felt på de ulike skjermbildene. I denne 
forbindelse gis det enkelte påbud vedrørende saksbehandlingen, f.eks. at 
inntektsopplysninger skal kontrolleres av to saksbehandlere for utbetaling 
skjer, eller det gis orientering om betingelser for visse programmerte 
grenseverdier og meldinger i/fra Nortrygd.

Brukermanualens saksbehandlingsregler er selvsagt nært knyttet til den 
maskinelle rutinen og berører i liten grad de skjema-rutiner m.v. som 
ellers må folges. Manualen tar heller ikke opp spørsmålet om formell 
myndighet til å treffe enkeltvedtak ved trygdekontorene m.v.

2.1.4 Presentasjon av regelverket vedrørende sykepenger
Rett til sykepenger reguleres i folketrygdlovens kap. 2. Loven inneholder 
både generelle regler om bl.a. arbeidsuførhet, inntektsgrunnlag 
(sykepengegrunnlag), arbeidsgiverperiode og hovedreglene når det gjelder 
visse spesielle grupper sykemeldte, så som sjømenn, militærpersoner, 
fiskere og fangstmenn, arbeidsløse, inaktive m.fl. Dessuten regulerer kap. 
3 retten til fødselspenger og rett til sykepenger ved barns sykdom, samt

62. Ikraft I . juli 1978.
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omsorgspenger ved adopsjon. I min gjennomgang av Nortrygd-rutinen vil 
det imidlertid bare være sykepengetilfelle ved trygdedes egen sykdom som 
vil bli fokusert.

Til lovens bestemmelser er det gitt ialt 23 forskrifter som stort sett er 
knyttet til de enkelte paragrafer i kapittel 2. Av disse er 22 gitt av 
Sosialdepartementet og I ved kgl. res. Rikstrygdeverket har én hjemmel i 
loven til å gi nærmere forskrifter (om retten til sykepenger ved delvis 
arbeidsuførhet)^ . Rikstrygdeverket har gitt nærmere retningslinje
vedrørende dette spørsmålet i et kommentarrundskriv, men dette er ikke 
betegnet eller på annen måte behandlet soni "forskrift" i forvaltningslovens 
forstand. På tilsvarende vis inneholder 7 av departementets forskrifter 
hjemmel for Rikstrygdeverket til å gi nærmere retningslinjer/utfyllende 
bestemmelser innen forskriftens område. Slike bestemmelser er gitt av 
Rikstrygdeverket i rundskrivs form. Det kan imidlertid være liten tvil oni at 
disse nærmere reglene stort sett er "forskrifter" etter sitt innhold, jfr. 
forvaltningslovens paragraf 2, bokstav c. jfr. bokstav a. Det er dessuten 
lite tilfredsstillende å tolke hjemlene til å gi retningslinjer og utfyllende 
bestemmelser som særskilt lovgrunnlag for utøvelse av inter
instruksjonsmyndighet vedrørende lovforståelsen. Slik myndighet har 
Rikstrygdeverket uten spesiell hjemmel i lov eller forskrift. Det mest 
nærliggende vil derfor være å tolke delegasjonsbestemmelsene som hjemler 
til å gi "forskrifter" i forvaltningslovens forstand. Der Rikstrygdeverket 
har særskilt hjemmel i lov eller forskrift til å gi nærmere regler, og de 
regler som er gitt i rundskrivs form har forskrifts innhold, er jeg klart av 
den oppfatning at bestemmelsene må anses å være gitt ved forskriftsvedtak i 
forvaltningslovens forstand.

Til kapittel 3 har Rikstrygdeverket utarbeidet et omfattende rundskriv på 
ialt 157 (A5) sider. Skrivet følger lovens paragrafinndeling og systematikk, 
og kommenterer og utdyper såvel lov som forskriftsverk. Rundskrivet er i 
stor grad bygget opp med både generelle kommentarer og kommentarer til 
den enkelte paragraf i lov eller forskrift. På visse punkter er 
tolkningssporsmål utdypet ved hjelp av eksempler.

Kommentarene til regelverket er i forste rekke forklarende og 
undervisende. 1 enkelte tilfelle er imidlertid tonen til en viss grad også

63. I paragraf 3-2 nr. I i.f.
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argumenterende (for en bestemt løsning) eller diskuterende (der momenter 
gis uten fasit-svar). Som ledd i argumentasjon anvendes enkelte avgjørelser 
fra Ankenemda for sykepenger i arbeidsgiverperioden og praksis ellers. 
Hovedinntrykket er imidlertid at det ikke eksisterer særlig tolkningstvil 
m.h.t. bestemmelsene om sykepenger.

I tillegg til det gjennomgående rundskrivet, finnes enkelte andre rundskriv 
med vedlegg som ikke er innarbeidet i det første. Blant disse er et skriv 
vedrørende A n k e n e m d a , d e r  det er gitt referanser til en rekke 
avgjørelser i nemda som rundskrivsforfatterene har ansett å være av 
prinsipiell interesse.

I tre tilfelle omhandler de enkeltstående rundskrivene avtaler om kollektiv 
tilleggstrygd for visse grupper arbeidstakere. Avtaletekstene er ikke tatt inn 
i skrivet, men kun omtalt og kommentert. I disse tilfellene er staten eller 
Sosialdepartementet avtalepart i overenskomster med en 
arbeidstakerorganisasjon. Rikstrygdeverket er imidlertid gitt oppgaven å 
administrere og forestå den praktiske gjennomføringen av ordningene. 
Fordi avtaletekstene er kortfattede, innebærer det at Rikstrygdeverket på 
visse punkter kan ha innflytelse på de avtalte ordningenes innhold.

2.2 BEREGNINGER
Den følgende gjennomgangen av deler av beregningsprogrammet AP036 i 
sykepengerutinen i Nortrygd. er i første rekke basert på lesing av 
programkoden. Jeg har også hatt tilgang til brukermanualen for systemet 
og spredt dokumentasjon ellers, som er blitt gjort tilgjengelig gjennom 
Norsk Data i Bo som er ansvarlig for drift og vedlikehold av Nortrygd. 
Dokumentasjon som forklarer programmet forekommer bare i meget 
begrenset utstrekning. Jeg har derfor hatt visse problemer med å tyde 
programkodene på alle punkter. En liste med 57 uforklarte variabler, sub
rutiner og funksjoner ble sendt den person som er ansvarlig for
vedlikeholdet av sykepengerutinen ved Norsk Data. Bo. Av disse forble 
nær 30 størrelser ubesvart. I sitt svar skriver ND bl.a.:

"Som du kanskje vet så er det Computas som har laget programmene, 
og ND-Bo som nå har overtatt vedlikeholdet av disse. Dessverre har
ikke Computas lagt særlig vekt på å forklare alle variabler. Når vi i

64. Ankenemda behandler tvister vedrorende sykepenger i 
arbeidsgiverperioden mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
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ND-Bo skal inn å gjore endringer må vi analysere oss frem til hva 
som ligger i de enkelte variable. Dette er en tidkrevende jobb som 
sikkert du også har provet deg på. At dette også er programmer i 
Fortran gjor det heller ikke lettere."

På bakgrunn av de forhold som er beskrevet ovenfor, har jeg måttet 
avgrense undersøkelsen av sykepengerutinen i sterkere grad enn det har 
vært nodvendig å gjore i forhold til Dagpengesystemet og us. Det har 
delvis også gjort at jeg ikke har hatt mulighet til å forfølge 
problemstillinger jeg har ansett å være interessante. Dette skyldes både 
den tid som ville vært påkrevet, og den nødvendige kompetanse innen 
Fortran. Framstillingen nedenfor har et visst preg av disse påtvungne 
avgrensningene.

Nortrygd har som nevnt vært i ordinær drift ved de 22 
"Nortrygdkontorene" siden 1984. Endel forhold som fra begynnelsen har 
vært feil eller på annen måte uheldige, er derfor luket bort i årenes løp. 
Disse forholdene er imidlertid logget i programmet. Programmet 
inneholder dessuten en rekke forslag til endringer som ennå ikke er satt i 
drift. Både tidligere feil og forslag til endringer i programmet har jeg 
imidlertid måttet la ligge p.g.a. manglende detaljdokumentasjon m.v.

2.2.1 Test på forskjellige arbeidskategorier. tildeling av verdi for 
tilleggstrygd og beregning av sykepengegrunnlag 

Nedenfor gjengis hoveddelen av Nortrygdrutinen 1050 i AP036, der det 
foretas sjekk på arbeidstakerkategori og tilordning av verdier for frivillig 
tilleggstrygd.
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1050 CONTINUE
IF (CARBKAT.EQ .T OR CARBKAT EQ. ’A ’ GOTO 1060
IF (SELVST) THEN

IF (FISKER OR INAKTIV) CFRTR = ’3*
IF (CARBKAT .EQ. ’5’ AND. CFRVTR NE. ’4') CFRVTR = ' 2'

IF (FORSTE) THEN
IF (DARSLN(I) C.T. 0) THEN 

DSPGRUR = DARSLN(I)
IF (DNATBEL(l) GT. 0) DSPGRUR = DSPGRUR + DNATBEL(I) 
DSPGRL = DSPGRUR 
IF (DSPGRL GT DLIMIT) THEN 

DSPGRL = DLIMIT 
DGRBXG = DGAKT 

ENDIF
ELSEIF (DPOGRL GT 0) THEN 

DSPGRL = DPOGRL 
CSKJONN = J ’

ELSE
CALL WMSGECINGEN INNTEKT ) GOTO X000

a. Tilordning av verdier for tilleggstrygd m.v.
Saker vedrorende arbeidskategoriene ’ I ’ (arbeidstakere) og ’A ’ (syke barn) 
blir ikke behandlet i denne programsekvensen men adresseres til 1060^  . 
Deretter kreves det at vill kårene for s e l v s t  skal foreligge. Denne 
storrelsen er angitt under 100 i programmet og er sann dersom 
arbeidskategorien i en sak enten er '2 ' (selvstendig næringsdrivende), ’5’ 
(jordbruker), 'B ' (yrkespassive husmødre), ’0’ (fisker) eller ’7’ (inaktiv).

Fiskere og inaktive tilordnes verdien ’3’ for frivillig tilleggstrygd, noe som 
innebærer 100% trygd fra første dag^ . Tilleggstrygd for fisker

65. Den nummerering og inndeling i arbeidskategorier som det henvises til 
er dokumentert i brukermanualen, se f.eks. side 2.2.

66. Koden for tilleggstrygd går fram av brukermanualen, 
forsikringsrutinen, side 2.6.

ENDIF 
ENDIF 

ELSEIF (KOMB) THEN
I...I

GOTO 4100 
GOTO 1150
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reguleres i forskrifter av 20/3 1985. Bestemmelsene gjelder også
fangstmenn, noe som ikke framgår av betegnelsen som er benyttet i 
systemet. Hjemmel til å gi forskrifter fantes i paragraf 3-15, 2.ledd, men 
denne bestemmelsen er opphevet^ uten at det er gitt noen ny hjemmel. 
"Fisker" etter disse bestemmelsene innebærer at vedkommende er 
manntallsført i medhold av lov om rettledningstjenesten i fiskerinæringe 
(blad B) og har fiske eller fangst som hovednæring. Disse vilkårene må 
prøves ved valg av arbeidskategori. Det er ikke gitt nærmere retningslinje 
hva som ligger i "hovednæring” . Andre fiskere har rett til sykepenger som 
for selvstendig næringsdrivende.

I programmet tilordnes "inaktive" tilsvarende tilleggstrygd som for fiskere. 
Med "inaktive" siktes det til personer som enten ikke har vært i arbeide i 
ventetiden, jfr. ftl. paragraf 3-3 nr.l eller vanligvis yrkesaktive som 
midlertidig er uten arbeidsinntekt når avbruddet ikke er av lengre varighet 
enn 3 måneder. I rundskriv fra Rikstrygdeverket er også "frilansere" tatt 
med som aktuell personkrets, jfr. rundskriv av I I .  juli 1986, side 144. 
Inaktive har rett til sykepenger med 100% fra 15. dag, jfr. ftl. paragraf 3
18.

Inaktive kan både ha bakgrunn som arbeidstakere, selvstendig 
næringsdrivende ni.v. Det følger ni.a.o. ikke av kategorien "inaktiv" a 
den trygdede har noen spesiell yrkesbakgrunn med tilhørende rett til 
kollektiv tilleggstrygd. Registrering som "inaktiv" er altså ikke tilstrekkelig 
grunnlag for å fastslå slik individuell rett. Programmet inneholder m.a.o. 
er klar feil på dette punktet. RTV-gruppen ved Norsk Data i Bo forklarer 
at resultatet i disse sakene likevel blir korrekte fordi saksbehandler 
registrerer verdi for 'sykepenger fra og med', idet denne vil overstyre den 
automatiske påsettingen av ytelse fra I. dag. Utfylling av ’sykepenger fra 
og med’ er etter programmet en verdi som må fylles ut.

Ifølge Jordbruksavtalen har (som hovedregel) alle jordbrukere med 
næringsinntekt på minst 8000 kroner fra jord- og skogbruk rett til 
tilleggstrygd fra 15. dag med 100%, dersom næringsinntekten ikke utgjo 
mindre enn 20% av vedkommendes samlede nettoinntekt. Programmet 
tildeler jordbrukere slik (kollektiv) tilleggstrygd med 100% fra 15. dag.

67. Ved lov av 5/6 1987. nr. 29.
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Programmet overstyrer eventuelle tidligere utfylte verdier for tilleggstrygd 
når den registrerte verdien er forskjellig fra 100% fra forste dag (verdi 
'4'). Dette innebærer at 65% tilleggstrygd fra 1. dag (verdi ’ ! ’) ikke 
godtas^ . Iflg. Rikstrygdeverkets skriv av 25. juni 1979, side 3, gir ikke 
forskriftene om tilleggstrygd anledning til å kombinere 65% tilleggstrygd 
fra forste dag med 100% fra 15. dag. Argumentet er trolig at forskriftene 
(11. januar 1978). paragraf I stiller opp 3 alternativer for tilleggstrygd uten 
å anvise mulige kombinasjoner av alternativene. Tankegangen er da at når 
kollektiv tilleggstrygd er valgt med 100% fra 15. dag, innebærer dette at 
individuell trygd fra forste dag må gjelde samme sats.

Dette er neppe noe åpenlyst korrekt resultat. Den kollektive tilleggstrygden 
for jordbrukere følger av Jordbruksavtalen og særskilt bevilgning ove 
statsbudsjettet, og ikke av forskriftene vedrorende frivillig tilleggstrygd for 
selvstendig næringsdrivende. Det kan hevdes å være lite rimelig at
landbi uksorganisasjonene ved inngåelsen av Jordbruksavtalen kan begrense 
bondenes valgmuligheter etter folketrygdlovens bestemmelser i andre syke
perioder enn den avtalen utrykkelig gjelder for. Dette synspunktet blir 
klarere dersom en forutsetter at den kollektive avtalen kun gjaldt 65% av 
inntekten fra 15. dag. Dersom Rikstrygdeverkets prinsipielle tolkning
skulle legges til grunn, ville jordbrukere være avskåret fra å tegne 
tilleggstrygd som dekket 100% fra I. til 14. dag. Etter min mening bygger 
denne delen av Nortrygd-rutinen derfor på en tvilsom tolkning av 
forskriftene om frivillig tilleggstrygd av I I . januar 1978. Dette er likevel 
en gammel tolkning som er dokumentert i rundskrivsform og som derfor 
ikke er særskilt knyttet til edb-rutinen.

Også turnuskandidater og reindriftsutøvere har krav på kollektiv
tilleggstrygd basert Då avtale mellom det offentlige og 
interesseorganisasjonene”  . Den forste gruppen har krav på normerte
tilleggsytelser, reindriftsutoverene er basert på inntektsgrunnlag med 100% 
fra 15. dag. Begge grupper skal behandles som selvstendige

68. Verdien *3’ er ikke aktuell her, idet denne tilsvarer verdien ’4’, bare 
med en annen kontoføring.

69. Se avtaler mellom Sosialdepartementet og Yngre lægers forening av 20 
juni 1979 og Staten og Norske Reindriftsamers landsforbund, ikraft fra 
1. januar 1982.
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næringsdrivende, men tilordning av verdier for tilleggstrygd i slike saker 
skjer ikke automatisk i Nortrygd-rutinen som for de øvrige gruppers 
vedkommende. Infotrygd opererer derimot med reindriftsutøvere som egen 
a r b e i d s k a t e g o r i ^ O  , Det er kun Infotrygd som anvendes i reindriftsfylket 
Finnmark, men i Troms, Nordland og Trøndelagsfylkene finnes flere 
Nortrygdkontorer. Dette kunne forsåvidt tale for egen kategori for 
reindriftsutøvere også i Nortrygd, men noen viktig kritikk er dette ikke. 
Når det gjelder turnuskandidater, vil beregningene være så enkle at det 
mindre hensiktsmessig å legge inn egne rutiner for denne gruppen. Heller 
ikke Infotrygd har særskilte rutiner for turnuskandidater.

Etter min mening er det uansett lite heldig at det ikke finnes instrukser om 
hvorledes de to typetilfellene skal behandles i Nortrygd. Problemet for 
saksbehandler blir dermed ikke bare av rettslig, men også av 
behandlingsleknisk karakter. Slike praktisk/tekniske utfordringer vil kunne 
lede til feil i saksbehandlingen.

b. Beregning av sykepengegrunnlag
Den folgende beregningen av sykepengegrunnlag blir felles for alle 
yrkeskategorier som horer inn under s e l v s t , d.v.s. selvstendig 
næringsdrivende, fiskere, jordbrukere, inaktive og yrkespassive. Det stilles 
krav oni oppfyllelse av f ø r s t e , en størrelse som er angitt under 200. Om 
størrelsen er sann eller ikke er avhengig av ’sykestatus’ (CCSYKST):

200 CONTINIJE
IF (CCSYKST .EQ. T  OR CCSYKST .EQ. ’2 ) THEN 

FØRSTE = TRUE.
CALL XFTCH ('SYKM ELD*, "TKSYKIDP". KLOLI(I), KSTAT.7)

ELSE
FØRSTE = CCSYKST .EQ. ’7’
CALL XFTCH("SYKM ELD\ "TKSYKID", KLOLI(l), KSTAT. 7)

ENDIF

Iflg. programdokumentasjonen tilsvarer sykestatus med verdi lik ’ I ’ passive 
fødselsmeldinger og verdien ’2’ tilsvarer passive sykemeldinger. At en 
sykemelding er "passiv", innebærer at trygdekontoret ennå ikke utbetaler

70. Arbeidskategori 16, se f.eks. brukerhåndboken for Infotrygd side 2.16.
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stonader, d.v.s. at sykdomstilfellet ennå ikke har vart ut over
arbeidsgiverperioden. "Passiv fødelsmelding" betyr at fødsel på 
behandlingstidspunktet ikke ennå har inntrådt, og at ytelsen derfor 
foreløpig ikke kommer til utbetaling, f ø r s t e  er også sann når verdien av 
sykestatus er ’7’ , en verdi som signaliserer at en sykemelding er fullstendig 
tilbakeført. "Tilbakeføring" skjer når en sak er helt eller delvis 
ferdigbehandlet i Nortrygd, men behandlingsgrunnlaget skal endres og 
behandling derfor skjer på nytt. Kravet om at f ø r s t e  skal være sann, 
innebærer trolig et krav om at tidligere sykepengesaker med ytelse fra 
trygdekontoret skal være avsluttet før en ny ytelse beregnes7 ' . Kriterie 
kan m.a.o. forhindre dobbeltutbetalinger.

Ved beregning av sykepengegrunnlag setter programmet først
’sykepengegrunnlaget for eventuell reduksjon til øverste inntektsgrense’7  ̂ , 
lik den registrerte årsinntekten. Naturalytelser skal regnes med i
inntektsgrunnlaget med den verdi som legges til grunn ved utligningen av 
inntektsskatt, jfr. ftl. paragraf 6-4, nr. 2. 4. ledd. Programmet sjekker om 
størrelsen d n a t b e l  er større enn 0. 1 dokumentasjonen til programmet er 
denne variablen ført opp men ikke forklart. Trolig er dette navnet på 
størrelsen for naturalytelser, som bl.a. kan registreres i rutinen s f r it  
(registrering av inntekt og skatt), jfr. brukermanualen sidene 2.16 og 2.21. 
Verdien av naturalytelser legges til ’sykepengegrunnlaget for reduksjon’, og 
’sykepengegrunnlaget før reduksjon’ tilordnes denne nye verdien.

D LIM IT  er (den nevnte) øvre inntektsgrense etter ftl. paragraf 3-4. 4. ledd. 
p.t. 6 ganger grunnbeløpet. I overensstemmelse med dette setter 
programmet inntekter som overstiger denne grenseverdien lik
grenseverdien. Grunnbelopet som anvendes ved reduksjon i samsvar med 
grensen på 6 x G settes lik det gjeldende (aktuelle) grunnbeløpet.

71. Når f o r s t e  er sann utføres funksjonen x f t c h . Det er uklart hva 
denne gjor.

72. Enkle anførselstegn anvendes her for å markere at frasen er navnet på 
en variabel. I det følgende vil også kortformer av variabelnavnet bli 
brukt.

73. Variabelnavnet gjenspeiler at den gamle øvre grensen for inntekt var 
8G. Det er etter min mening uheldig å beholde navn som viser til 
historiske forhold.
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Denne tilordningen av ’G ved reduksjon’ til verdien for 'aktuell G ’ skjer 
flere steder i de programsekvenser som skal gjennomgås i det følgende. 
Tilordningen av G-verdi bygger på en tolkning av ftl. paragraf 3-4. idet en 
legger til grunn at det er grunnbeløpet på det tidspunkt arbeidsuforehet har 
inntrådt og lege oppsøkt eller trygdekontoret varslet som skal anvendes for 
hele sykemeldingsperioden, d.v.s. selv om sykdommen er av lang varighet 
og grunnbeløpet blir justert i perioden7** .

Det kan reises tvil om Rikstrygdeverkets fortolkning er riktig. 
Arbeidsdirektoratet står overfor tilsvarende problemstilling i forhold til øvre 
inntektsgrense på 6 x G i ftl. paragraf 4-3 nr. 2. 5.ledds siste setning. I 
rundskriv fra Arbeidsdirektoratet er grunnbelopsendringer tolket slik at G- 
verdien skal justeres (bl.a.) for arbeidsløse mellom 64 og 67 år7  ̂ , men 
ikke ellers. Situasjonen for denne gruppen er at de vil kunne ha rett til 
ledighetstrygd fra 80 uker for fylte 64 og fram til fylte 67. Tankegangen er 
trolig at G-endringer i hele denne perioden vil kunne gi så store utslag for 
den enkelte at standpunktet om å legge til grunn grunnbeløpet ved 
tilståelsen av a-trygd niå fravikes i visse tilfelle.

Sykepengeytelser er som arbeidsledighetstrygden en korttidsytelse, men der 
det likevel i visse tilfelle er aktuelt å motta stønad over en forholdsvis lang 
tidsperiode. For sykepengeytelsenes vedkommende er høyeste varighet 260 
dager. jfr. ftl. paragraf 3-12 A, I. ledd. Etter min mening viser denne 
sammenligningen mellom Arbeidsdirektoratets og Rikstrygdeverkets praksis 
en noe forskjellig forståelse av likelydende bestemmelser om justeringer av 
løpende ytelser ved endring av grunnbeløpet. På denne bakgrunn kan en 
derfor stille spørsmålstegn ved riktigheten av Rikstrygdeverkets tolkning på 
dette punkt, og dermed ved riktigheten av den relevante delen av 
Nortrygdprogrammet. Jeg understreker imidlertid at Nortrygd (trolig) kun 
speiler en på forhånd fastlagt praksis.

74. Jfr. om Rikstrygdeverkets tolkning i kommentarundskrivet til kap. 3, 
side 50.

75. Dessuten i saker som kommer inn under samordningsforskriftenes 
paragraf I og 7.
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Tidligere var endring av G-verdier en del av Trygdekontor-rutinen i 
Nortrygd7  ̂ . Det var da opp til hvert enkelt trygdekontor å legge inn ny 
G-verdi i systemet fra ikrafttredelsesdato. Dette fungerte imidlertid ikke 
tilfredsstillende. Nye G-verdier legges nå inn i database ved Norsk Data i 
Bo, og distribureres deretter på disketter til trygdekontorene sammen med 
forklarende skriv. Denne utsendelsen omfatter 229 kontorer, noe som 
innebærer at Norsk Data ikke har kapasitet til å gi alle kontorer G 
endringene til samme tid. Dette betyr trolig at enkelte kontorer ikke får 
endringene i tide. For pensjoner og attføring blir ytelser omregnet når 
slike forsinkelser oppstår. Når det gjelder sykepenger, visste de i Bo ikke 
sikkert hva trygdekontorene gjorde i slike tilfelle.

Den praktiske betydningen av eventuelle forsinkelser vil være meget 
begrenset når det gjelder arbeidstakere, fordi det alltid vil gå 14 dager fra 
sykemelding til grensene basert på grunnbeløpet kommer til anvendelse ved 
trygdekontoret. Motsatt vil f.eks. selvstendige næringsdrivende med 
tilleggstrygd fra første dag og for militærpersoner umiddelbart kunne bl 
berørt.

For fiskere og fangstmenn gjelder en øvre inntektsgrense for 
sykepengegrunnlaget på 5xG dersom grunnlaget fastlegges ved skjonn etter 
forskrifter av 20 mars 1985. paragraf 2. Denne grenseverdien er ikke lagt 
inn i programmet, og må derfor ivaretas manuelt. Andre grenseverdier 
blir imidlertid tatt hånd om av systemet (6xG, 0.5xG o.a.). Det går ikke 
fram av brukerhåndboka eller av annen dokumentasjon som er tilgjengelig 
for saksbehandlerene, hvilke grenser som må behandles manuelt. Dette 
kan hevdes å legge forholdene tilrette for feil i saksbehandingen.

Dersom årslønnen er 0, setter programmet sykepengegrunnlaget lik 
poenggrunnlaget. Etter forskriftene for selvstendig næringsdrivende, 
fiskere og fangstmenn og jordbrukere beregnes poenggrunnlaget ut i fra de 
tre siste pensjonspoengtall. Systemet gjør dette ved å beregne på grunnlag 
av de tre siste års poengtall som foreligger i maskinlesbar form fra 
skatteetaten7 ' . I forskriftene av 8. november 1977, paragraf I, heter det

76. Trygdekontor-rutinen består av visse mere administrative funksjoner.

77. Dette tilknyttede programmet til sykepengerutinen er ikke gjengitt i 
denne rapporten.
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at beregningen skal skje på grunnlag av "siste tre pensjonspoengtall". 
Ordlyden niå trolig forstås slik at en skal gå tilbake til de tre siste tall, 
uavhengig av om et tall f.eks. gjelder inntekter fire år tilbake i tid. 
Rundskrivet til sykepengekapittelet (side 50-51) gir imidlertid uttrykk for 
den snevrere fortolkning som er lagt til grunn i Nortrygd. Det kan 
imidlertid med rimelighet reises tvil om riktigheten av denne.

Systemet anvender altså kun de poengtall som foreligger i maskinlesbar 
form. Slike tall vil være tilgjengelige i oktober/november, alt avhengig av 
tempoet i sluttføringen av ligningsarbeidet. I noen tilfelle er ligningen 
utlagt, men pensjonspoengene ennå ikke overfort trygdeetaten. I slike 
situasjoner kan trygdekontoret - i folge Rikstrygdeverkets rundskriv - 
anvende det nye poengtallet dersom den sykemeldte kan dokumentere tallet 
på tilfredsstillende måte. Sagt med andre ord kan det meget vel tenkes 
tilfelle der det foreligger poengtall fra siste år, men som ennå ikke er gjort 
tilgjengelig i Nortrygd. Slik de automatiske rutinene er lagt opp, vil dette 
føre til at det er de tall som foreligger i maskinlesbar form som faktisk blir 
anvendt. Dermed blir resultatet åpenbart feil, også i.f.t. Rikstrygdeverkets 
snevre tolkning av forskriften av 8. november 1977, paragraf 1, jfr. foran.

De automatiske rutinene kan selvsagt fravikes dersom trygdekontorene er 
innstilt på en nøyaktig og korrekt saksbehandling. I rundskrivet (side 52) 
heter det således at publikum bor gis adgang til selv å kreve at det nye 
poengtallet blir anvendt ved beregningen. Det heter også at folk skal 
gjøres oppmerksomme på denne muligheten. Sagt i klartekst betyr dette at 
gjeldende retningslinjer kombinert med systemløsningen innebærer a 
departementets forskrifter bare forventes fulgt dersom den sykemeldte 
krever det(!).

Etter forskriftene vedrørende sykepengegrunnlag for selvstendig 
næringsdrivende er poenggrunnlaget den størrelse som normalt ska 
anvendes for å komme fram til "antatt årlig arbeidsinntekt". I flere tilfelle 
kan imidlertid også andre framgangsmåter benyttes. Programmeringen i 
Nortrygd innebærer utfylling av inntektstall for selvstendige 
næringsdrivende, jordbrukere, fiskere og fangstmenn, inaktive og 
yrkespassive at beregning på grunnlag av poengtall blir sjaltet ut. Inntekt 
må m.a.o. ikke registreres dersom hovedregelen skal følges. Denne 
mekanismen er dokumentert i brukermanualen, men melding på skjermen 
gis ikke.
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Dersom poenggrunnlagel benyttes, tilordnes CSK Jø n n  verdien ’J* for ja. 
Dette viser til ordbruken "antatt årlig arbeidsinntekt", som rent språklig 
indikerer utovelse av skjonn. Skjønnet er som nevnt imidlertid erstattet a 
faste regler vedrørende opptjening av pensjonspoeng. Virkelig skjonn 
utoves kun i tilknytning til unntakene fra hovedbestemmelsen om bruk av 
pensjonspoengtallene, jfr. forskriftene til ftl. paragraf 3-4, bokstav b, 
paragrafene 2 og 2. Ordbruken er derfor misvisende, selv om betydningen 
trolig er klar nok for de fleste saksbehandlere.

Dersom det heller ikke er registrert det tilstrekkelige antall pensjonspoeng 
for vedkommende trygdede, legges teksten in g e n  i n n t e k t  ut på 
saksbehandlers skjermbilde.

2.2.2 Sykepengegrunnlag for menige/korporaler
Ftl. paragraf 3-13 inneholder både regler for menige, korporaler og for 
befal. Reglene for befal er imidlertid ikke omfattet av sykepengerutinen i 
Norirygd. Saksbehandling for befal vil kort bli kommentert til slutt i dette 
avsnittet.

a. Innledende tilordninger av verdier
Sykepengegrunnlaget for menige og korporaler beregnes av systemet etter 
tildeling av visse verdier knyttet til arbeidskategori under 1050.

| . . |
ELSEIF (MENIG) THEN 

AGREF = FALSE.
CFRVTR = ’3’
IPROS = 100 
IA KONTO = 6
IF (FORSTE) THEN GOTO 1170
ELSE GOTO 4200
ENDIF 

END IF

m e n ig  betyr her det samme som arbeidskategori ’9’, menig/koporal. jfr 
under ioo. Programsekvensen vedrørende menige og korporaler er basert 
på ftl. paragraf 3-13, jfr. paragraf 3-1. bokstav a om militærpersoners rett 
til sykepenger.

Programsekvensen (over) forutsetter forst at Forsvaret ikke utbetaler 
sykepenger direkte etter 14. sykemeldingsdag. idet den setter verdien av
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arbeidsgiverrefusjon = f a l s e . Deretter setter den verdien av frivillig 
tilleggstrygd lik ’3’ , d.v.s. 100% trygd fra første dag. Ordningen for 
menige og korporaler er i regelverket ikke betegnet frivillig tilleggstrygd, 
men tilsvarer i praksis ytelsene for tilleggstrygd med 100% fra I. dag, jfr. 
ftl. paragraf 3-13, I. ledd, der det vises til hovedregelen for beregning av 
sykepenger for arbeidstakere, noe som bl.a. innebærer rett til ytelser på 
100% av sykepengegrunnlaget. Når variabel for frivillig tilleggstrygd 
(CFRVTR) er anvendt i programmet, skyldes det derfor beregningstekniske 
årsaker, ved at c f r v t r  = '3' viser til en tabell med angivelse av riktig 
sykepengesats.

I programmet settes ip r o s  lik 100, noe som innebærer at den trygdede 
militærpersonen alltid får 100 % av inntektsgrunnlaget™ . I ftl. paragraf 
3-13 nr.l heter det at befal og menig "har rett til kontantstønad etter 
bestemmelsene om arbeidstakere i dette kapittel, men slik at 
særbestemmelsene i paragrafen her kommer til anvendelse." Det er ikke 
gitt særregler om prosentsats av sykepengegrunnlaget, noe som m.a.o. 
innebærer at selvstendig næringsdrivende har krav på mere sykepenger som 
militærpersoner enn utenfor tjeneste.

Etter tilordning av verdi for uforehetsgrad, setter programmeet ia k o n t o  lik
6. Denne variablen er uforklart, men styrer trolig kontoføring og 
regnskap. Dette vil ikke bli nærmere droftet.

Programmet adresserer deretter behandlingen til H70 dersom f o r s t e  er 
sann, d.v.s. dersom det dreier seg om passive sykepenge- eller 
fodselspenge-tilfelle eller når sykemeldingen er fullstendig tilbakeført, jfr. 
under 1050. I øvrige tilfelle adresseres behandlingen til 4200. I forste 
tilfelle vil sykepengesaken være ny og sykepengegrunnlag ikke etablert. 
Derfor må behandlingen adresseres til 1170 hvor slik beregning skjer. 
Dersom f o r s t e  ikke er sann, vil saken tidligere være behandlet og 
sykepengegrunnlaget være beregnet. I slike saker vil det derfor være rikti 
med adressering til 4200 der dagsatser og varigheten av utbetalingen 
fastlegges.

78. Hovedregelen i folketrygdloven er sykepenger med 100% av 
inntektsgrunnlaget. For selvstedige næringsdrivende gjelder ordinær 
en sats på 65%.
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b. Beregning av sykepengegrunnlag for militærpersoner
Etter at enkelte variabler er tilordnet verdier (som nettopp vist), går
programmet til 1170 for beregning av sykepengegrunnlag for menige og
korporaler:

C .. . MENIG
1170 CONTINUE

DOFOR I = I.IANTAG
DSPGRUR = DSPGRUR + DÅRSLN(I)

ENDDO
IF (DSPGRUR NE 0) THEN

IF (DSPGRUR LT DGAKT*2) THEN 
DSPGRUR = DGAKT*2 
DSPGRL = DSPGRUR 
SELVST = .TRUE.
CSKJONN - r
CALL WMSGECMINSTEINNTEKT BENY TTET )

ELSE1F (CBRSKJON EQ. J ’ .AND DSPGRUR GT DLIMIT THEN
GOTO 1200

ELSE
DSPGRL = DSPGRUR 

ENDIF
ELSEIF (DPOGRL NE. 0) THEN 

DSPGRUR = DPOGRL 
IF (DPOGRL LT. DGAKT*2) THEN 

DPOGRL = DGAKT*2
CALL WMSGE ( MINSTEINNTEKT BENYTTET )
CSKJONN = J*
DSPGRL = DSPGRUR = DPOGRL 

ELSEIF (DPOGRL GT DLIMIT) THEN 
DSPGRL = DLIMIT 
DC.RBXG = DGAKT 

ENDIF
ELSE

DSPC.RUR = 2*DGAKT 
DSPGRL = DSPGRUR
CALL WMSGEC MINSTEINNTEKT BENYTTET )
CSKJONN = J*

ENDIF
SELVST = TRUE.

GOTO 4200
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I fil. paragraf 3-13 nr. 3. jfr. nr. 1 bestemmes det at menige og korporaler 
har rett til sykepenger som for arbeidstakere, tilsvarende det de ville hatt 
rett til da de tiltrådte militærtjenesten. Lovens henvisningen til beregning 
elter "bestemmelsene om arbeidstakere i dette kapittel" skaper noe uklarhet 
m.h.t. utregningsmåten for selvstendige næringsdrivende. Rikstrygdeverket 
har imidlertid tolket denne henvisningen slik at også selvstendige 
næringsdrivende skal ha 100% sykepenger fra 1. dag. tilsvarende som for 
arbeidstakere, jfr. ftl. paragraf 3-4. l.ledd. bokstav a, men at 
sykepengegrunnlaget ellers etableres som for selvstendige.

Dersom militærpersonen "under militærtjenesten" har inntekt fra sivil 
arbeide, gir denne sivile inntekten rett til sykepenger "etter kapittelets 
alminnelige bestemmelser", jfr. ftl. paragraf 3-4. Dette er gitt som en 
alternativ til beregning på grunnlag av inntekt for påbegynt tjeneste. Det 
kan være uklart om dette innebærer at inntekt opptjent for militærtjeneste 
ble påbegynt, aldri skal regnes inn i inntektsgrunnlaget. Problemet 
oppstår f.eks. i forhold til arbeidstakere som har hatt sivilt arbeide under 
militærtjenesten, men med svært varierende avlonning. I slike tilfell 
kommer paragraf I siste ledd i forskriftene av 8. november 1977 til 
anvendelse, der det åpnes for å ta i betrakning inntekt for en periode på 
inntil 12 måneder for arbeidsuførheten inntrådte. Har militærtjenesten vart 
i mindre enn 12 måneder, vil det altså være aktuelt å også beregne på 
grunnlag av sivil inntekt før militærtjenesten var påbegynt. For 
selvstendige næringsdrivende vil hovedregelen nettopp være at en ta 
utgangspunkt i de tre siste pensjonspoeng, m.a.o. at en i majoriteten av 
tilfelle ikke går ut ifra den sivile inntekten under militærtjenesten, jfr. 
forskriftene, paragraf I til ftl. paragraf 3-4, bokstav b. Rikstrygdeverket 
har så vidt jeg har kunnet bringe på det rene ikke gitt instrukser verorende 
tolkningssporsmålene.

Dersom tjenesten har vart i minst 28 dager, er menige og korporaler - som 
et tredje alternativ - garantert et minste sykepengegrunnlag tilsvarende 2 x 
grunnbeløpet. Trygdekontoret skal velge det gunstigste alternativet av å 
enten beregne sykepenger etter den tidligere sivile inntekt, inntekt fra sivilt 
arbeide som utføres under militærtjenesten eller å gi garantert 
minstegrunnlag, jfr. ftl. paragraf 3-13 nr. 3, 4. ledd.

Den aktuelle programsekvensen i Nortrygd (jfr. over), begynner med å 
regne ut ’sykepengegrunnlaget for eventuell reduksjon til øvre 
inntektsgrense' i de tilfellene det er registrert lønnsinntekt i saken.



- 79-

Dersom del finnes flere enn én arbeidsgiver summerer programmet de 
forskjellige inntektene. Hvis ’sykepengegrunnlaget for reduksjon' er lavere 
enn 2 ganger det aktuelle grunnbelopet, settes verdien av 
sykepengegrunnlaget uten reduksjon lik denne minsteinntekten, som igjen 
settes lik sykepengegrunnlaget (d s p g r l ).

Deretter tilordner programmet s e l v s t  verdien ’sann', og CSKJø n n  settes 
lik 'ja'. Det forste innebærer at militære i de folgende deler blir behandle 
som ovrige grupper under s e l v s t , d.v.s. selvstendig næringsdrivende 
jordbrukere, fiskere, inaktive og yrkespassive. Så vidt jeg har kunnet 
bringe på det rene vil dette kun ha innvirkning på saker vedrørende 
fødselspenger (under moo) og i sykepengesaker ved undersøkelse om 
utbetalingsperioden er splittet p.g.a. endringer i G eller opphør av 
naturalytelser (under 5060). Jeg har ikke kunnet gå inn i en nærmere 
analyse av disse delene av programmet. Den detaljerte virkningen av å 
sette ' s e l v s t  = t r u e .’ , vil m.a.o. ikke bli drøftet her. Verdien for skjønn 
refererer til bruken av minstesatsen for inntekt. Denne storreisen er den 
samme som anvendes som markering av at antatt årlig inntekt for 
selvstendig næringsdrivende er anvendt, jfr. brukermanualen side 2.15. 
Det går ikke fram av manualen at verdien av c s k jø n n  blir ’ja’ i disse 
tilfellene.

Dersom ’sykepengegrunnlaget uten reduksjon' er større enn maksimalt 
inntektsgrunnlag, d l im it , og verdien for c b r s k jø n  har verdien j a , 
går programmet til 1200 c o n t in u e . I 1200 er imidlertid det første vilkåret 
at 'sykepengegrunnlaget før reduksjon' skal være mindre eller li 
maksimumsinntekten™ . Resultatet blir at prosseseringen i virkeligheten 
addresseres til 1250, der ’sykepengegrunnlaget for reduksjon’ blir satt lik 
maksiniumsinntekten. Sluttresultatet blir m.a.o. riktig, men henvisningen 
til 1200 bommer i første omgang. Under 1170 tilordnes så 
sykepengegrunnlag verdien for ’sykepengegrunnlag før reduksjon’ når dette 
er større eller lik nedre inntektsgrense for menige og korporaler (2 x G) og 
mindre eller lik ovre inntektsgrense (6 x G).

79. c b r s k jø n  tilsvarer c s k jø n , men på et annet nivå i systemet.

80. Programmet fra 1200 er gjengitt i neste kapittel.
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Dersom 'sykepengegrunnlaget for reduksjon' er null og det eksisterer et 
poenggrunnlag, settes ’sykepengegrunnlaget for reduksjon’ lik 
poenggrunnlaget. Dersom dette poenggrunnlaget er mindre enn 
minsteinntekten for militære, settes sykepengegrunnlaget lik verdien av 
minsteinntekten. I disse tilfellene settes teksten m in s t e in n t e k t  b e n y t t e t  
på saksbehandlers skjermbilde og CSKJø n n  settes lik ja’ . Dersom verdien 
for poenggrunnlaget er satt lik minsteinntekten, tilordnes 
sykepengegrunnlaget denne verdien.

Dersom poenggrunnlaget er storre enn den ovre grensen på 6 x 
grunnbeløpet, settes sykepengegrunnlaget lik denne grenseverdien, og 
grunnbeløpet som blir benyttet ved reduksjon til øvre inntektsgrense blir 
tilordnet verdien for aktuell G . Dersom det verken er registrert 
arbeidsinntekt eller poenggrunnlag, anvendes også minsteinntekten, og 
verdien for c s k jø n n  settes lik ’ja’. Til slutt settes verdien for s e l v s t  lik 
sann (jfr. over). Programmet hopper deretter til 4200 for beregning av 
dagsats m.m.

Under lno opererer altså med tre alternative hovedmåter å beregne 
sykepengegrunnlaget på; på grunnlag av registrert arbeidsinntekt, på 
grunnlag av registrerte pensjonspoeng og på grunnlag av garantert 
minstegrunnlag for menige og korporaler. Minstegrunnlaget sikres også 
ved de to forst nevnte alternativene. Opplegget i programmet krever for det 
første at saksbehandlerene har oversikt over hvilken utregningsmåte som er 
mest lønnsom for den sykemeldte. Ved denne vurderingen er det en viss 
hjelp at poenggrunnlaget er tilgjengelig på skjermbildet under registrering 
på r e g . in n t e k t /t r e k k , jfr. brukermanualen side 2.I6. For å kunne 
avgjøre hvorvidt de siste inntektstall eller poenggrunnlaget skal anvendes, 
vil en imidlertid i endel tilfelle stå overfor forholdsvis tidkrevende manuelle 
beregninger. hvor det tildels er uavklart hvorledes gjeldende regler skal 
forstås. Dette vil f.eks. være tilfelle der det er aktuelt å anvende sivil 
inntekt under militærtjenesten, jfr. foran.

Anvendelsen av poenggrunnlag for tilfelle der inntekt opptjent før tiltredelse 
av tjenesten skal legges til grunn, vil i visse situasjoner gi galt resultat. 
Dette fordi poenggrunnlaget delvis kan referere til sivil inntekt opptjcnl 
paralelt med utfort militærtjeneste. Dette vil kunne være tilfelle når menige 
og korporaler blir syke mot slutten av tjenstetiden, f.eks. etter 16 måneder. 
Pensjonspoeng for fjoråret, d.v.s. et år vedkommende tjenstegjorde som 
militær, vil da gå inn i det maskinelt beregnede poenggrunnlaget som er
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basert på siste 3 poengtall. Dette stemmer dårlig med ftl. paragraf 3-13 
nr. 3. 1. ledd der det kun er inntekt for tiltredelse av tjenesten som 
omtales. Det korrekte vil da være å anvende poengtall for 2.,2. og 4. siste 
år.

Etter at utregning av inntektsgrunnlag ellers er automatisert ved 
trygdekontorene, kan en stille sporsmålstegn ved om det er sannsynlig at 
tildels omfattende og problematisk manuell saksbehandling alltid vil skje. 
Det faktum at den sykemeldte - dersom inntekt ikke er registrert - 
automatisk vil få tildelt et poenggrunnlag som i de fleste tilfelle vil gi et 
gunstig resultat og som stort sett gir et forholdsvis korrekt resultat, bidrar 
til å anta at lov og forskrift ikke alltid vil bli fulgt. Intuitive valg vil i 
denne situasjonen kunne være et fristende alternativ til vanskelige 
tolkningssporsmål og kompliserte manuelle beregninger. Det er i denne 
sammenheng grunn til å minne om at rammebetingelsene for de fleste 
saksbehandlerene bl.a. er store restanser og et hardt arbeidspress, jfr. 
2 . 1.1.

c. Befal
Etter ftl. paragraf 3-13 nr. 4 skal befal og vervet personell ha rett til 
sykepenger etter arbeidsinntekten under militærtjenesten, men med et 
garantert minstegrunnlag på 3 x grunnbeløpet. Disse sakene må 
behandles som for vanlige arbeidstakere, kombinerte e.l. Den eneste 
spesielle utfordringen blir å passe på satsen for minsteinntekt.

2.2.3 Kontroll mol inntektsgrenser
Folketrygdloven inneholder som tidligere nevnt bestemmelser oni visse 
maksimums- og minimumsgrenser for det inntektsgrunnlag som kan danne 
basis for beregning av sykepenger. I det følgende skal jeg kort gjennomgå 
en sekvens som ivaretar tre slike grenser.
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1200 CONTINUE
IF (DSPGRUR .LE DLIMIT) THEN

IF (DSPGRUR GT. DM IN OR. DSPGRUR GT. DMINY AND.
+ CSKAD EQ. ’Y ’) GOTO 1250

IF ( NOT KOMB) THEN
CALL WMSGE ( FOR LAVT GRUNNLAG') GOTO 8000 

ENDIF 
1250 CONTINUE

DSPGRL = DSPGRUR
ELSE

DSPGRL = DLIMIT 
DGRBXG = DG AKT

ENDIF
IREDGRL = DSPGRL * 10000 / DSPGRUR
(...1

Programmet prover forst om de ’sykepengegrunnlag for reduksjon' som e 
mindre eller lik d l im it  (6 x G ), er storre enn lo ulike minimumsgrenser. 
Den forste nedre grenseverdien, d m in . representerer minimumsgrensen for 
inntektsgrunnlag etter ftl. paragraf 3-4, 2. ledd. p.t. 0.5 x grunnbeløpet. 
Det andre minimumsbeløpet d m in y  gjelder dersom sykepengetilfellet er 
registrert som yrkesskade ( ’y ’ ). Grenseverdien er tidligere i programmet 
initert til 2600 (kr), noe som betyr at det er minimumsgrunnlaget i ftl. 
paragraf 3-17, 2.ledd. I.setning som her er lagt inn i programmet. I 
bestemmelsen heter det at trygdede "over 18 år som blir ufør som folge av 
yrkesskade, som går inn under kap. 11" skal ha sykepenger på minst kr. 
10 pr. dag. Når en (på vanlig måte) regner 260 virkedager i året. 
innebærer dette et årlig minimumsbelop på kr. 2600. Standpunktet om at 
det i denne sammenhengen alltid skal regnes ut ifra 260 arbeidsdager pr. 
år, kan muligens betviles. Når nevnte bestemmelse fastlegger en 
minstesats pr. dag. er det nærliggende å oppfatte dette som en sats som 
skal gjelde for det faktiske antallet arbeidsdager. Arbeidstakere som faktisk 
arbeider 6 dager pr. uke, kan bor hevdes å ha krav på beregning av samlet 
minstesats etter et år på 312 dager. Spørsmålet er likevel av liten praktisk 
betydning.

Ftl. paragraf 3-17 inneholder også to andre minstegrenser for personer 
med yrkesskade. Etter I. ledd. bokstav b. skal "sykepenger ytes minst på 
grunnlag av den arbeidsintekt den trygdede hadde på skadetidspunktet. ...".
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I 2. ledd, 2. setning angis dessuten en bestemt minste kronesats for ansatte 
på norske skip, flyvende personell ni.v. Sykepengerutinen opererer altså 
kun med den laveste av tre alternative minstegrenser for sykepengegrunnlag 
til yrkesskadde. Brukerhåndboken gir verken beskjed om at den ene nedre 
grensen er implementert i programmet eller at de to øvrige grensene ikke 
er del av programmet.

Programmet stiller krav om at ’sykepengegrunnlaget for eventuell reduksjon 
til øvre inntektsgrense’ skal være større enn (G T .)  de respektiv 
minimumsbeløpene. Ftl. paragraf 3-4. 2. ledd sier imidlertid at det ikke 
ytes sykepenger dersom inntekten pr. år "... er mindre enn (min 
uthevning) 50 prosent av grunnbeløpet ...". Det niå uten tvil bety at også 
inntekter som er lik 50% av G skal gi rett til sykepenger. Tilsvarende sies 
det i ftl. paragraf 3-17, 2. ledd 1. setning at "sykepenger [ytes] med minst 
(min uthevning) kr. 10 pr. dag". Dersom inntekten på skadetidspunktet 
settes lik d m in y , skulle dette grunnlaget ni.a.o. gi rett til sykepenger. I 
programmet faller disse grensetilfellene utenfor p.g.a. kravet om at 
sykepengegrunnlaget er storre enn minstegrensen d m in y . I disse to 
situasjonene produserer systemet m.a.o. gale resultater ved at den
sykemeldte over hode ikke får sykepenger. Feilen vil i praksis likevel 
berore svært få tilfelle.

Dersom ’sykepengegrunnlaget for reduksjon’ ikke er storre enn den
aktuelle minimumsgrensen, og den trygdede ikke er registrert med 
arbeidskategorien "kombinert" (arbeidstaker/selvstendig) gis beskjed på 
skjermen; fo r  l a v t  g r u n n l a g . Programmet lar altså gruppen av 
kombinerte "passere" selv om inntekten er mindre eller lik
minimumsgrensen(e). Dette skjer fordi den prøver én inntekt ad gangen, 
slik at den samlede, kombinerte inntekt vil kunne overstige 
minimumsgrensen, jfr. forskrift til 3-4. 2. ledd av 8. november 1977, 
paragraf 2. 2. ledd. Unntaket for "kombinerte" innebærer (trolig) at denne 
gruppen arbeidstakere ikke sjekkes i.f.t. de to minstegrensene for
inntektsgrunnlag. Dette forholdet varsles det ikke om i brukermanualen.

Så vidt jeg kan forstå av programmet påsettes ikke et inntektsgrunnlag 
tilsvarende den nedre inntektsgrensen for yrkesskadde (kr 2600.-) i tilfelle 
det ordinære grunnlaget er lavere. Etter min mening ville dette være e 
naturlig ordning.
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Når samme melding om for lavt inntektsgrunnlag blir gitt både for grensen 
på 0.5xG og ved 2600 kr for yrkesskadde, er dette misvisende. Den 
forste grensen refererer til hva den trygdede faktisk har tjent, og utgjor 
m.a.o. et tallgrunnlag som ikke kan endres. Den andre grenseverdien, 
d m i n y , representerer imidlertid en garantert minsteytelse som den syke 
yrkesskadde er sikret uansett. I siste tilfelle burde ikke beskjed om for lavt 
grunnlag være gitt. Istedet kunne f.eks. sykepengegrunlaget tilordnes 
verdien for d m in y  og melding gis oni at minstegrunnlag for yrkesskadde 
var anvendt.

Etter at sykepengegrunnlagene er provet mot de to minstegrensene, settes 
de sykepengegrunnlag som er storre enn ovre grense, lik denne grensen 
(D L IM IT ). Reduksjonen skjer ved bruk av det gjeldende grunnbelopet 
(DGa k t ) .  Deretter beregnes det en storrelse ir e d g r  ved at 
sykepengegrunnlaget (etter eventuell reduksjon til 6 x grunnbelopet) 
multipliseres med 10000 og divideres med sykepengegrunnlaget før
reduksjonen. Størrelsen i r e d g r  er ikke forklart i dokumentasjonen til 
programmet, men må antagelig stå for 'reduksjonsgrad’, d.v.s.
representere forholdet mellom inntektsgrensen og inntekten før reduksjon 
til grensen. Reduksjonsgraden’ anvendes bl.a. ved beregning av kontant 
sykepengebelop pr. dag, d a g s b e l (I), under 1900, 3000 og 3500.
Multiplikasjonen med 10000 skjer trolig ut ifra beregningstekniske årsaker, 
idet det divideres med 10000 når i r e d g r  anvendes i de videre
beregningene. Jeg kommer ikke nærmere inn på den faktiske anvendelsen
av denne storrelsen.

2.2.4 Beregning av dagsats m.v.
Fra de delene av programmet som er gjennomgått til nå hopper 
programmet til henholdsvis 4100 *̂ og 4200°̂  . Under 4100 tilordnes 
enkelte verdier for tilleggstrygd og kontoføring. I det følgende vil jeg kun 
gjennomgå fra 4200 der dagsatser beregnes for trygdede som ikke er 
arbeidstakere.

81. F ra  1050. sykepengegrunnlag m .v. for fiskere, jordbrukere o .s.v. og fra 
1200 - 1250. test av minimums- og maksimumsgrenser.

82. Fra H70. sykepengegrunnlag for menige og korporaler.
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4200 CONTINUE
IF (ARBLDS OR. INAKTIV) IPROS = 100 
IF(.NOT. KOMB) THEN

DAGSATS(l) = (DSPGRL * MREC(75) / LIMDGR) * IPROS / 100
ELSE

DAGSATS(l) = (DSPGSEL * MREC(75) / LIMDGR) * IPROS / 100 
ENDIF
DAGSATS(l) = ((DAGSATS(l) + 50) / 100) * 100 
DFRADAG = DUTBFOM
IF (FØRSTE AND KOMB AND. NOT FODSEL) THF.N

IF (IFTOSPD(DFRADAG.DSPFOMS, DABUF) .EQ. 1) DFRADAG = DSPFOMS 
ENDIF
DT1LDAG = DUTBTOM 
IF (DRSPFOM .NE. 999990) THEN

IF (IFTOSPD(DUTBTOM.DRSFOM,DABUF) .LE. 2) THEN
IF (IFTOSPD(DRSPFOM,DUTBFOM.DABUF) EQ. I) THEN 

DTILDAG = DRSPFOM 
ELSE GOTO 4300 
ENDIF 

ENDIF 
ENDIF

Programsekvensen (over) innleder med å sette kontantstønaden til 100% av 
inntektsgrunnlaget nar den trygdede er registrert som arbeidslos eller 
inaktiv. For arbeidslose går satsen fram av ftl. paragraf 3-16, I .ledd der 
det heter at arbeidsledige "har rett til sykepenger som for arbeidstakere". 
Arbeidsledige kommer m.a.o. i samme situasjon som militært personell. 
Tilsvarende sats for "inaktive" går fram av ftl. paragraf 3-18, 2.ledd.

Programmet regner deretter ut en dagsats for alle grupper unntatt 
arbeidstakere^ . Dagsatsen for alle ovrige grupper unntatt "kombinerte", 
regnes ut ved forst å multiplisere sykepengegrunnlaget med MREC(75), som 
i programmet er betegnet som " ’felles’ uforegrad". Dette produktet 
divideres så med antall sykepengedager pr. år, p.t. 260°4 . jfr. ftl. p. 3-5

83. Arbeidstakere får beregnet dagsats under 3500.

84. Tallet 260 tilsvarer forøvrig antall dager en trygdet maksimalt kan få 
utbetalt løpende sykepenger.
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nr. I, 2.ledd. Til slutt multipliseres det tallet som framkommer med 
utbetalingsprosenten for kontantstønaden, som enten kan ha verdien 65 
eller 100. Tilsvarende utregning foretas for personer kategorisert som 
"kombinerte" når de har inntekt fra selvstendig næringsvirksomhet. 
d s p g s e l  er da betegnelsen på dette sykepengegrunnlaget, jfr. 1160̂  ̂ .

Deretter endres (den foreløpige) dagsatsen ved å legge til 50, dividere 
summen på 100 og så mulitipliserer det hele med 100. Denne 
regneoperasjonen har den funksjon at den avrunder dagsatsen til nærmeste 
krone i samsvar med bestemmelsen i fil. p. 15-1 nr. 5. Dette skjer fordi 
d a g s a t s  er et dobbelt heltall, d.v.s. det er ingen siffer etter komma. 
Forutsetningen for at resultatet blir riktig, er at dagsatsen er angitt i ore. 
Dette kunne ikke bekreftes av Norsk Data på Bo uten mere inngående 
undersøkelser. Det er likevel sannsynlig at dette er korrekt, fordi en feil 
ville gitt forholdsvis store utslag i stonadsbelopene.

1 skjermrutinen for registrering av inntekt og skatt. jfr. brukermanualen 
side 2.16, registreres den dato sykepengene skal betales fra og med 
(D U TBFO M ). Variabelen d f r a d a g  blir tilordnet verdien for denne datoen og 
anvendes ved den videre beregning. Deretter folger valg av særskilt fra 
dato for 'kombinerte' når saken ikke gjelder fødselspenger og f o r s t e  er 
sann*^ . Valget av dato styres her av verdien av funksjonen i f t o s p d  som
har parametrene d u t b t o m . d r s p f o m  og d a b i j f . I dokumentasjonen fra
Norsk Data på Bø er funksjonen forklart på følgende måte:

"iFTOSPD(datol. dato2. d a rb u fo m ) regner ut oni datol er større, 
mindre eller lik dato2. Dersom det er en dags forskjell, men den ene
datoen er en sondag, regnes de som like.
Innparametre; d a t o i , DAT02. d a t o . d a r b u f o m  på dobbel integer,
DDMMÅÅ.
Status;
IFTOSPD = 1 --> DATOI > DAT02
IFTOSPD = 2 — > DATOI = DAT02
IFTOSPD = 3 — > DATOI < DAT02
i f t o s p d  = -1 --> input feil (ikke fullstendig testet)"

85. Jeg har ikke kontrollert den programsekvensen som fastlegger d s p g s e l .

86. D.v.s. når saken er "passiv" eller helt tilbakeført.
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Det hefter visse uklarheter ved denne spesifikasjonen, særlig er det uklart 
vilken betydning d a r b u f o m  og d a t o  har. 1 Norsk Data har jeg fått 
opplyst at den forste størrelsen refererer til en nå uaktuell 6-dagers-regel, 
og at d a t o  er kommet med ved en feil.

En detaljert gjennomgang av funksjonene i den gjengitte programsekvensen 
(jfr. over) egner seg om mulig enda dårligere for saksprosa enn øvrige 
forklaringer av programmer i denne rapporten. Jeg vil derfor nøye meg 
med en kortfattet forklaring av resultater. Jeg understreker imidlertid at de 
forklaringer og droftelser som følger, er beheftet med en viss usikkerhet 
p.g.a. manglende dokumentasjon til den aktuelle sekvensen av programmet.

I det forste tilfelle gjelder det saker der det er tale om personer som er
kategorisert som "kombinerte"®7 når det ikke gjelder fødselspenger.
Utbetaling for denne gruppen skal - i folge programmet - skje fra den dag 
den sykemeldte ville ha rett til sykepenger som selvstendig næringsdrivende, 
selv om det er registrert at utbetaling av sykepenger som arbeidstaker skal 
skje fra et senere tidspunkt.

I forskrifter av 8. november 1977, paragraf 3, jfr. ftl. paragraf 3-4. 2.
ledd, er det bestemt at kombinerte arbeidstakere som på
sykemeldingstidspunktet "ikke har rett til sykepenger som arbeidstaker" 
men fyller vilkårene for sykepenger til selvstendig næringsdrivende, skal ha 
ytelse etter bestemmelsene for selvstendige. Det tidspunktet som framgår 
av den siterte passus (over), er i programmet tolket slik at det tilsvarer 
tidspunkct for ’utbetaling f.o.ni. °  , det vil si fra 15. dag etter at 
vedkommende ble sykemeldt. "Rett til sykepenger" er her m.a.o. tolket 
som det forhold at den sykemeldte har krav på å få utbetalt i stonad fra  
trygdekontoret, og ikke som det forhold at han har krav på sykepenger fra 
arbeidsgiver i de første 14 dagene av sykemeldingsperioden.

Rikstrygdeverkets rundskriv kommenterer ikke denne problemstillingen. 
Den fortolkning som er lagt til grunn er etter min mening forsvarlig, men 
ikke opplagt. Det er videre en fortolkning som trolig ikke er formulert 
som en generell regel andre steder enn i programmet.

87. D.v.s. som både er arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

88. D.v.s. utbetaling av sykepenger fra trygden.
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Det neste tilfellet gjelder en kombinasjon av den samme Fortran-funksjonen 
som ovenfor, men her er funksjonen gitt to nye og forskjellige sett med 
parametre. Sekvensen gjelder dersom det er foretatt reduksjon i ytelsen 
p.g.a. institusjonsopphold e.l. De to funksjonene innebærer (trolig) at 
dersom det i noen del av utbetalingsperioden etter første utbetalingsdagen, 
skal foretas reduksjon i sykepenger, så skal full sats utbetales til og med 
den dag det skal skje en reduksjon i utbetalingen. Så vidt jeg kan forstå 
innebærer dette at sykepenger aldri reduseres fra første dag utbetalin 
skjer, og at det dessuten også utbetales full sats for den forste dagen 
ytelsen skal reduseres.

Ftl. paragraf 3-19, I. ledd og tilhørende forskrifter og rundskriv, gir 
nærmere bestemmelser 0111 omregningstidspunktet ved institusjonsopphold. 
De detaljspørsmål som programmeringen berører, er imidlertid ikke 
omfattet.

2.3 OPPSUMMERINGER - NORTRYGD
2 .3 .1 Kilder og legalifelskonlroll
Som tidligere nevnt har Rikstrygdeverket stort sett gitt "rundskriv" på de 
områder der de i lov eller forskrift har kompetanse til å gi nærmere 
"regler", "bestemmelser" o.l. Det er klart uheldig at disse generelle 
reglene ikke er klargjort i.f.t. forvaltningslovens forskriftsbegrep. 
Likeledes er det uheldig at en hjemmel til å gi forskrifter ved en feil er 
opphevet uten at det er gitt ny. Når den rettslige basis for 
programmeringen er beheftet med slike uklarheter, påvirker dette selvsagt 
også muligheten til å vurdere legaliteten av programmet.

Som nevnt innledningsvis, er programmeringsspråket Fortran som 
sykepengerutinen i Nortrygd er skrevet i. et vanskelig språk å lese. Dette 
skyldes bl.a. at det kun er tillatt seks karakterer til hvert variabelnavn. 
Når det i et program trengs et stort antall variabler, vil navnene derfor lett 
bli vanskelig forståelige. Likeledes vil bl.a. funksjoner og call-rutiner i 
Fortran gjore det vanskelig å lese og å skaffe oversikt over programmets 
innhold. Det siste avsnittet av gjennomgangen - der jeg forsøker å forklare 
en funksjon - illustrerer hvilke vanskeligheter funksjon kan innebære. I 
det utvalget jeg har gjort av Nortrygd, har jeg latt være å velge partier som 
inneholder store deler funksjoner o.l. Bl.a. på grunn av disse 
egenskapene ved Fortran, uttrykte Norsk Data Bo seg med skepsis til
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muligheten for en utenforstående å over hode trenge inn i denne 
materien .

Som nevnt innledningsvis har det også vært et problem at ikke alle 
variabler uten videre kan forklares av den ansvarlige for vedlikeholdet av 
programmet. Hovedårsaken til dette er nesten totalt manglende 
dokumentasjon til programmene fra programmererens hånd, pluss det 
faktum at programmereren ikke lengre er engasjert for Rikstrygdeverket 
eller Norsk Data. De personer som er ansvarshavende idag, har kun hatt 
mulighet til å bygge opp dokumentasjon etterhvert som endringer og 
foresporsler etc. har gjort det nødvendig å forstå de eksisterende 
programmene.

Den meget mangelfulle dokumentasjonen i kombinasjon med Fortrans 
spesielle særegenheter, gjor Sykepengerutinen i Nortrygd m.a.o. mege 
problematisk å kontrollere - selv for den programmerer som har det 
daglige ansvaret. For utenforstående blir problemet selvfølgelig vesentlig 
storre, noe deler av min gjennomgang også viser. Forholdene skaper etter 
min mening en situasjon hvor - for å sette det på spissen - reglene i 
programmet lever sitt eget hemmelige liv, og der legalitetskontroll blir 
meget vanskelig å utove.

2.3.2 Del materielle innholdet av programmet
a. Tolkningsfeil
I minst tre tilfelle har jeg kommet over regel representasjoner i 
sykepengerutinen jeg mener må være gale. Dette gjelder i forhold til to 
minste inntektsgrenser for beregning av sykepenger, og tilordning av verdi 
for utbetalingsperiode for inaktive. Den siste feilen rettes imidlertid trolig 
automatisk opp av programmet. De to forst nevnte feilene kan gi 
indikasjon på en lite tilfredsstillende kvalitetskontroll av programmet, fordi 
det i disse tilfellene kun er snakk om å "oversette" klare språklige uttrykk 
- "minst" og "mindre enn" - til matematiske storrelser GE. og LT..

b. Tolkningstvil
De fortolkninger av folketrygdloven med forskrifter i programmet som jeg 
har påpekt, bygger oftest på vel etablerte tolkningsresullater og som mest 
sannsynelig er hevdet av Rikstrygdeverket uavhengig av Nortrygd og edb-

89. Telefonsamtale med Hildegun Myrene. Norsk Data, Bo.



-90-

bruk. Når jeg likevel har funnet det verdt å argumentere mot visse deler 
av regel representasjonen i Sykepengerutinen, er det fordi dette kan vise 
hvilke muligheter det er for rettstvister vedrørende de rettsregler som er 
omfattet av systemløsningen. Jeg antar at sannsynligheten er større for en 
tvist vedrørende lov- og forskrifts-fortolkning når den påståtte gale 
fortolkningen bare finnes i et rundskriv, enn når den konsekvent er lagt til 
grunn i flere år gjennom bruk av et edb-program.

c. "Tilrettelegging for feilbehandling"
Flere av de forhold ved programmet som jeg har stilt kritiske spørsmål til, 
gjelder spørsmål om hvorvidt en har valgt heldige strategier med sikte på å 
oppnå en så feilfri saksbehandling som mulig. De punktene jeg har pekt 
på gjelder særlig tilfelle der dokumntasjonen ikke er dekkende m.h.t. hva 
systemet utfører og ikke utfører, uheldig formulerte meldinger, m.v. Flere 
av disse forholdene vil trolig være lett å endre på med en bedre 
gjennomarbeidet dokumentasjon.

2.3.3 Saksbehandling
Som for arbeidet med dagpengesaker. er ikke de saksbehandlingsregler som 
gjelder for sykepengesaker endret i tråd med den faktiske endringen av 
arbeidssituasjonen. Detaljerte saksbehandlingsregler folger idag av 
brukermanual og Nortrygd-systemet, men uten at dette er koordinert med 
de tradisjonelle saksbehandlingsreglene for kap. 3 i folketrygdloven.
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3. L Å N EK ASSENS INFORMASJONS-  OG SAKS
B E H A N D L IN G S S Y S T E M  (LIS)

3.1 PRESENTASJO N  AV LIS
3.1.1 Generell
Statens lånekasse for utcanning har gjort bruk av elektronisk 
databehandling siden begynnelsen av 1970-årene. Etterhvert ble imidlertid 
eksisterende løsninger utilstrekkelige, og i 1979 ble det tatt initiativ til å 
utvikle et nytt samordnet og direktekoplet EDB-system for Lånekassen9  ̂ . 
Utviklingsarbeidet tok til i januar 1981 og skjedde i samarbeide med 
eksterne konsulenter9* . Opprinnelig var systemet planlagt satt i drift fra 
undervisningsåret 1985-86, samtidig med ikrafttredelsen av den nye loven 
om utdanningsstøtte. Oppstart ble senere utsatt til undervisningsåret 1986
87. Systemet, l i s  - Lånekassens informasjons- og saksbehandlersystem - 
kom i full drift fra I. juli 1986, og systemet har ialt 99 skjermrutiner for 
registrering og framhenting av opplysninger og 175 rutiner for produksjon 
av rapporter m.v. (ut-data). 235 skjermterminaler er knyttet opp til 
systemet. Både Lånekassens sentraladministrasjon og de fem 
lokalkontorene92 gjør daglig bruk av l i s .

3.1.2  L.IS som ledd i saksbehandlingen
Ved søknadsbehandling av stipend og lån er det tilsammen 10 forskjellige 
skjermrutiner i l i s  som kan anvendes, hvorav 4-5 rutiner er i daglig bruk. 
Denne presentasjonen vil kun omfatte rutinene for innkomstregistrering 
(SL IN N K ), registrering av søknadsopplysninger ( s l s a k i )  og rutinen for 
behandling/utregning av lån og stipend (SLSAK2). Til hver skjermrutine 
hører flere skjermbilder med ulike aktiviteter. Skjermbildene til s l in n k  og 
s l s a k i  vil bli gjengitt nedenfor. Enkelte seksjoner av programmet knyttet 
til SLSAK2 vil senere bli gjennomgått og det rettslige innholdet drøftet. Her 
skal jeg først gi en kort beskrivelse av saksbehandlingsrutinene ved Statens

90. Det tidligere satsvise systemet hadde mange av de samme funksjoner 
som det nye.

91. Konsulenter fra SDS deltok under forprosjektet og i den avsluttende 
fasen av arbeidet.

92. Tromsø, Trondheim, Ørsta, Bergen og Stavanger.
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lånekasse for utdanning. Beskrivelsen har kun til hensikt å gi en ramme 
for droftelsen av de utvalgte rutinene i SLSAK2, og går ikke inn på detaljer 
som i andre sammenhenger kan være viktige.

Når søknadsskjemaene kommer inn til Lånekassen blir de forst journalført 
i en rutine for innkomstregist ering s l i n n k . Denne registreringen omfatter 
fodsels- og søkernummer samt andre enkle personalia.

Skjermbilde for innkomstregistrering:
SliNKl i m o n s i m i s m i m  «v SVKNAD Dato 11 16 II
TEST
kiinci ( « • d o r  :

Fldselsir : Tidl kiadr
Navi :
Nllfori : Statsb skap :

i H v m »dr :

Poststed : '

Poststed laid : . LAND Kode ;
«dr (ra dato :

UNOV «li «r : KONTOR Kode :

SAK Nr
I u k  dato :
1(0 dato
Stoppet : Stoppet dato
Stopp opph dato :

• UNKE 1 b u k t  :
Nr Type

S«K Sigi milt
• OPPtl KUNDE MR / KUKPE-r fD5ELSMR •

Ved innkomstregistreringen sorteres søknadene, hovedsaklig etter 
fagkontor/utdanningstype^* . Bunker med sorterte søknader sendes 
deretter vedkommende fagkontor for vurdering og koding av sakene. 
"Koding" er betegnelsen på resultatet av vurderinger saksbehandler gjor, 
og som skjer på bakgrunn iv regelverket, "silingsinstruksen" og andre 
interne instrukser vedrørende saksbehandlingen, opplysninger i

93. For å oppnå utjevning av arbeidsbelastning følges imidlertid ikke alltid 
inndelingen etter fagkonto er.
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soknadsblanketten (blankett A), sakens øvrige akter (brevveksling etc.), og 
eventuelt på basis av blankett B (ved deltidsstudier) og blankett C (for 
utenlandske statsborgere). Mulige kodingsresultater er strukturert og 
formalisert i egne rubrikker på side fire i søknadsskjemaet. Kodingene 
utgjør opplysninger som styrer den maskinelle behandlingen på gitte 
punktei .

Blant saksbehandlerenes valg horer en mulighet til å sette en sak 
"ukurant", noe som innebærer at den maskinelle forslagsstillingen vil bli 
kontrollert, eventuelt endret j v en saksbehandler. I selve systemet er det 
imidlertid lagt inn særlige kiiterier på "ukurante" saker, og som gjor at 
saken blir gjenstand for vurdering etter maskinell forslagsstiIling uavhengig 
av om saksbehandler har definert saken som "ukurant" eller ikke. Alle 
"ukurante" saker blir vurdeit av to saksbehandlere, én for og én etter 
maskinell forslagssti Iling (se nedenfor). "Kurante" saker behandles kun av 
en saksbehandler i tilknytning; til vurdering/koding, og går deretter direkte 
til automatisk behandling^ .

Nedenfor gjengis registrering.1 skjermbildene 1, 2, 3 og 4 i s l s a k i .

94. Nedenfor under punkt 4. .7 kan en f.eks. se hvorledes saksbehandlers 
vurderinger uttrykt som kodinger, overstyrer foreløpige 
behandlingsresultater i programmet.

95. Hver tiende bunke "kurante" saker går imidlertid til manuell kontroll,
d.v.s. de behandles som om de var "ukurante".



Skjermbilde I : slsaki
TEST

Skjermbilde 2:

k u n o :
Kunde nr 
Navn
Fødselsnr 
Hi 1 l o n

-94

S M  H A 0 S 0 P P L r S M 1 N 6 [ R

: UNOV HR Hr :

Di to 11 10 88
Bilde 1 AV t

SAK Innk dato ; 
SAK nr 
Ansatt i lk 
Statsb skip :

K0HT0R
Kode

SAK
Tvpe
Stoppet dato 
Forslag dato 

BUNKE 
Kr

Ktr endr dato

Stoppet :
Stopp opph dato: 
Godkj dato

Type

BREVADR
Adr

Poststed 
Poststed land 
Adr fra dato

Land kode 
Sak Sion sakt

SKRIV INK KUKDEKR OG U N O V .A R / (E V E N T . OGS» INNK.DATO) '

Sl SAK 1 S I K H A 0 S 0 P P L T S K 1 K 6 E R
TEST

Dato 11 10 88
Bilde 2 av 4

Kundenr 9502158 Kavn TEST H-U SAK Nr 87 88 01
Fast adr postnr
Bor-foreldre Bor-foreldre V : Internat :
Stinadstype Stinadstype V : Søkn beløp :
Søkn periode
Avslutn ind ir
Fulltid deltid

Siv stand Siv stand V : Endr sivst :
Ant barn Ant barn V : Fai øk :

Kunde f o n u e Kunde innt :
Inntekt stønad
Søker off st

17 Arb innt Arb innt V :
18 Off stønad Off stønad V :
1? Stipend/legat Stipend/legat V:
20 Andre innt Andre innt V :
(FORTS./BILDE2) DATA HEKTET FRA KUKDEHS AKTUELLE SAK «
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Skjermbilde 3:

Skjermbilde 4:

SL SA K 1 
TEST

Kundenr 9S021SS 
Ektf for 
Ektf navn 
tor hos ektf 
Ektf for«ue 
Ektf ind innt 
Ektf beskieft

S » K N A D S 0 P P l T S N I H 6 E R Dato
Silde

li 10 
3 av

Navn TEST N-U SAK Nr il 88 01
Ektf kuidenr 
Ektf siste sik 
Bor hos ektf V

Ektf tnd lint V 
Ektf besk je ft V

Foreld postnr : 
Far f o r m e  : Far innt , Far ser fradr :
Hor foriue : Hor innt : Hor sirfradr :

Foreld f o r m e  
Søsken u ag :

Foreld
Søsken

innt-sir 
i itd :

KUNDE
Kto nr postspb 
K to nr posta iro 
Kto nr bank 
Kto nr bank uti Bankkode

■ (FORTS. B I L D E 3 ) DATA KENTET FRA KUNDENS AKTUELLE SAK < 
SIKNADSOPPLTSNJNfiERSLSAK1 

TEST
K undenr Ÿ 5 0 2 1 S8 
L IRESTEO Skolekode 
UTD Beh kode 1

Beh kode 2 
UNDV STED Postar 
SAK Un oppi endr

Navn TEST H-U

Dato 
Bilde 

SAK Nr

11 10 88 
4 av 4 

87 88 01
Kortnavn
Kortnavn
K ortnavn
Postkontor

Klar forslag
KU kode HB kode Virdert
Tr lire« Tr skolep Tr reiser
Ikke f tillegg Ikke gebyrstip Bare grunnkostn
Forsend høst Forsend vir Forsend soi
Total avslag Rask prod Sei beregi
Folkereg postnr OK kode Stidi e b e l a s t n
Ikke itb papir Spes itbet Type itb papir
Uti statsb-Land Regel uti stb Flyktn stip
R e d a k s ) sei Rediksj sei V l l i e r a m e  Ir

Kode F n  tekst Prod dato FORHU-
HELD : LAR

> (FORTS. B I L D E 4) DATA HENTET FRA KUNDENS AKTUELLE SAK
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Etter at vurdering, koding og registrering er foretatt blir som nevnt 
"kurante" saker behandlet naskinelt, vanligvis uten etterkontroll. For 
"ukurante" saker beregnes ytelser og sakene forslagsstilles ved at 
underlagsopplvsninger og beregningsresultater i sakene skrives ut på 
"forslagsark""”  , En saksbehandler foretar så en nærmere 
vurdering/kontroll av saken, utforer eventuelle endringer og setter saken i 
produksjon i SLSAK2. Alle behandlings- (beregnings-)resultater er 
tilgjengelige på tilsammen 6 skjermbilder under SLSAK2.

På neste side gjengis et eksempel på et forslagsark.

96. Eller tilsvarende skjema kalles opp i SLSAK2.



Forslagsark Fortro lig
A. 8 7  S i l Bon*« 1 9 0 3 B 7  0 0 1  A 9 5 0 1 9 8 3  j Na*n D E L T  1 0 P Å  F U L L T I O S O P P L E G G FWt 0 2  0 7  6 «. 1 » . 8 7  8 8  0 1

KfiAtOf * Sfcotekod* 5 0 3 0 UfKH fted 2 3 0 0 KU kOd* U Hfitmjtfrfl 2 3 2 2

2 0  0 5 8 7 Navn H A M A R  L Æ R E R H Ø G S K O L E MB ■ Ode 2 SUtsO-tand 0

Konto n» Ben koda i 6  3 2 2 0 Beh kode 2 Ok  Kooe S »«"  petKX» 1 SMn t»w p M A K S

h e l A r H E L A R US Man TnJ* godhi Tti (jooe a t !  h»ij.
S»v «and 6 Grunnbeiep 2  7 2 0 L O  1 10 6 7 5 0 1 0  6 7 5 1 0 0 0 0 2 0  0 0 0

Ektt *nr Botillegg 1 3 6 0 S O I 2 4 0 0 0 2 < .0 0 2 < .0 0 4  8 0 0

Tr bo «nterna! S 0 2 0 0 0 0

E «t  oe*«ren u T» bo efctf mru

L®rem.ct*r 3 % 0
Art 6a m 1 FofU><Q*fi l egg 8 1 0

Ektf mnd mn; Tr loraørgrtiiiegg

Kunde innt 0 T* tidkg«'« .nm H 1 3 0 7 5 0 1 3  0 7 5 12 <►00 2<> 8 0 0

Kund#-e*M tormue 0 Tr lormu* ....
Arp »nnt Tr åt* mm L 0 1 1 0 6 7 5 0 1 0  6 7 5 1 0 0 0 0 Fj-v- -
0 «  itened Tr ofl Itor*3 S O I 2 <>00 0 2 < .0 0 2 < .0 0 **71 L

And*« irwM Tr andr« >nni S 0 2 0 0 0 0 va L

S T I P / L E G T R  S T I P / L E G 5o>-
Po*e»dr» formue Tr lo^eldr» O*on
Foreldre inni

S e i»«" u ag ■ ute Stip grtag p* mno 5 2 3 0
Pro» *lip pr mnd ^ 8 0 v/S 1 3 0 7 5 0 1 3  0 7 5 1 2 4 0 0

S:ud*eb**astn.ng 5 0 Vangnet 10  t  0 Stip gnag 2 6  1 5 0 0 Enn«rtma»d L V Cymy J-

Stipend Lin Stipend Lin Mark na der
Pro* st*p og lån «v $*ip Qt åg 4  8 0 0  2 1  3 5 0

D»v tiHegQ/»timuier*ng*$tip
S*io»tt^gebyr»|ip/tiH*gg4*t'C
Retaer uti
n«Juk»|Oo «*m
Rei »*»1-0 *nnl 0

Mi{VtAn *  8 0 0  2 1  3 5 0
Mak» stønad 2 6  1 5 0

DELT 10
ENKE / ENKEMANN 
BEGRENSET IAn ERa M.IE PR UR

» IIVI«
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Foruten heregnings-, øvrige behandlingsresultater og 
grunnlagsopplysninger innehclder forslagsarket "OBS-meldinger" som retter 
søkelyset mot det eller de forhold som forårsaket at systemet har definert 
en sak "ukurant". Skillet niellom "kurante" og "ukurante" saker 
innebærer derfor i virkelighcen at edb-progranimene får ulik funksjon alt 
etter klassifikasjonen. For "kurante" saker vil resultatet av den automatiske 
behandlingen oftest tilsvare vedtaket i saken. Dersom saken derimot er 
gjort "ukurant", har edb-systemet i stor grad en saksforberedende funksjon. 
I gjennomgangen av det materielle innholdet av utvalgte deler av l i s , er 
dette viktig å ha for øyet. Se ellers diskusjonen under 3.3.1, bokstav h.

En liten andel saker. ca. 1.6% av den samlede saksniassen, er av en slik 
karakter at maskinell forslagsstilling ikke er mulig/hensiktsmessig. For 
disse sakene finnes en egen funksjon under SLSAK2 for "skjønnsmessig 
behandling" ved at ytelser blir beregnet manuelt og deretter registrert i l i s . 
Den "skjønnsmessige" behandlingen innebærer imidlertid ikke a 
saksbehandlingen er mindre regelbundet enn i andre saker.

Vedtakene effektueres ved at gjeldsbrev eventuelt avslag sendes 
vedkommende skolested.

3.2 KORT OM R EG ELV ER K ET  VEDRORENDE UTDANNINGSSTØTTE FRA 
STATENS LÅN EKASSE FOR UTDANNING 

Lov om utdanningsstøtte for elever og studenter (udsl.) av 26. april 1985. 
nr. 219  ̂ er en typisk fullmaktslov, idet kun formål, målgruppe, former 
for støtte, enkelte andre rammevilkår, administrasjon og spørsmål om 
delegasjon av myndighet til å gi nærmere forskrifter er regulert i loven. I 
forarbeidene til loven går det fram at departementet anså en fullmaktslov å 
være nodvendig for å oppnå en tilstrekkelig fleksibilitet og klarhet i 
regelverket. Dels ble dette nærmere begrunnet i behovet for å folge med i 
den kontinuerlige utvikling utdanningssystemet folger. dels i hensynet til en 
effektiv administrasjon9  ̂ . Det siste momentet må trolig også forstås på 
bakgrunn av en forventning om at lovbestemmelser ikke kan være

97. Loven avløser tidligere lov av 19. juni 1969 om stønad til ungdom 
vidaregåande utdanning.

98. Jfr. ot.prp. nr. 20, 1984-85, side I.
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tilstrekkelig presise i forhold til de faktiske situasjoner regelverket skal 
anvendes i. Forskriftsverket derimot forutsettes endret hvert år, noe som 
gjor det mulig med en kontinuerlig endring i tråd med variasjoner i 
sokeradferd, administrative forandringer m.v.y9

En viktig endring i forhold til tidligere studiefinansiering var 
gjennomføringen av et enhetlig beregningsteknisk system. 
Beregningsmåten er basert på bruk av et grunnbeløp som er kombinert 
med enkelte andre faste beloo for tillegg og trekk. De aktuelle belopene 
vurderes hvert år i tilknytning til revisjonen av forskriftsverket. Fordi 
disse tallstørrelsene har betydelig innvirkning på 
studiefinansieringsordningens samlede utgifter, er fastsettelsen av de faste 
beløpene en viktig del av den årlige budsjettbehandlingen i Stortinget. 
Slike forskriftsendringer er m.a.o. et resultat av Stortingets budsjettvedtak 
snarerer enn av ensidige departementsavgjorelser.

Etter udsl. paragraf 9 kan departementet gi forskrifter om tildeling av 
utdanningsstøtte, tilbakebetaling av lån m.v. Disse forskriftene er samlet i 
heftet "Stipend og lån til utdanning" som revideres hvert år. Kultur- og 
vitenskapsdepartementets forskrifter er forholdsvis detaljerte, og er i stor 
grad preget av skarpt tilskårne regler med et kontrakts- og rettighetspreg. 
På visse punkter - særlig m.li.t. unntak - er det imidlertid gitt regler som 
innebærer brede vurderinger1̂  .

I udsl. paragraf 9.2. ledd er Statens lånekasse for utdanning gitt myndighet 
til å gi "nærmere regler for stipend og lån". Disse vedtas hvert år av 
Lånekassens styre. Dette kan neppe ses annerledes enn at det er delegert 
forskriftsmyndighet innenfor de rammer loven og departementets forskrifter 
setter. "Nærmere regler" - som Lånekassens detaljforskrifter betegnes - er 
imidlertid ikke publisert som forskrift eller på annen måte gjort alminnelig 
tilgjengelig.

99. Det faktum at utdanningsstotteloven er en rammelov med vide
fullmakter til departementet og lånekassen til å gi 
forskriftsbestemmelser, innebærer at det ikke finnes alminneli
tilgjengelige motiver til de bestemmelser som normalt ville vært del a 
lov og dekket av forarbeider.

100. Jfr. f.eks. "til vanleg" (I, 4.2.3 og 7.1, II, 3.3.2 og 6.1), "kan
gjerast unntak" (I. 5.3), "særlege forhold" (II. 3.1.1).
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Lanekassens forskrifter er knyttet direkte til departementets forskrifter ved 
at de følger samme nummerering og fastsetter tilleggsregler til de enkelte 
paragrafer i departementets regelverk'^' . Særlig blir skjønnstema utdype 
og i stor grad erstattet av faste regler. Det gis også regler uten direkte 
tilknytning til departementets forskrifter1̂  .

I tillegg til Nærmere regler har Lånekassen fattet vedtak vedrørende 
studieprogresjon for offentlige og godkjente læresteder, noe som får 
innvirkning på søkerenes re:t til lån og stipend. Vedtak 0111 normert 
studietid fattes av Lånekassen etter at det enkelte lærested har uttalt seg i 
saken. Vedtakene niå antagelig ses på som "forskrifter" i forhold til 
søkerene, men publiseres ikke som slike .

3.3 G JEN N O M GAN G AV UTVALCTE ELEM EN T ER  AV SLSAK2
3 .3 .1 Vilkår for automatisk bcegning av forsørgertillegg
a. Innledning, oversikt
Den del av programmet som vedrører forsørgertillegg i SLSAK2 kan deles 
inn i 4 hovedbolker: innledende utsiling. beslutningstrær som avgjo 
hvorvidt beregning av tillegg skal gjennomføres, selve beregningen av 
forsørgertillegget, og til sist en del der saksbehandlers koding av saken 
"overprøver" resultatet av tidligere deler av den automatiske behandlingen 
og eventuelt helt eller delvis "nuller" beregnede tillegg'^4 . Programmet 
omfatter både beregning for helår og beregning pr. semester, og fyller 
tilsammen ca. 650 programlinjer.

Selve beregningene vil ikke bli gjennomgått her. Videre har jeg kun valgt 
de deler av rutinen som leder opp til beregning for helt år. Innledningsvis

101.1 den videre framstilling bruker jeg "forskriftene" der jeg sikter til 
departementes forskrifter. "Nærmere regler" og "Lånekassens 
forskrifter" brukes som betegnelse på de forskrifter som er gitt av 
Lånekassens styre.

102. Jfr. f.eks. Nærmere regler, kap. II I,  punkt 3.4. 6. og 7. ledd.

103. Innholdet av vedtakene er likevel forholdsvis lett tilgjengelig ved 
lærestedet, og derfor likevel trolig godt kjent for mange søkere.

104. I PAAio blir det dessuten satt på enkelte meldinger til saksbehandler.
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i framstillingen beskriver jeg de ulike elementene i beslutningstrærne, og 
diskuterer disse i forhold til regelverket. Etter en gjengivelse av de enkelte 
deler blir kombinasjoner av utslagsgivende saksfakta deretter kort 
kommentert. P.g.a. rutinens sammensatte karakter og omfang har jeg av 
framstillingsmessige grunner valgt å gi en skjematisk framstilling av 
beslutningstrærne. noe som elter min mening gir en påkrevet oversikt, men 
som selvfølgelig ikke tar vare på detaljene i programmet.

b. De enkelte typer vilkår
I det folgende vil jeg diskutere ulike typer av saksfakta som i SLSAK2 er 
definert som relevante kriterier i forhold til retten til fo rsø rg ertilleg g ’^5 . 
I de tilfelle jeg konkluderer med at det ikke er samsvar mellom programmet 
og forskriftsverket, betyr ikke dét nødvendigvis at saksbehandlingen samlet 
sett må anses å gi ulovlige resultater. Beslutningstrærne avgjor bare om 
forsørgertillegg skal beregnes/forslagsstilles av systemet eller ikke. I tilfelle 
beregninger ikke blir automatisk utfort, er dette derfor ikke ensbetydende 
med at enkeltvedtak som gir forsørgertillegg ikke skal fattes. Spørsmål om 
programmenes forhold til de endelige enkeltvedtakene vil bli drøftet under 
3.3.1. bokstav h.

I programsekvensene vedrørende forsørgertillegg opererer en med 7 
hovedkriterier:
Antall barn > 0. Dette er et grunnvilkår som gjelder for overhode å 
anvende rutinen for forsørgertillegg. Etter departementets forskrifter kap. 
I I I ,  punkt 3.4 kan det gis "tillegg for forsørging av barn og ektemake". I 
utgangspunktet kan formuleringen forstås slik at det også kan gis slike 
tillegg dersom søkeren har ektemake, men ikke barn. I bestemmelsen 
ellers er det imidlertid kun angitt samlede satser for ektemake og barn. 
Siden det ikke er angitt sats for ektefelle alene, er det derfor nærliggende å 
forstå bestemmelsen slik at det bare kan gis tillegg dersom det minst er ett 
forsørget barn i husstanden. Spørsmålet er tatt stilling til i Nærmere regler 
der det under punkt 3.4 heter "Det gis ikke forsørgertillegg for bare 
ektefelle". Denne presiseringen i Nærmere regler må anses å ligge 
innenfor rammene for hva Lånekassen etter udsl. paragraf 9. 2. ledd 
gyldig kan gi forskrift om. Den grunnleggende forutsetningen for at

105. De angitte faktatyper forekommer også på søknadsskjemaet. l i s  
gjenspeiler derfor også forhold vedrørende søknadsskjemaene som 
delvis har ligget utenfor Lis-medarbeiderenes kontroll.
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rutinen vedrørende forsørgertillegg i det hele tatt skal komme til 
anvendelse, er altså basert 
Nærmere regler, punkt 3.4*

Gift/samboer. At søkeren er samboer eller gift er et felles vilkår for å få 
forsørgertillegg etter forskriftenes punkt 3.4. og 3.5. Vilkåret gift/samboer 
knytter seg til uttrykket "gift soker" i forskriftenes kap. II I,  punkt 3.4, 
sammenholdt med punkt 2.2 i kap. I, der samboere med felles barn og 
visse andre samboere likestilles med ektefeller. Kun samboerforhold der 
det er felles barn blir (i navnet) registrert i l i s , jfr. søknadsskjema punkt 
12. Forskriftenes kap. I. punkt 2.2 bestemmer imidlertid at også 
samboere "som blir behandla som gifte gjennom skatte-, trygde- og 
sosiallovgivninga" skal behandles på like linje med gifte søkere. Denne 
gruppen er imidlertid ikke inkludert i søknadsskjemaet og dermed ikke 
eksplisitt i L IS . Slik samboere idag blir behandlet i skatte- og 
trygdelovgivningen er det lite trolig at utelatelsen av denne siste gruppen for  
tiden har noen praktisk betydning for søkerene. Forutsatt at søkeren gir de 
nødvendige opplysningene, vil det dessuten ikke være noe problem å 
registrere saken under eksisterende kategorier og dermed maskinelt 
behandle den som om saken faller inn under den gruppen som 
gruppebetegnelsen indikerer. Problemet ligger derfor i første rekke på 
skjemasiden.

Søkeren er gift. I departementets forskrifter og i Nærmere regler opererer 
en med uttrykk som "ektemaker" og "gift søkjar" uten at dette alltid følges 
av en presisering vedrørende visse samboeres likeverdige stilling, jfr. kap. 
I. punkt 2.2. Forskriftene sier altså at samboere "blir behandla som 
gifte", og verken departementets forskrifter eller forskriftene i Nærmere 
regler inneholder reservasjon på dette punktet. L IS opererer med vilkåret 
"gift" i tilfelle der søkeren enten ikke bor hos ektefelle/samboer eller det 
ikke er gitt opplysning om boforholdet. Gift som kriterium blir m.a.o. 
anvendt for å skille ut samboerforhold der det ut ifra saksforholdet kan 
være grunn til å undersøne opplysninger vedrørende samboerskapet 
nærmere. I følge Lånekassen er bruken av dette kriteriet ikke ment å gi 
noen korrekt representasjon av gjeldende forskrifter, men er et utslag av de 
"forsiktighetsregler" som er programmert for enkelte grupper saker, og 
som jeg forøvrig vil vise flere eksempler på siden.

Då en presiserende forskriftsbestemmelse i

106. Tilsvarende regel (med et visst unntak) gikk klart fram av 
departementets forskrifter til den gamle loven (d.v.s. før 1985-86).
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Boforhold. I programmet finnes denne opplysningen i tre varianter; 
sokeren har oppgitt å bo hos ektefellen/samboeren, søkeren har oppgitt 
ikke å bo hos ektefellen/samboeren, og tilfelle der det ikke er gitt 
opplysning om boforholdet. I forskriftenes kap I I I .  punkt 1.2 er det gitt 
som et generelt vilkår for at søkere under 19 år kan bli behandlet etter 
reglene for søkere over 19 år (kap. I I I )  - og som dermed kan kreve 
forsørgertillegg - at "søkjar ... har barn å forsørgje og bur saman med 
barnet (min uthevning), . I forskriftenes kap. II I ,  punkt 3.6.1
heter det at det ikke gis forsørgertillegg "for ektemake og/eller barn 
søkjaren er pliktig å betale bidrag for". Denne siste formuleringen 
inneholder et vilkår om at forsørgingen må være noe mere enn en rettslig 
forpliktelse overfor ektefelle/barn. Departementetes forskrifter inneholder 
altså et generelt krav om at visse søkere niå bo sammen med det barn det 
sokes forsørgertillegg for (kravet gjelder imidlertid kun en liten gruppe 
søkere).

Nærmere regler inneholder lignende bestemmelser spesielt i tilknytning til 
krav om forsørgertillegg. Både forskriftenes generelle krav og 
bestemmelsene i Nærmere regler gjelder krav om at søkeren skal b 
sammen med barnet. Programmet vedrørende forsørgertillegg inneholder 
derimot krav om at søkeren må bo sammen med ektefelle eller samboer, 
noe som altså ikke er forenlig med de nevnte forskriftsbestemmelsene. I 
søknadsskjemaets punkt 13 spørres det etter barn søkeren vanligvis bo 
sammen med. I skjemaets punkt 22 spørres det dessuten om 
samboforholdet med ektefelle/samboer. Programmet anvender den siste 
opplysningstypen til tross for at det er den først nevnte opplysningen som 
etter forskriftene og nærmere regler er utslagsgivende'^® .

Ektefelles/samboers beskjeftigelse. I søknadsskjemaet og i l i s  opererer en 
med 4 mulige beskjeftigel* situasjoner; hjemmeværende, i arbeide, i 
utdanning og i militær-Zsiviltjeneste. Det er kun disse fire 
beskjeftigelsestypene som kan lede til et positivt behandlingsresultat. I

107.1 Nærmere regler er kravet om felles bolig i 1.2 utdypet noe. De 
heter her at forskriftens vilkår om å bo sammen med barnet er oppfylt 
selv om søkeren er midlertidig borte fra barnet når dette skjer p.g.a. 
søkerens utdanning.

108. Se nærmere om betydningen av dette under 3.3.1, bokstav h.
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departementets forskrifter er iitdannings-situasjonen nevnt i klartekst, jfr. 
kap. II I ,  punkt 3.5. I Nærmere regler punkt 3.4 finnes dessuten egne 
bestemmelser om forsorgen i Ilegg til ektefeller som avtjener militær 
/siviltjeneste. Av departementets forskrifter punkt 3.4.1 om fradrag for 
ektefelles inntekt er det utledet at ektefellen enten er "i inntektsgivende 
arbeide" eller "hjemmearbeidende" dersom vedkommende ikke er i
utdanning eller i militær-Zsiviltjeneste.

Det er klart at disse 4 kategoriene ikke er dekkende for mulige situasjoner 
i.f.t. beskjeftigelse. Er f.eks. søkerens ektefelle på reise av lengre
varighet, kan det virke lite naturlig å rubrisere dette under
"hjemmeværende" eller "i inntektsgivende arbeide". Tilsvarende kan en 
spørre om en ektefelle som (or lengre tid oppholder seg på sykehus med 
ytelser fra folketrygden er å anse som "hjemmearbeidende" eller "i 
inntektsgivende arbeid" (siden vedkommende har krav på sykepenger)? 
Valget mellom de fire beskjeltigelsestypene i søknadsskjemaet vil kunne få 
følger som om det forelå en innskrenkende tolkning av departementets 
forskrift punkt 3.4 og 3.^.2, fordi publikum kan oppfatte andre
beskjeftigelsestyper som irrelevante. Utfylling av post 24 i søknadsskjemaet 
der disse fire alternativene er fort opp, er ikke kommentert i veiledningen 
til skjemaet. Etter min mening er derfor søknadsskjemaet ufullstendig og 
tildels forvirrende m.h.t. alternative beskjeftigelsestyper.

Dersom andre alternativer er oppgitt av søker, forutsetter det at
saksbehandler tolker andre mulige beskjeftigelsestyper inn i en av de fire 
foreliggende, fordi SLSAK2 fo.ger de samme kategorier som i skjemaet. I 
Lånekassen har jeg fått opplyst at andre beskjeftigelsestyper enn de fire 
som er nevnt i skjemaet enten tolkes som "hjemmearbeidende" eller "i 
inntektsgivende arbeide". De' avgjørende er da ektefellens inntektsforhold.

Statsborgerskap. SLSAK2 inneholder krav vedrorende norsk og utenlandsk 
statsborgerskap. Hovedregelen i kap. I i departementets forskrifter er at 
sokeren må være norsk statsborger, men det kan gjøres unntak for visse 
utenlandske statsborgere når de ikke mottar støtte fra hjemlandet (jfr. punkt 
5.5), når utdanningen ikke alene gjelder norskopplæring (jfr. punkt 5.6), 
og når de alminnelige vilkår ellers er o p p f y l t  *^9 . I kap. I, punktene 5.2 
og 5.3 angis de grupper utenlandske statsborgere unntaket gjelder for.

109. For nordiske søkere gjelder særskilte regler i kap. I, punkt 7,
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Dersom det er avgjort at det skal gjores unntak, inneholder ikke 
departementets forskrifter bestemmelser som fastsetter særskilte regler for 
utenlandske statsborgere.

I Nærmere regler finnes en bestemmelse vedrorende utenlandsk 
statsborgere under kap. II I ,  punkt 3.4, idet det stilles krav om at disse 
sokerenes ektefelle og barn må bo i Norge for at sokeren skal ha rett til 
forsørgertillegg. I kraft av Lånekassens vide myndighet til å gi nærmere 
regler oni lån og stipend (jfr. udsl. paragraf 9, 2. ledd), må dette særskilte 
kravet til utenlandske statsborgere betraktes som gyldig forskrift. Isolert 
sett blir kriteriet vedrorende statsborgerskap dermed rettslig relevant i 
kombinasjon med sporsmålet om ektefelle og barns opphold i riket. 
Nedenfor kommer jeg tilbake til de konkrete anvendelser av kriteriet 
"statsborgerskap".

Kvinne/mann. Verken departementets forskrifter eller Nærmere regler 
skiller mellom menn og kvinner. Når det i SLSAK2 likevel anvendes kjonn 
som kriterium, er det fordi kvinners og menns livssituasjon, særlig i 
forhold til forsørgelse av barn. regelmessig er forskjellig. Ut ifra slike 
typiske forskjeller er det i noen sammenhenger skilt mellom kjonn som et 
grunnlag for eventuelt å gjennomføre spesielle undersøkelser i de lite 
typiske sakene. Nedenfor kommer jeg tilbake til den praktiske anvendelsen 
av distinksjonen.

Sammenfainingsvis kan en si at de kriterier som er anvendt i den delen av 
programmet som behandler forsørgertillegg i flere tilfelle ikke er hjemlet i 
lov eller forskrift, men er basert på formulering av visse interne 
"forsiktighetsregler". Programmet er m.a.o. på viktige punkter bevisst 
utformet restriktivt i forhold til gjeldende regler, noe som forutsetter
manuell saksbehandling med konkrete undersøkelser og vurderinger i 
bakkant av den maskinelle rutinen jeg her beskriver. Forsvarligheten av 
denne strategien er som et minimum avhengig av at restriktivt behandlede
saker automatisk blir gjort "ukurante" slik at manuell behandling faktisk
kan skje, jfr. nedenfor.

c. Innledende utsiling av saker
Etter forskriftenes kap. II I ,  punktene 3.4, 3.5 og 3.6 kan det ytes tillegg 
for forsørging av barn og ektemake. Programmet vedrorende
forsørgertillegg (s u b r  04) anvendes (som nevnt) bare dersom sokeren har 
barn:
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* FORSØRGERTILLEGG
IF SAK-ANT BARN > 0

PERFORM SUBR-04 THRU SUBR-04-EXIT.

Innledningsvis foretas deretter utsiling av enkelte typer saker. Dersom 
vilkårene i disse innledende delene er oppfylt, utføres s u b r -04-i k k e  uten 
forutgående beregning av forsørgertillegg, og tillegg vil ikke maskinelt bli 
foreslått tildelt, s u b r -04-ik k e  er beskrevet nedenfor, se 3.3.1. bokstav g’
. Her skal jeg kun skissere de tilfelle der s u b r  04 ik k e  utfores uten 
forutgående beregning av forsørgertillegg.

Den innledende utsilingen (jfr. utnittet av programmet nedenfor) åpner 
med et vilkår om at søkeren skal være gift. Tidligere i programmet er 
også samboere med barn tildelt sivilstanden "gift" ( ’2‘). w - ek tf- Y FK  
betegner koden for ektefellens beskjeftigelse. Nummereringen ( I )  betyr 
"hjemmearbeidende", (2) "i inntektsgivende arbeide", (3) "i fulltids 
utdanning" og (4) betyr "i militær-/siviltjeneste". Ved registrering av et av 
disse alternativene får vedkommende kode verdi I ',  forøvrig er den '0’. 
w-F.KTF YFK (5 ) betegner summen av verdiene av de øvrige kodene (I til 4). 
Når verdien av w - e k tf- y fk  (5) > 1. betyr dette derfor at det er registrert 
mere enn én beskjeftigelseskode. Dersom verdien er 0’, betyr det at 
beskjeftigelse ikke er utfylt. Den andre programsetningen (nedenfor) 
innebærer derfor at dersom søkeren er gift eller samboer med felles barn 
og det enten er fylt ut for flere enn én beskjeftigelse eller det ikke er fylt ut 
noen slik kode, så skal delrutinen s u b r  04 ik k e  utfores.

SUBR-04.
MOVE ZEROS TO SAK-FORSOERGERTILL.
IF SIVILSTAND = ' 2 '

IF W-EKTF-YFK (5) > I 
GO TO SUBR 04-IKKE 

ELSE
IF W-EKTF-YFK (5) = 0 

GO TO SUBR 04 IKKE.

110. SUBR-04-IKKE anvendes også i tilfelle der det er blitt beregnet 
forsørgertillegg. Dersom saksbehandlers koding av saken leder til at 
tillegget likevel helt eller delvis ikke ytes, nuller/reduserer s u b r  04- 
ik k e  beregningsresultatet.
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Nesle sekvens innebærer at dersom sokeren er gift eller samboer med felle 
barn og felt for beskjeftigelseskode enten (i) ikke er utfylt eller (2) mere 
enn én kode er registrert, eller (3) ektefellen er i arbeide, og det i ett av 
disse tre tilfellene i tillegg ikke er fyIIt ut opplysning om ektefellens inntekt, 
så skal delrutinen s u b r  04 i k k e  utfores:

IF (KUNDE ER GIFT OR KUNDE ER SAMBOER)
IF (W-EKTF-Y FK (2) = I OR 

W-EKTF-YFK (5) = 0 OR 
W-EKTF-YFK (5) > 1)
IF SAK EKTF-MND INNT-KODE = ’ 1 

GO TO SUBR 04 IKKE.

Så vidt jeg kan se. dekker s iv il s t a n d  = ’2’ og k u n d e  e r -g if t  o r  k u n d e - 
e r  s a m b o e r  de samme personer (jfr. foran). Den forste delen av s u b r -04 
som er gjengitt, omfatter derfor de fleste saker som er omfattet av den 
andre delen. Kravet om inntektsopplysninger får da trolig bare betydning 
når det (bare) er fylt ut for inntektsgivende arbeide (w  e k t f  YFK(2) = r )  
og inntekt ikke er oppgitt. I slike tilfelle vil rutinen gå til s u b r  04-i k k e . 
Opplysning om ektefelles inntekt er m.a.o. et vilkår for automatisk 
beregning av forsørgertillegg når ektefellen er oppgitt å være 
utearbeidende. Dette skjer fordi tillegget ved senere beregning reduseres 
med 60% av ektefelles brutto inntekt over en viss sum, jfr. forskriftenes 
kap. II I ,  punkt 3.4.1.

Forøvrig innebærer de gjengitte partier av programmet a 
ektefellens/samboerens beskjeftigelse må være oppgitt for at tillegg kan 
beregnes. Dette har bl.a. en teknisk begrunnelse. Ved beregning av 
forsorgertiIlegg etter hovedregelen i punkt 3.4 (jfr. 3.3.1. bokstav d) stilles 
det i programmet kun krav om at w -e k t f -y f k  (3) og (4)* * * skal være lik 0. 
d.v.s. at disse beskjeftigelsestypene ikke skal være registrert. Dette 
innebærer at uten utsilingen over. ville sokere som ikke har angit 
beskjeftigelsestype kunne fålt beregnet forsørgertillegg etter satsene i 
forskriftenes punkt 3.4. Et slikt resultat ville en selvsagt ikke ha noen 
garanti for var riktig.

I I I .  Kodene for ektefelle/samboer i fulltids utdanning og i militær 
/siviltjeneste.
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De gjengitte deler av SUBR-C4 inneholder også en regel oni at bare én 
beskjeftigelsestype kan angis dersom søkeren er gift eller samboer og har 
barn. Et slikt enten-eller valg folger ikke direkte av forskriftene. Dersom 
det ikke var stilt krav til kun én beskjeftigelse, ville programmet slik det er 
lagt opp kunne ha beregnet tillegg etter en mere eller mindre tilfeldig 
beregningsregel, avhengig av hvilket alternativ som "traff" forst. Denne 
utsilingen anses derfor nodvendig for å sikre et korrekt maskinelt resultat.

I de tilfelle det enten ikke er registrert noe beskjeftigelsestype eller det er 
registrert flere enn én tyje. setter rutinen p a a io  henholdsvis på 
meldingene; " e k t e f /s a m b o e r s  b e s k j e f t ig e l s e  m a n g l e r " og 
"EKTEF/SAMBOER h a r  f l e r e  b e s k j e f t ig e l s e r ". Disse meldingene kan 
foranledige nærmere undersokelser. eventuelt gi stotet til endret saksfakt 
og endret resultat.

Den neste utsilingen gjelder jtenlandske statsborgere som er gifte eller er 
samboere med felles barn og som ikke bor hos ektefellen/samboer:

IF (KUNDE-ER-GIFT OR KUNDE-ER-SAMBOER)
1F KUNDE-STATSB SK = U'

IF SAK-BOR HOS EKTF = ’N1
MOVE 'W-MELD-088' TO W-MELD-ALFA 
PERFORM SKRIV-MELDING TURU 

SKRIV MELDING-EXIT 
GO TO SUBR-04-1KKE.

Meldingen som framkommer på skjermen lyder; " u t e n l a n d s k  STATSB, 
b o r  IKKE SAMMEN m e d  EK7f /s a m b o e r " . Deretter går programmet til 
SUBR-04-IKKE. Det er ni.a.o. et vilkår for automatisk forslagsstilling at 
utenlandske statsborgere må bo sammen med ektefelle/samboer. I 
Lånekassens forskrifter finnes det som nevnt en bestemmelse om at 
"Utenlandsk statsborger kan få forsørgertillegg bare når ektefelle og barn 
bor / Norge" (min uthevning). Under samme punktet gis det en generell 
presisering om at "... en gift soker som midlertidig bor borte fra barnet 
under utdanning, kan også få forsørgertillegg. Dette gjelder også 
samboere." Nærmere regler gir ni.a.o. anledning til å prøve oni ektefelle 
og barn bor i Norge, mens programmet prøver det strengere vilkår 
vedrørende ektefellens/samboers boforhold. På den annen side prøves ikke 
vilkåret om felles bolig med barnet, noen en ut ifra forskriftene skulle 
vente.
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Etter denne utsilingen av visse utenlandske statsborgere som er 
gifte/samboere, er det etablert regler i programmet som også sjalter ut 
sokere når han er mann, utenlandsk statborger og enten ugift, separert 
eller skilt:

IF KUNDE-ER-MANN
IF (KUNDE-ER GIFT OR KUNDE ER SAMBOER)

NEXT SENTENCE 
ELSE

IF KUNDE-STATSB-SKAP = U’
IF KUNDE ER UGIFT

MOVE W-MELD 085’ TO W MELD-ALFA 
PERFORM SKRIV MELDING THRU 

SKRIV MELDING-EXIT 
GO TO SUBR 04 IKKE

Meldingen til saksbehandler når den mannlige sokeren er utenlandsk
statsborger og ugift lyder; " u g if t  m a n n  m e d  b a r n  - v u r d e r
f o r s ø r g e r t il l e g g " .  Deretter utfores SUBR 04 i k k e .

ELSE
IF KUNDE-ER-SEPARERT

MOVE 'W MELD 086' TO W MELD-ALFA 
PERFORM SKRIV MELDING THRU 

SKRIV MELDING EXIT 
GO TO SUBR 04-IKKE

Meldingen til saksbehandler når den mannlige sokeren er utenlandsk
statsborger og separert (jfr, over) lyder; " s e p a r e r t  m a n n  m e d  b a r n  -
v u r d e r  f o r s ø r g e r t il l e g g " .  Deretter utfores s u b r  04-i k k e .

ELSE
IF KUNDE ER SKILT

MOVE ’W-MELD-087’ TO W-MELD-ALFA 
PERFORM SKRIV-MELDING THRU 

SKRIV MELDING EXIT 
GO TO SUBR 04 IKKE
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Meldingen til saksbehandleren når den mannlige sokeren er utenlandsk 
statsborger og skilt lyder " s k il t  m a n n  m e d  b a r n  - v u r d e r  
f o r s ø r g e r t il l e g g " . Deretter utfores SUBR 04 i k k e .

Denne utsilingen av alle utenlandske statsborgere som er enslige menn og 
forsorger barn, utelukker sokergruppen fra automatisk beregning av 
forsørgertillegg for enslige. Utenlandske enslige kvinner sjaltes ut senere i 
rutinen, jfr. 3.3.1, bokstav f. Forskriftene gir heller ikke her hjemmel for 
særskilt behandling verken etter statsborgerskap eller etter kjonn. D 
gjengilte meldingene til saksbehandler indikerer imidlertid at det konkret 
skal vurderes om ugifte, separerte og skilte utenlandske menn med barn 
likevel skal ha forsørgertillegg. Meldingene til saksbehandlerene 
signaliserer m.a.o. at en vurdering og "manuell" beregning av 
forsørgertillegg kan foretas av saksbehandler etter en nærmere undersøkels 
av saken.

d. Beregning av forsørgertillegg når ektefelle/samboer ikke er i fulltids 
utdanning eller i militær-/siviltjeneste 

På neste side gjengir jeg de programsekvenser som bestemmer hvorvidt 
beregning av forsørgertillegg etter departementets forskrifter punkt 3.4 skal 
utfores.
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IF  (KUNDE ER G IFT  OR KUNDE ER  SAM BOER)
IF  SAK BOR HOS EK T F  =

IF (W-EKTF-YFK <3l = 0 AND 
W-EKTF-YFK (4) = 0)
PERFORM  SUBR  041 THRU SUBR-04I-EXIT 
GO TO SUBR  04-IKKE 

ELSE
NEXT  SEN TEN CE

ELSE
IF SAK BOR HOS-EKTF = 'N '

IF KUNDE STATSB SKAP = N ’
IF  KUNDE ER G IFT

IF (W-EKTF-YFK (3) = 0 AND 
W EKTF-YFK (4) = 0)
PERFORM  SUBR  041 THRU SUBR-041-EXIT 
GO TO SUBR  04 IK KE 

ELSE
N EX T  SEN TEN CE

ELSE
IF (W EKTF-YFK (3) = 0 AND 

W-EKTF-YFK (4) = 0)
PERFORM  SUBR-041 THRU SUBR  041-EXIT 
MOVE W -MELD 0X4’ TO W MF.LD ALFA 
PERFORM  SKRIV  M ELD IN G  THRU 

SKR  V ME1.DING-EXIT 
C.O TO SU3R-04 IK K E  

ELSE
N EXT  SEN TEN CE

ELSE
N EXT  SEN TEN CE

ELSE
IF SAK-BOR HOS-EKTF = * ’

IF  KUNDE-STATSB SKAP = 'N '
IF  KUNDE ER G IFT

IF (W  EKTF-YFK (3) = 0 AND 
W EKTF-YFK (4) = 0)
PERFORM  SUBR 041 THRU SUBR  041 EX IT  
GO TO SUBR  04 IK KE.
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Folgende tabell illustrerer hvilke kombinasjoner av saksfakta som leder til 
beregning av forsørgertillegg etter hovedregelen i forskriftenes punkt 3.4 
når søkerens ektefelle/samboer enten er hjemmeværende eller i 
inntektsgivende arbeide:

tilfelle nr 1 2 3 d 5 7 X

SHmboer/cktefelle X X X X X X X X

gift X X X X

bor hos ektel/samb X X

bor ikke hos X X X X

bor hos uopplyst X X

ektef/samb hjemmev X X X X

ektef/samb i arb X X X X

ant barn > 0 X X X X X X X X

norsk statsborger X X X X X X

mekling M M

Tabellen skal leses vertikalt for hvert av tilfellene 1-8. Kryssene 
indikerer at vilkåret til venstre må være oppfyllt. "M " betyr at en 
melding framkommer på saksbehandlers skjermbilde/forslagsai k.

Kravene oin at søkeren må ha barn og at hun skal være gift eller samboer, 
gjelder felles for alle alternativer og er lite kontroversielle. Tilfellene I og
2 utgjør "normaltilfellene" der sokeren bor sammen med samboer/ektefelle 
og denne enten er hjemmeværende eller i arbeid. Som vist under 3.3.1. 
bokstav b avviker imidlertid kriteriet "bor hos ektefelle/samboer" fra 
forskriftsverkets krav, men uten at dette gjor sakene "ukurante".
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I tilfellene 3 til 6 har sokeren oppgitt å ikke bo sammen med 
ektefelle/samboer. Disse får ikke automatisk beregnet forsørgertillegg. 
Slike sokere kan imidlertid tilfredsstille forskriftenes krav om å bo sammen 
med det forsorgede barn og derfor ihvertfall ha krav på ytelse som for 
enslige. I tilfellene 7 og 8 cr det ikke gitt opplysning om boforholdet. I 
alle seks situasjoner blir spo smålet om boligforhold enten "kompensert" 
ved at sokeren er gift og norsk statsborger (uten melding til saksbehandler), 
eller dersom sokeren ikke er gift. kun med krav om norsk statsborgerskap 
kombinert med melding til saksbehandler. Manglende oppfyllelse av kravet 
om felles bolig med ektefelle/samboer (som forøvrig er uriktig), utløser 
m.a.o. alltid krav om norsk statsborgerskap.

Programmet leder bl.a. til at Jtlendinger - i motsetning til nordmenn - ikke 
får beregnet forsørgertillegg automatisk etter forskriftenes punkt 3.4 
dersom de ikke positivt har opplyst at de bor sammen med 
samboer/ektefelle. Når sokeren er utenlandsk statsborger blir saken likevel 
alltid "ukurant", og altså gjenstand for saksbehandlers vurdering etter 
maskinell forslagsstilling. Forslaget fra SLSAK2 tilsvarer derfor 
nødvendigvis ikke det endelige vedtaket i slike saker. jfr. 3.3.1. bokstav h.

Det folger også av programmet at verken norske eller utenlandske 
samboere får beregnet forsørgertillegg dersom de ikke har opplyst noe om 
boforholdet. Resonnementet er trolig at en i disse tilfellene ikke uten 
videre kan stole på at det faktisk foreligger reelle samboer- og 
forsorgerforhold. Kravet til opplysningen om sokeren bor sammen med 
ektefelle/samboer savner son tidligere forklart hjemmel i forskriftene. 
Utelatelsen av å gi denne (for forsørgertillegget) irrelevante opplysningen 
forer dels til at forsørgertillegg ikke blir automatisk beregnet, dels til at en 
baserer "kurant" saksbehandling på de samme feilaktige opplysninger - 
men da i "liberal" retning, jlr. under bokstav h.

e. Begge ektefeller/samboere er i utdanning
Forskriftenes punkt 3.4.2 hai særlige regler om forsørgertillegg når begge 
ektefeller/samboere er i stott‘berettiget utdanning. Nedenfor gjengir jeg 
den relevante sekvensen av programmet som avgjor om forsørgertillegget 
skal beregnes automatisk eller ikke:
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IF (KUNDE-ER-GIFT OR KUNDE-ER-SAMBOER)
IF SAK BOR HOS-EKTF = \T 

IF W-EKTF-YFK (3) = I
PERFORM SUBR 042 THRU SUBR-042-EXIT 
GO TO SUBR-04-IKKE 

ELSE
NEXT SENTENCE

EI.SE
IF SAK-BOR HOS-EKTF = 'N'

IF KUNDE-STATSB-SKAP = ’N’
IF KUNDE ER GIFT

IF W EKTF-YFK (3) = 1
PERFORM SUBR-042 THRU SUBR 042-EXIT 
GO TO SUBR 04-IKKE 

ELSE
NEXT SENTENCE

ELSE
IF KUNDE-ER KVINNE 

IF W-EKTF-YFK (3) = 1
PERFORM SUBR-042 THRU SUBR-042-EXIT 
MOVE W-MELD-084’ TO W-MELD-ALFA 
PERFORM SKRIV-MELDING THRU 

SKRIV-MELDING-EXIT 
GO TO SUBR-04-IKKE 

ELSE
NEXT SENTENCE

ELSE
IF (W-EKTF-YFK (3) = I OR 

W-EKTF-YFK (4) = 1)
PERFORM SUBR-042 THRU SUBR-042-EXIT 
MOVE W-MELD 084- TO W-MELD-ALFA 
PERFORM SKRIV-MELDING THRU 

SKRIV-MELDING-EXIT 
GO TO SUBR 04 IKKE 

ELSE
NEXT SENTENCE

ELSE
NEXT SENTENCE

ELSE
IF KUNDE STATSB SKAP = N'

IF KUNDE ER GIFT
IF W EKTF-YFK (3) = 1

PERFORM SUBR 042 THRU SUBR-042-EXIT 
GO TO SUBR 04-IKKE.
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Folgende tabell gir en oversikt over de tilfelle der det automatisk blir 
beregnet forsørgertillegg til søker med ektefelle/samboer i utdanning.

tilfelle nr 1 2 3 4 5

antall barn > 0 \ X X X \ \

samboer/ektefelle X X X X X \

bor hos ektef/samb X

bor ikke hos ekief/samb X X \ X

soker er gift X \

ektef/samb i utdanning \ X X X \

ektef/samb i mili/siv tj X

soker er norsk statsborger X X X X X

soker er kvinne X
Melding K N

Tabellen skal leses vertikalt for hvert av tilfellene 1 til 6. Kryssene 
indikerer at vilkåret til venstre må være oppfyllt. "M " betyr at 
melding framkommer på saksbehandlers skjermbilde.

Tilfelle nr. I uttrykker den vanligste situasjonen; søker har barn, er 
gift/samboer, ektefellen/samboeren er i utdanning og søkeren bor sammen 
med ektefelle/samboer. Alle vilkår unntatt det siste er fullt ut i samsvar 
med forskriftsverket, jfr. 3.3.1, bokstav b.

I tilfellene 2 til 4 må kravene m.h.t. antall barn, sivilstand og 
ektefelle/samboer i utdanning være tilfredsstillet. samtidig som søkeren ikk 
bor sammen med ektefelle/samboer. Dette siste kompenseres i tilfelle nr. 2 
med at søkeren er gift og norsk statsborger, mens det i tilfelle nr. 3 stilles 
krav om at søkeren er kvinne og norsk statsborger. I tilfelle nr. 4 er 
tilleggskravet kun at søkeren er norsk statsborger. Det eneste som skiller 
tilfelle 3 fra tilfelle 4 er kravet i 3 om at søkeren skal være kvinne 
Alternativ 3 (og "kvinne") har derfor neppe noen selvstending betydning.
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Meldingen til saksbehandler må sies å være misvisende, idet det i tilfellene
3 til 5 ikke stilles krav om at sokeren skal være gift. Situasjonen ka 
m.a.o. godt være at det er ektefellen sokeren ikke bor sammen med.

I tilfelle 5 er tilleggskravet fremdeles bare statsborgerskap, men her inngår 
også "militær-/siviltjeneste" som ektefellens/samboerens beskjeftigelsestype, 
noe som forer til beregning av forsorgertiIlegg etter samme satser som for 
sokere med ektefelle/samboer i utdanning. I Nærmere regler punkt 3.4 e 
det bestemt at det ikke gis forsorgerti Ilegg for ektefelle/samboer som er i 
militær-/siviltjeneste. Satsene for sokere med ektefelle/samboer i utdannin 
består kun av tillegg for barn og er derfor anvendelig i slike tilfelle. 
Under den delen av programmet som gjelder enslige forsorgere er det lagt 
opp lignende rutiner, jfr. punkt 3.3.1, bokstav f. I tilfellene (3-5) gis 
meldingen: " b o r  i k k e  s a m m e n  m e d  s a m b o e r e n ".

Tilfelle nr. 6 er likt tilfelle nr. 2. med unntak av kravet i nr. 2 vedrorende 
boforhold, som i tilfelle 6 overhodet ikke anvendes som kriterium. For 
gifte sokere har spørsmålet om boforhold m.a.o. ingen betydning. Så vidt 
jeg kan forstå er alternativ nr. 2 derfor overflødig.

Som foran behandler SLSAK2 norske og utenlandske statsborgere forskjellig 
i de tilfelle søkeren ikke positivt har opplyst å ha felles bolig med 
ektefelle/samboer. Resultatet er ikke i samsvar med forskriftene, jfr. dog 
betydningen av vurderingen av forslagstillingen for "ukurante" saker. 
Samboere (uansett nasjonalitet) utelukkes også her dersom det ikke er 
opplyst noe om boforholdet.

f. Vilkår for beregning av tillegg når søkeren er enslig forsørger 
Forskriftenes punkt 3.6 og 3.6.1 har regler om forsørgertillegg til enslige 
forsorgere. Nedenfor gjengis den del av programmet som fastsetter i hvilke 
tilfelle det skal beregnes forsørgertillegg etter satsene for denne gruppen 
sokere. Programmet fastlegger også tilfelle der visse enkeltmeldinger skal 
gis sokeren.
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IF KUNDE-ER-KVINNE
IF (KUNDE-ER-GIFT OR KUNDE-ER SAMBOER)

IF W-EKTF-YFK (4) = I
IF  SAK BOR HOS EK T F  = J ’

PERFORM SUBR-043 THRU SUBR-043-EXIT 
GO TO SUBR-04-IKKE 

ELSE
IF KUNDE STATSB SKAP = N’

IF KUNDE ER-GIFT
PERFORM SUBR 043 THRU SUBR-043-EXIT 
GO TO SUBR-04-1KKE

ELSE
PERFORM SUBR-043 THRU SUBR 043-EXIT 
MOVE ’W-MELD-084’ TO W-MELD-ALFA 
PERFORM SKRIV MELDING THRU 

SKRIV MELDING-EX IT 
GO TO SUBR-04-IKKE.

IF KUNDE-ER KVINNE
IF (KUNDE-ER-GIFT OR KUNDE-ER SAMBOER)

NEXT SENTENCE 
ELSE

IF KUNDE STATSB SKAP = 'N'
PERFORM SUBR-043 THRU SUBR-043-EXIT 
IF SW 4103 = ZERO 

IF KUNDE-ER UGIFT
MOVE W MELD 010’ TO W-MELD-ALFA 
PERFORM SKRIV-MELDING THRU 

SKRIV-MELDING-EX IT 
GO TO SUBR 04-IKKE 

ELSE
IF KUNDE-ER-SEPARERT

MOVE W MELD-01 I ’ TO W-MFI.D-ALFA 
PERFORM SKRIV-MELDING THRU 

SKRIV MELDING-EXIT 
GO TO SUBR-04-IKKE 

ELSE
IF KUNDE EK-SKILT

MOVE W-MELD 013’ TO W-MELD-ALFA 
PERFORM SKRIV MELDING THRU 

SKRIV-MELDING-EXIT 
GO TO SUBR-04-IKKE.
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IF SW-4103 = 2
MOVE W B' TO W KODE 
PERFORM SKRIV-ENKELTMELD THRU 

SKRIV ENKELTM ELD EXIT.
IF KUNDE-ER-MANN

IF (KUNDE ER GIFT OR KUNDE-ER SAMBOER) 
NEXT SENTENCE 

ELSE
IF KUNDE STATSB SKAP = N’

PERFORM SUBR 043 THRU SUBR-043-EXIT 
IF KUNDE ER-UGIFT

IF ALDER > UNDVAAR ALDERSC.R BH PR 
MOVE ’ W-MELD-0X5’ TO W MF.LD ALFA 
PERFORM SKRIV-MELDING THRU 

SKRIV-MELDING EXIT
ELSE

MOVE W MF.LD-106’ TO W-MFLD ALFA 
PERFORM SKRIV-MELDING THRU 

SKRIV-MELDING-EXIT
ELSE
IF KUNDE-ER SEPARERT

MOVE W-MELD 0X6' TO W-MELD-ALFA 
PERFORM SKRIV-MELDING THRU 

SKRIV-MELDING-EXIT
ELSE
IF KUNDE ER-SKILT

MOVE 'W-MELD-0X7’ TO W-MELD-ALFA 
PERFORM SKRIV-MELDING THRU 

SKRIV-MELDING-EX IT.
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Folgende tabell gir en oversikt over de tilfelle der det blir beregnet 
forsørgertillegg etter satsene for enslige forsørgere.

Tillclle nr 1 2 3 t 5

barn > 0 X X X X \

samboer/ektef X X X

gift X

kvinne \ X X X

mann \

bor hos cktef/samb \

ektel/samb i milit./siv.tj X X X

søker er norsk statsborger X X X X

Melding b

Tabellen skal leses vertikalt for hvert av tilfellene 1 til 5. Kryssene 
indikerer at vilkåret til venstre må være oppfyllt. "M " betyr at 
melding framkommer på saksbehandlers skjei mbilde/forslagsark.

Tilfellene 1 til 3 gjelder kvinner som er gifte eller samboere og som har 
ektefelle/samboer i sivil- eller militærtjeneste. Det faktum at denne 
gruppen er plassert inn i rutinen for enslige forsørgere innebærer at de 
tilfelle maskinell beregning av forsorgertiIlegg kun får tillegg for barn. 
Forskriftene har ingen bestemmelser som direkte gjelder sokeres rett til 
forsørgertillegg når ektefellen er i sivil- eller militærtjeneste. Under kap.
II I .  punkt 4.2 i departementets forskrifter bestemmes det kun at (bl.a.) 
"forsørgertillegg mens ektefellen er i militærtjeneste/siviltjeneste" ska 
redusere stpttebelopet fra Lånekassen med 60% av denne "arbeidsfrie 
i nn t e k t e n " * . Denne reduksjonen foretas i en egen rutine i programmet 
"(arbeidsfri inntekt", jfr. rapportens 4.3). I Nærmere regler punkt 3.4

112. For studieåret 1987/88 var satsen for "hustrutillegg" i militær- og 
siviltjeneste kr. 1467.- pr. måned.
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under kapittel II I ,  er det imidlertid - som tidligere nevnt - bestemt at det 
ikke gis forsørgertillegg for ektefelle i disse tilfellene. Resultatet blir 
m.a.o. at hustrutillegget fra Forsvaret reduserer samlet støttebeløp fra 
Lånekassen samtidig som forsørgertillegg for ektefelle fra Lånekassen 
faller bort.

Bare kvinner med ektefelle/samboer i sivil-/militærtjeneste får beregnet 
redusert tillegg i programmet. Tidligere i rutinen (jfr- 3.3.1, bokstav e) er 
det åpnet for beregning uansett kjønn for norske saniboende/gifte 
statsborgere med ektefelle/samboer i sivil-/niilitærtjeneste når søkeren ikke 
bor sammen med ektefelle/samboer. Når en ser de to delene av rutinen i 
sammenheng, vil en mann som er gift/samboende med en person i militær 
førstegangstjeneste falle utenfor dersom han har felles bolig med partneren 
eller dersom boforholdet er uopplyst. I Forsvaret likestilles de (p.t.) ca. 70 
tjenestepliktige kvinnene med menn'* ’ . Unnlatelsen av å inkludere den 
nevnte gruppen menn med hustru/samboer i militærtjeneste har derfor ikke 
sitt motstykke i Forsvarets regler om hustrutillegg.

Alle saker der ektefelle/samboer er i militær-/siviltjeneste vil bli definert 
"ukurant" av systemet, men uten at det gis melding som indikerer 
distinksjonen etter kjønn. Det er neppe trolig at saksbehandlere har 
kunnskap oni at "kvinne" anvendes som kriterium i programmet. Likevel 
vil de samlede opplysninger i saken vise at det foreligger et uvanlig tilfelle. 
Når saksbehandler undersoker saken vil hun m.a.o. kunne slutte at det er 
kombinasjonen søkers kjonn, partners beskjeftigelse og boforhold som 
styrer det negative resultatet. En slik oppdagelse forutsetter imidlertid en 
samvittighetsfull saksbehandling. Spørsmålet om søkere som er gift eller 
samboere med kvinner i førstegangstjeneste har krav på forsørgertillegg på 
like linje med menn, er dessuten ikke diskutert spesielt i forskriftsverket. 
Saksbehandleren vil m.a.o. ha liten støtte i regelverket ved overprøvingen 
av den maskinelle forslagsstillingen.

I praksis vil det forekomme meget sjelden at slike saker dukker opp, bl.a. 
fordi programmet jo forutsetter at sokeren forsørger barn for at 
forsørgertillegg overhode skal kunne gis. Eksempelet illustrerer at det 
forekommer særegne og sjeldne saker som passer dårlig inn i den

113. Kvinner er strengt tatt ikke tjenesteplikiige, men benevnes likevel som 
det i Forsvarets regler.
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formalisering av rettsreglene som er lagt til grunn, og at en i slike tilfelle 
må stole på den årvåkne saksbehandler. Tilfellet er dessuten et eksempel 
på et regelinnhold i programmet som uten spesiell melding niå rettes på 
for at saken skal bli korrekt behandlet. Som jeg kommer tilbake til under 
3.3.1, bokstav h mener jeg dette i visse tilfelle representerer en lite heldig 
arbeidsordning.

I denne delen av programmet trekkes bare inn den positive opplysningen at 
sokeren bor sammen med ektefelle/samboer. I andre tilfelle (bor ikke hos 
ektefelle/samboer og boforholdet uopplyst), kompenseres samboforholdet 
med henholdsvis at sokeren er gift og norsk statsborger og at søkeren er 
norsk statsborger og at melding til saksbehandler blir gitt. Meldingen 
lyder; " b o r  ik k e  s a m m e n  m e d  s a m b o e r e n " . Denne meldingen er 
forsåvidt misvisende fordi det i disse tilfellene ikke nødvendigvis er opplyst 
noe om boligforholdet. En kan således ikke vite noe sikkert om 
samboforholdet.

I tilfellene 4 og 5 i tabellen framgår de vilkår som gjelder enslige 
forsørgere i egentlig forstand. Tilfelle nr. 4 gjelder enslige kvinner som er 
norske statsborgere. Kun denne gruppen enslige kvinner får beregnet 
forsørgertillegg automatisk. Dette innebærer at ugifte, separerte eller skilt 
kvinner som er utenlandske statsborgere bare får beregnet forsørgertillegg 
manuelt. I Lånekassen har jeg fått opplyst at denne programmeringen 
skyldes en feil og at enslige utenlandske kvinner var ment å få beregnet 
forsørgertillegg automatisk .

Kvinner som ikke er gifte/samboere (er ugifte, skilte, separerte), og som 
får beregnet forsørgertillegg for enslige, får ulike meldinger avhengig av 
sivilstatus og verdien av en "switch" (sw-4i03). Jeg kommer ikke nærmere 
inn på de meldinger som styres av denne "switchen" her* 1'  .

114. Det er opplyst i Lånekassen at saksbehandlerene er oppmerksomme 
på feilen, slik at saksbehandlingen skjer etter intensjonen. En 
programmeringsfeil i "ukurante" saker skulle likevel i prinsippet ikke 
få noen betydning for det endelige vedtaket i enkeltsaker, dersom en 
forutsetter en alltid årvåken og kunnskapsrik saksbehandler.

115. Verdien sw-4i03 = 2 forekommer forøvrig i den gjengitte delen av 
programmet (foran), der den styrer påsetting av enkeltmelding til visse 
søkere.
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Menn som ikke er gifte/samboere (er ugifte, skilte, separerte) og er norske 
statsborgere, får regnet ut forsørgertillegg for enslige på samme måte som 
for kvinner. Utenlandske menn er allerede sjaltet ut ved innledningen av 
rutinen for forsørgertillegg, jfr. 3.3.1, bokstav e.

SLSAK2 gir meldinger til saksbehandler for ulike grupper menn som får 
beregnet forsørgertillegg for enslige (ugifte, separerte, skilte). Dersom 
sokeren er ugift og over alder for behovsprøving (eldre enn 19 år), gis 
meldingen; " u g if t  m a n n  m e d  b a r n  - v u r d e r  f o r s ø r g e r t il l e g g " .  Er 
søkeren under denne alderen, gis meldingen; " u g if t  m a n n  m e d  b a r n  - 
v u r d e r  FORSøRGERTiLL/GRUNNBELOP". Den siste meldingen refererer 
bl.a. til regelen i Departementets forskrifter, kap. III,.punkt 1.2 jfr. punkt
2.1 om høyere grunnbeløp til sokere under 19 år. som er eller har vært 
gift eller som bor sammen med barn han forsørger. Denne og de neste 
meldingene kommer ikke opp når den (norske) mannlige sokeren er gift. I 
forhold til rett til forhøyet grunnbelop er det m.a.o. bare en del av de 
aktuelle tilfellene som får påsatt relevant melding.

Dersom mannlig søker som får beregnet forsørgertillegg for enslige er 
separert, gis meldingen; " s e p a r e r t  m a n n  m e d  b a r n  - v u r d e r  
f o r s ø r g e r t il l e g g *. Er søkeren skilt, gis tilsvarnede melding: SKILT  
m a n n  m e d  b a r n  - v u r d e r  f o r s ø r g e r t il l e g g ". Disse meldingene 
innebærer som for oppfordringer til saksbehandler om å vurdere saken 
nærmere. Årsaken her er at enslige menn som forsørger barn er uvanli 
og derfor sjekkes.

g. Overprøving av maskinelt beregnet forsørgertillegg i forhold ti 
saksbehandlers koding 

Etter at forsørgertillegg er beregnet gjennomføres s u b r -04 i k k e , noe som 
kan lede til at beregningsresultatet helt eller delvis blir "nullet" og 
forsørgertillegg ikke forslagsstilt av systemet. For jeg kommenterer denne 
delen av programmet nærmere, gjengis den relevante sekvensen:
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SUBR 04 IKKE.
IF BEREGNING PR SEMESTER

PERFORM SUBR-04-V THRU SUBR 04 EXIT  V 
IF (SAK IKKE F T ILLEGG = T  OR 

SAK-IKKE F T ILLEGG = ’2’ OR 
SAK IKKE F T ILLEGG = ’3 )
IF SA K-SOEKN-PERIODE-ER-HELA AR IN SAK 

IF BEREGNING PR SEMESTER 
IF SAK IKKE F T ILLEGG = T

MOVE ZEROS TO SAK FORSOERGERTILL 
MOVE ZEROS TO SAK FORSOERGERTILL V 
MOVE ’W-MELD 120’ TO W MELD ALFA 
PERFORM SKRIV-MELDING THRU 

SKRIV-MELDING-EXIT
ELSE
IF SAK IKKE F T ILLEGG = ’2’

MOVE ZEROS TO SAK FORSOERGERTILL 
MOVE W MELD-121’ TO W-MELD ALFA 
PERFORM SKRIV-MELDING THRU 

SKRIV-MELDING EXIT
ELSE

MOVE ZEROS TO SAK FORSOERGERTILL-V 
MOVE W MELD-122' TO W MELD ALFA 
PERFORM SKRIV-MELDING THRU 

SKRIV-MELDING-EXIT
ELSE

MOVE ZEROS TO SAK FORSOERGERTILL 
MOVE ’W MELD-120' TO VV-MELD-ALFA 
PERFORM SKRIV-MELDING THRU 

SKRIV MELDING EXIT
ELSE

MOVE ZEROS TO SAK FORSOERGERTILL 
MOVE ’W-Mni.D-120’ TO W MELD ALFA 
PERFORM SKRIV-MELDING THRU 

SKRIV MELDING-EXIT 
GO TO SUBR-04-EXIT.

Dersom lån/stipend skal beregnes pr. semester og soknaden gjelder et helt 
år, utfores en egen programsekvens for dette. Dersom det i saker der det
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maskinell er beregnet forsørgertillegg av saksbehandleren på side 4 i 
søknadsblanketten er kodet at forsørgertillegg ikke skal ytes for hele året, 
for våren eller hosten, nulles forsørgertillegget helt eller delvis. Den første 
gruppen gjelder der det er søkt om ytelser for hele året, men ytelser skal 
beregnes pr. semester. Dersom det i slike tilfelle er kodet for at 
forsørgertillegg ikke skal ytes for noen del av året ( ’ I ’), nulles eventuelt 
beregnede forsørgertillegg og meldingen; " ik k e  f o r s ø r g e r t il l e g g " gis. 
Dersom det er kodet for at forsørgertillegg ikke skal gis for høsten ( ’2’), 
nulles likeledes eventuelt beregnet forsørgertillegg, og meldingen; " ik k e  
f o r s ø r g e r t il l e g g  fo r  h o s t e n " gis. I andre tilfelle nulles eventuelt 
beregnet forsørgertillegg for våren, og meldingen; " i k k e  
FORSØRGERTILLEGG FOR VÅREN" gis.

Dersom søknaden gjelder hele året og beregning pr. semester er uaktuelt, 
nulles eventuelt beregnet forsørgertillegg i henhold til kodingen og 
meldingen; " i k k e  f o r s ø r g e r t il l e g g " gis. Likeledes dersom 
soknadsperioden ikke gjelder et helt år. Jeg minner om at det i begge 
disse siste tilfellene forutsettes at det på grunnlag av saksbehandlers 
vurdering enten er kodet for at tillegget ikke skal gis for noen del av året. 
for høsten eller for våren.

h. Saksbehandlingsregel eller "forskrift"?
Under 3.3.1, bokstav b har jeg bl.a. understreket at anvendelsen av 
kriterier i SLSAK2 som "norsk statsborgerskap" og "felles bolig med 
ektefelle/samboer" ikke er i samsvar med forskriftsverket. Der 
programmet ikke stemmer med forskriftene, blir sporsmålet på hvilken 
måte disse delene av programmet faktisk anvendes? Som nevnt under
presentasjonen av l is  opererer en med en inndeling i "kurante" og
"ukurante" saker. En sak er "ukurant" dersom saksbehandler etter en 
konkret vurdering har kodet den "ukurant" eller dersom SLSAK2 etter
bestemte kriterier i programmet endrer en sak fra "kurant" til "ukurant".
Der systemet endrer en sak til "ukurant" blir det satt på en melding til 
saksbehandler slik det er gitt eksempler på i avsnittene foran. Er en sak 
"kurant" representerer edb-kjoringen det endelige vedtaket’ . I 
"kurante" tilfelle vil eventuelle tvilsomme/gale prograniregler derfor direkte 
komme til anvendelse og dermed styre innholdet av enkeltvedtak. Så vidt

I 16. D.v.s. med unntak av de saker som blir rettet som kontroll med hver 
tiende bunke "kurante" saker.
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jeg kan se foreligger det ett eksempel på dette, idet kriteriet "bor sammen 
med ektefelle" anvendes istedet for "... med forsorgede barn". I 
virkeligheten bygger programmet i disse tilfellene på visse presumpsjoner 
for at forskriftenes vilkår om felles bolig med forsorgede barn er 
tilfredsstillet. F.eks. vil dette være forutsetningen når en enslig soker er en 
kvinne, derimot ikke dersom sokeren er en mann. Likeledes dersom 
sokeren er gift med en person i stotteberettiget utdanning og det ikke er 
opplyst noe om boforholdet. Disse tilfellene av "kurante" saker resulterer 
imidlertid aldri i en innskrenkning i retten til forsørgertillegg, og er m.a.o. 
"liberale” i.f.t. sokeren.

Selv om disse sakene ikke er definert som "ukurante" i programmet, kan 
saksbehandler som nevnt gjore saker "ukurante" uavhengig av den 
maskinelle klassifiseringen av saker. Det er imidlertid lite praktisk at alle 
saker der det feilaktige sambo-kriteriet anvendes skal gjores "ukurante" av 
saksbehandler, fordi det i praksis blir alle saker vedrorende 
forsørgertillegg. Dersom slike saker regelmessig hadde blitt sjekket opp. 
ville dessuten den presunipsjon programmet bygger på trolig vise seg å 
holde stikk i det store flertall av saker. Manuell påsetting av "ukurant" 
ville derfor være uhensiktsmessig.

Så vidt jeg kan forstå innebærer programmet m.a.o. at det ikke foretas 
noen direkte vurdering av forskriftens kriterium, men istedet av 
omkringliggende forhold som forutsettes å gi tilfredsstillende sikkerhet for 
at forskriftens vilkår er oppfylt. I spesielle tilfelle vil saksbehandler 
imidlertid gjore saken "ukurant", noe som innebærer at forskriftene 
egentlige vilkår proves.

I "ukurante" saker er forutsetningen at det ordinære forskriftsverket skal 
anvendes ved en nærmere vurdering av den maskinelle forslagsstillingen i 
saken. Den faktiske virkningen av programmets interne
"forsiktighetsregler" i "ukurante" saker, kan derfor bare vurderes etter en 
konkret undersokelse av kvaliteten av den saksbehandling som skjer etter 
forslagsstilling fra systemet. Jeg vil således noye meg med å knytte enkelte 
kommentarer til de saksbehandlingsrutiner som de maskinelle rutinene 
inngår i.

Dersom en forutsetter ideelt kvalifiserte og våkne saksbehandlere som alltid 
har tilstrekkelig tid til rådighet, vil det alltid kunne hevdes at det er 
forsvarlig med restriktive ("forsiktighets-") regler i programmet. Denne
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forutsetningen er etter min mening ikke holdbar fordi kvaliteten og 
grundigheten av saksbehandlerenes arbeide i stor grad vil være avhengig av 
de rammevilkår som tilbys. Hoyt arbeidspress, manglende treningen ni.v. 
vil åpenbart kunne medvirke til en mangelfull saksbehandling der en i 
enkelte tilfelle ikke kan forhindre at det er "forsiktighetsreglene" som 
faktisk blir anvendt.

Etter min mening bor et minstevilkår være at systemet i alle "ukurante" 
tilfelle der programmet ikke innstiller på ytelse, setter på dekkende 
meldinger med oppfordringer til å foreta bestemte undersøkelser. Når
søker er utenlandsk statsborger er saken f.eks. alltid "ukurant". Når
forsørgertillegg i slike tilfelle ikke forslagsstilles av systemet settes det ikke 
på noen melding som spesifikt går på den opplysningstype som var 
utslagsgivende for det maskinelle resultatet m.h.t. forsørgertillegg. Bare i 
visse tilfelle har saksbehandler m.a.o. en sjekkliste i form av meldinger fra 
systemet å holde seg til. Tilsvarende situasjon oppstår for visse grupper av 
samboere. Lånekassen er her av den oppfatning at en i visse saker ikke 
bor fokusere på detaljer, fordi en ønsker en helhetsvurdering av f.eks.
saker vedrørende utenlandske statsborgere og visse samboere. En
helhetsvurdering vil imidlertid forutsette en fullt ut forsvarlig manuell 
behandling. Det er vanskelig å forstå hvorfor slike saker blir maskinelt 
behandlet dersom det i behandlingsresultatet ikke er ment å ligge føringer 
som er ment å ha innvirkning på den videre saksbehandlingen.

I forhold til sokerene fungerer "ukurant"-kriteriene restriktiv t'^  . bl.a.
med den folge at dersom saksbehandler ikke vurderer saken slik meldingen 
inviterer til, vil dette gå ut over søkeren. Dersom en forutsetter en 
konsekvent samvittighetsfull prøving etter maskinell forslagsstilling, bor 
denne rutinen være fullt ut akseptabel. Det kan som nevnt likevel neppe 
forutsettes at saksbehandlingen alltid skjer slik den bør. Når det gjelder 
utenlandske statsborgere og visse grupper samboere, forutsetter den 
maskinelle rutinen f.eks. at saksbehandler alltid innhenter tilstrekkelige 
opplysninger om bo- og forsorgerforhold før endelig avgjørelse o 
forsørgertillegg fattes. Uten å mistenkeliggjøre Lånekassens
saksbehandlere, må det være lov å stille spørsmålstegn om dette kan 
forventes gjort i alle tilfelle, uansett saksbehandlerenes arbeidsbelastning, 
erfaring og arbeidsforhold ellers. I alle tilfelle kan det hevdes å være

I 17. D.v.s. når det gjelder forsørgertillegg.
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innebakt en ikke ubetydelig sårbarhet i edb-programnier og 
saksbehandlingsrutiner som i vesentlig grad forutsetter godt kvalifiserte og 
erfarne saksbehandlere.

Etter min mening bør spørsmålet stilles om programmet heller burde være 
utformet i liberal retning kombinert med meldinger og "ukurant"-kriterier 
som nå. Under 3.3.4 (nedenfor) er det gjengitt eksempler på en 
programmering med et ikke iestriktivt innhold. Med en slik strategi ville 
brister i saksbehandlingen ikke gå ut over den enkelte søker, og søkerene 
ville ikke niåtte bære risikoen for mangelfull saksbehandling slik 
situasjonen er nå**® . I en slik ordning ville det ligge en konstant 
oppfordring for Lånekassen til å passe på at programmets avvik fra 
forskriftsverket ble rettet opp. Lånekassen ville m.a.o. i tilfelle bære 
risikoen for utilfredsstillende saksbehandling, og er vel også den nærmeste 
til å bære den.

3.3.2 Trekk p.g.a. foreldretilskudd
Sokere som ikke har fylt 19 år for I. januar 1988 mottar ytelser i h.h.t. 
forskriftenes kap. I I '  *  ̂ . Etter punkt 4.1 i kapittelet skal det gjennomføres 
en behovsprøving i forhold til foreldreøkonomi. Foreldrenes arbeidsinntekt 
over en viss sum pluss en prosentsats av deres formue over en viss 
grenseverdi utgjør beregningsgrunnlaget for foreldretilskuddet. Størrelsen 
på tilskuddet bestemmer i sin tur størrelsen av trekk i stipendiegrunnlaget 
p.g.a. foreldreøkonomi.

I forskriftenes punkt 4.3 er det gitt en tabell som viser forholdet mellom 
foreldreinntekt. antall barn under 19 år og trekket i stipendiegrunnlag. 
Nedenfor er vist et utsnitt av punkt 4.3 i forskriften.

4.3
Frådrag elter foreldreinnlekt og lat på sysken under 19 år. Inntekta er lik nettoinn
tekt etter sjerfrådrag ved skattelikninga i 1986 m e d  eventuelt tillegg etter punkt 

4.2. Inntekta blir runda ned til nærmaste heile 1 IKK) kroner.

Inntekt i 1 (HM) kroner

1 barn 
(berre søkjar)

2 barn 3 barn 4 barn osv. Frådrag i kr 
pr. månad

91- 95 101-105 111-115 121-125 KN)

96-100 106-110 116-120 126-130 200

101-105 111-115 121-125 131-135 300

106-110 116-120 126-130 136-141) 450

111-115 121-125 131-135 141-145 600

116-120 126-130 136-140 146-150 750

121-125 131-135 141-145 151-155 900

126-130 136-140 146-150 156-160 1050

131-135 141-145 151-155 161-165 1200

136-140 146-150 156-160 166-170 1350

141-145 151-155 161-165 171-175 1 500

118. Jeg presiserer at jeg ikke har gjort undersøkelser som kan vise noe om 
hvilken risiko søkere faktisk løper i Lånekassen idag.
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Sokerens alder er som nevnl et av hovedkriteriene for at denne delen av 
programmet ( f o r e l d r e t i l s k u d d )  kommer til anvendelse. I programmet 
er alder angitt ved verdien av a l d e r  c .re n se  som enten har verdien u n d er-  
20 eller o v e r  20. De to termene gjenspeiler den aldersgrense som gjaldt da 
l i s  ble til, og er ikke endret i samsvar med regelendringen til 19- 
årsgrense. På sporsniål til Lånekassen er det blitt forklart at eksterne 
konsulenter har rådet Lånekassen fra å endre termene fordi dette vil være 
k o s t b a r t * . Av den foreliggende dokumentasjon framgår det imidlertid 
hva den korrekte betydningen av termene er.

Beregning av trekket kan skje pr. semester, i del folgende velger jeg 
imidlertid sekvensen for beregning for helt undervisningsår. Som det går 
fram av programmet nedenfor, inneholder den delen som gjelder trekk 
p.g.a. foreldretilskudd to parallelle deler som for ulike soknadsperioder. 
SUBR-05 87 hk inneholder de gjeldende satser*2* , og er derfor valgt som 
eksempel.

•FO RELD RET ILSKUD D ....................................................
SUBR 05.

* IE L E M E N T E T  W  IN NTEKT ER BRUKT SOM H JE L P E F E L T  I FLER E  STED ER

MOVF. T  TO SAK-TR-FORF.LDR OEK-KODE 
IF  UNDVAAR-AAR-VAAR IN UNDVAARI = 88 

GO TO SUBR  05 87 88.

I 19. Dersom de ikke omfattes av unntakene i kap. II I,  punkt I.

120. Et annet eksempel på en slik misvisende betegnelse er t r e k k  i k k e  
o f f e n t l ig  s t ø n a d  som vistnok er resultat av valg som ble gjort 
under lovarbeidet på basis av feilaktige gjetninger.

121. D.v.s. for 1988.
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SUBR 05-87-88.
COMPUTE W INNTEKT = ((SAK-FAR FORMUE + SAK-MOR FORMUE - 
UNDVAAR FRIB-FORELD-FORM) * UNDVAAR T PR FORELD FORM)

/  100.

IF W INNTEKT < ZERO
MOVE ZEROS TO W INNTEKT.

Programmet regner forst ut summen av formuesbelopene til sokerens mo 
og far*22 , minus den trekkfrie del av formuen ( u n d v a a r -f r ib  f o r e l d - 
f o r m ), p.t. kr. 320 000.-. jfr. forskriftenes punkt 4.2. Differansen 
multipliseres så med gjeldene trekkprosent ( u n d v a a r  t  p r  f o r e l d  f o r m ), 
p.t. 10%, jfr. forskriftenes punkt 4.2.

På et punkt inneholder programmet en presisering av en språklig svakhet i 
forskriftsteksten, ved at den klargjor hvilket belop trekkprosenten skal 
regnes av. I forskriftens punkt 4.2 heter det; "... når formuen til foreldra 
er over kr 320 000 blir det rekna 10% som tillegg til inntekta". 
Umiddelbart kan det se ut som om det skal regnes 10% av hele belopet når 
formuen overskrider grensen, noe som imidlertid ville gitt klart urimelige 
resultater. Når programmet regner av det overskytende belopet. 
representerer dette derfor ikke på noen måte en overraskende fortolkning. 
Dersom beregning (over) resulterer i et tall som er mindre enn 0. settes 
resultatet lik 0. Tillegget til inntekten p.g.a. foreldreformue inngår i den 
videre beregning av foreldrenes samlede "inntekt". Samlet inntekt utgjor 
beregnet inntekt p.g.a. formue, pluss arbeidsinntekt, minus særfradrag for 
begge ektefeller.

COMPUTE W INNTEKT = (W INNTEKT + SAK FAR INNT + SAK MOR INNT)
- (SAK FAR SAERFRADR + SAK-MOR-SAERFRADR).

Denne programsetningen er i sin helhet basert på punkt 4.1 i forskriftene. 
Slik rutinen regner ut inntekten trekker den summen av særfradrag fra 
summen av inntekter. I spesielle tilfelle der den ene foreldren har hoyere 
fradrag enn inntekt, betyr detle at den andre foreldren "overtar" den rest av 
fradraget den forste ikke har "brukt opp". Dette tilsvarer behandlingen av 
særfradrag ved skattelikningen, men må likevel sies å representere en 
presisering av departementets forskrifter, punkt 4 .1.

122. Eventuelt andre i de biologiske foreldres sted, jfr. forskriftenes punkt
4 .1.3.



-130-

Det gjøres ikke fradrag for foreldretilskudd dersom summen av inntekt 
p.g.a. formue og arbeidsinntekt er mindre enn 79 000. I LlS-rutinen 
trekkes derfor dette beløpet fra, jfr. punkt 4.3. Denne nedre grensen heves 
med 9000 for hver av sokerens søsken som er under aldersgrensen (19 
år). Produktet antall søsken multiplisert med 9000 trekkes derfor fra 
foreldrenes inntekt. Dersom denne subtraksjonen resulterer i et tall som er 
mindre enn 0, gjøres det ikke fradrag p.g.a. foreldreinnlekt.

COMPUTF. W INDEKSl = W INNTEKT - 79000 - (SAK-SOESKEN-U-AG * 9000).
IF W INDEKSl < 0

GO TO SUBR 05-EX1T.

Etter forskriften (punkt 4.3) oker fradraget med h.h.v. 100 og 150 kroner 
for stigende inntektsklasser. Inntektsklassene har intervaller på 5000 
kroner. For å beregne riktig klasse for inntekter, dividerer derfor rutinen 
på 5000 og legger til I :

DIVIDE 5000 INTO W INDEKSl.
MOVE W INDEKSl TO W INDEKS.
ADD I TO W INDEKS.

For inntektsklasser høyere enn 3, oker trekket p.g.a. foreldretilskudd med 
150 pr. klasse. For de tre første inntektsklassene oker trekket med 100 pr. 
klasse. Riktige trekkbelop beregnes derfor slik:

IF  w  ind eks > 3
SUBTRACT I FROM W-INDEKS 
COMPUTE W-INNTEKT = W-INDEKS * 150 

ELSE
COMPUTF. W INNTEKT = W INDEKS * 100 

IF W INNTEKT < 0
MOVE ZEROS TO SAK TR FORELDR OEK 

ELSE
MOVE W-INNTEKT TO SAK TR FORELDR OEK.

Negative inntektsstorrelser settes lik 0. Positive storrelser overfores s a k -t r  
f o r e l d r -o e k  som inngår i den senere beregning av stipendgrunnlng, 
SUBR-16.
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Iflg. forskriftenes punkt 4.3.1 skal fradraget kun være 80% av fradraget 
etter 4.3 dersom det er flere sosken under 19 år som samtidig er i 
utdanning, s a k s o e s k e n  i-i h d  er her antallet sosken i utdanning (ut over 
sokeren selv):

IF SAK-SOESKEN-I-UTD > 0
COMPUTE SAK-TR FORELDR-OEK =

(SAK TR FORELXR OEK * 80) / 100.
SUBR 05 EXIT. EXIT.

De omtalte programmeringene av bestemmelsene for trekk p.g.a. 
foreldretilskudd er spesielle fordi formaliseringen i stor grad er basert på 
en tabell og derfor foreligger i et matematisk presist uttrykk som forskrift. 
Utfordringen ved formalisering er derfor å bringe reglene fra ett 
matematisk uttrykk over til et annet. Jeg har bemerket enkelte 
presiseringer av tilknyttede bestemmelser med språklige 
svakheter/uklarheter. Disse spørsmålene har imidlertid beskjeden rettslig 
interesse.

3.3.3 Trekk i botillegg, arbeidsfrie inntekter
Forskriftenes kap. II,  punkt 4.6 og kap. III, punkt 4.2 har nogenlunde 
likelydende bestemmelser om trekk p.g.a. "arbeidsfri in n tek t" ' . Med 
"arbeidsfrie inntekter" menes i første rekke inntekter som ikke er resultatet 
av lønnsarbeide, d.v.s. renter, inntekt av fast eiendom etc., men også visse 
spesielle inntekter f.eks. i tilknytning til undervisning og militær
/siviltjeneste regnes som "arbeidsfrie". Sokeren opplyser om 
inntektsforhold under punktene 17 til 20 i søknadsblanketten. Det sporres 
her etter inntekt i arbeid (punkt 17). pensjon, trygdeytelser (punkt 18), 
stipend, legat (punkt 19) o> andre inntekter eller ytelser (punkt 20). 
linder alle punkter sporres det om hva slags inntekt/ytelse det gjelder.

I  SI-SAK2 benevnes arbeidsfrie inntekter "andre inntekter". 
Programsekvensen som gjelder "andre inntekter" starter opp dersom slike 
inntekter er registrert, eller det fra lærestedet er rapportert om gratis 
hus/kost eller utdanningstilskudd for det undervisningsopplegg sokeren 
følger.

123. Bestemmelsen i kap. I I I  omtaler spesielt inntekter knyttet til 
forsorgerrollen. noe som gir en noe mere omfattende eksemplifisering 
av hvilke inntekter som blir regnet med.
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SUBR 11.
IF (SAK-ANDRE-INNT HAR-VERDI OR 

UNDVOPPLEGG-VERD1 HUS KOST > 0 OR 
UNDVOPPLEGG UTD TILSK > 0)
MOVE J ’ TO SAK TR-ANDRE-INNT-KODE.

Programmet går deretter over til å regne ut trekket. Iflg. forskriftene skal 
det trekkes 60% av brutto arbeidsfri inntekt. Forskriftenes kap. II, punkt
4.6.1 og kap. II I,  punkt 4.2.1, gjor imidlertid (bl.a.) unntak for stipend og 
legat til utdanningsformål. I slike tilfelle skal det kun trekkes 60% av 
inntekter som overstiger et fribelop, p.t. kr. 1070.

Programmet summerer den registrerte arbeidsfri inntekt, verdien av gratis 
hus-kost og undervisningstilskudd. Deretter trekkes fribelopet fra, og 
resultatet multipliseres med trekkprosenten (60). Idag er det ikke fastsatt 
noe fribelop for andre inntekter, u n d v a a r  f r ib -a n d r e -in n t  anvendes 
derfor ikke og har ingen betydning for resultatet.

COMPUTE SAK-TR ANDRE INNT = ((SAK-ANDRF. INNT + 
UNDVOPPLEGG-VERDt HUS-KOST +
UNDVOPPLEGG UTD TILSK - 
UNDVAAR FRIB ANDRE-INNT) *
UNDVAAR-T-P-ANDRE-INNT) / 100.

Elementene u n d v o p p l e g g  v e r d i h u s  k o st  og u n d v o p p l e g g u t d -t il s k  
representerer opplysninger om inntekter (fordel av gratis hus/kost og 
utdanningstilskudd) som lærestedet har oppgitt i sin oppgave til Lånekassen 
vedrorende lærestedets undervisningsopplegg. Dette er økonomiske gode 
som er "kollektive" på den måten at alle som folger undervisningen eller 
bor på skolen kan nyte godt av fordelen.

I søknadsskjemaet blir det som nevnt bedt om forholdsvis detaljerte 
opplysninger om inntektsforhold. Fordeler som de nevnte skal imidlertid 
ikke føres opp på skjemaet, selv om ordlyden i punkt 20 ("andre 
inntekter") kan peke i motsatt retning. Etter min mening er det uheldig at 
disse spesielle arbeidsfrie inntektene hentes inn fra lærestedet uten søkeren 
medvirkning, og uten at dette går fram av dokumentasjon sokeren får 
tilsendt (søknadsskjema o.a.). For å unngå feil bør saksbehandlingen etter 
min mening enten skje på grunnlag av fakta i de individuelle saker, eller 
på basis av generelle opplysninger kombinert med melding til sokeren om
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hvilke opplysninger som er lagt til grunn. I motsatt fall vil én mulighet for 
feil være at en soker som er elev ved et lærested som er registrert med fr 
hus/kost, men som ikke bor i den bolig der en har denne fordelen, kan bli 
belastet trekk for fordeler som faktisk ikke er tilflytt henne. En annen 
mulig feil vil være at sokeren har fort opp verdier av hus/kost under "andr 
inntekter" (s a k -a n d r e in n t ) i søknadsskjemaet, og programmet i tillegg 
baserer beregningene på opplysninger fra lærestedet ( u n d v o p p l e g g v e r d i- 
h u s -k o s t ). Resultatet kan da bli trekk på grunnlag av den dobbelte 
verdien.

I tillegg til søknadsskjemaet og sakens akter forøvrig, har saksbehandler 
tilgjengelig kostnadstablåer for det enkelte lærested med relevante 
opplysninger. Systemet setter dessuten på enkeltmeldinger for det trekk 
som foretas. På denne bakgrunn, og fordi disse sakene alltid er 
"ukurante", mener Lånekassen rutinen må anses å være betryggende. 
Etter min mening står det likevel fast at det her er lagt opp til rutiner hvor 
det f.eks. kan oppstå uoverensstemmelse mellom de generelle oppgavene 
fra lærestedet og søkerenes faktiske forhold. Selv oni kontrollen forutsette 
å være god. innebærer rutinen krav til årvåkenhet og endring i enkelte 
saker og derfor også muligheter for feil.

Dersom verdien av hus/kost eller utdanningstilskudd er storre enn 0. 
sender systemet ut meldingen; " m o t t a r  t il s k u d d  t il  h u s  OG k o s t " ,  noe 
som strengt tatt er misvisende i tilfelle søkeren bare mottar 
undervisningstilskudd.

IF (UNDVOPPLEGG-VERDI-HUS KOST > o o r  
UNDVOPPLEGG UTD TILSK > 0)
MOVE ‘W-MELD-147’ TO W-MELD-ALFA
PERFORM SKRIV-MELDING THRU SKRIV-MELDING-EXIT.

Dersom verdien av s a k -a n d r e  in n t  er storre enn null, viser systemet 
meldingen; " a n d r e  in n t e k t e r  > o".

IF SAK ANDRE INNT > 0
MOVE W-MELD 054’ TO W-MF.LD-ALFA
PERFORM SKRIV MELDING THRU SKRIV-MELDING-EXIT.

IF NOT BEREGNING PR SEMESTER 
GO TO SUBR-11 -EXIT.
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3.3.4  Trekk i botillegg, internat
Dersom det blir gitt botillegg når sokeren bor på internat der 
internatuteiftene er lavere enn en viss sum fastsatt i departementets 
forskrifter'^4 , skal botillegget fra Lånekassen reduseres. 
Programsekvensen for slike trekk i botillegget innledes med enkelte 
kontroller, kombinert med meldinger til saksbehandler. Det forste som 
skjer er imidlertid at elementet w  in n t e k t  (som også brukes i flere andre 
sammenhenger) og sak - tr-b o  i n t e r n a t  nullstilles:

SUBR  14.
MOVE ZEROS TO W INNTEKT.
MOVE 0 TO SAK-TR BO INTERNAT.

Deretter bestemmes det aktuelle lærestedet i vedkommende sak:

IF  SAK-SKKODE > 0
MOVE SAK-SKOLEKODE TO LAERESTED  SKOLEKODE IN LA ER ESTED  
FIND CALC LA ERESTED  
IF ANY-ERROR-STATUS 

GO TO SUBR 14-EX1T

Rutinen henter så de internatkostnader som er oppgitt for skoleinternatet 
ved vedkommende lærested. En kostnad hentes ad gangen i tilfelle det e 
oppgitt flere kostnader. Mot slutten av rutinen lages det en sloyfe slik at 
eventuelle ovrige kostnader gjennomgår samme rutine.

OBTAIN FIRST KOSTNADER W ITH IN  LAEREST  KOSTNAD.
IF ANY-ERROR-STATUS 

GO TO SUBR  14-EXIT.

Programmet utfører forst tre kontroller av registrerte saksopplysninger og 
gir meldinger til saksbehandler dersom visse kombinasjoner av 
saksopplysninger forekommer. Felles for kontrollene er at angivelse for 
kostnader og undervisning må gjelde samme år. og at internatkostnadene 
må være større enn 0. Kontrollene består i første rekke i en 
sammenligning av registrert verdi for ’I ” (internat) under u n d v o p p l e g g - 
SPES f o r h  og verdiene ’J ’ (ja), ’N ’ (nei) og ’ ’ (blank) for opplysning om

124. P.t. kr. 1710 pr. måned.
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internat under s a k -in t e r n a t . Den første variabelen refererer til generelle 
opplysninger fra skolen vedrørende undervisningsopplegg m.v., den andre 
opplysningstypen er hentet fra sokeren og søknadsblankettens punkt 6.

I første kontroll er situasjonen den at det under s a k  in t e r n a t  er registrert 
' J ’ , mens det ikke er registrert T  under u n d v o p p l e g g s p e s -f o r h . 
Forekomsten av denne kombinasjonen saksopplysninger varsles ved 
meldingen " in t .n a t . i p k t .6. m e n  ik k e  i b e h  k o d e n . b e h  k . n y t t e t ". 
Dette er både et varsel til saksbehandler om å sjekke om registringene er 
riktige og, i tilfelle de er det, en opplysning om at systemet velger å basere 
den videre behandlingen på behandlingskoden, d.v.s. at søkeren ikke bor 
på internat.

PFRFORM S U BR I4 I THRU SUBR I4I-EXIT.
GO TO SUBR 14 EXIT.

SUBR 141.
IF KOSTNADER-A AR = SAK-UNDVAAR 

IF SAK-INTERNAT = \T
IF KOSTNADER INT KOSTNAD > 0 

IF UNDVOPPLEGG-SPES-FORH 
IN UNDVOPPLEGG NOT = ’I ’
MOVE W MELD-098- TO W MELD ALFA 
PERFORM SKRIV-MELDING THRU 

SKRIV-MELDING-EX IT 
GO TO SUBR-I41-EXIT.

Dersom det under s a k  in t e r n a t  er registert ’N ’. mens det under 
u n d v o p p l e g g s p e s -fo r h  er registrert T  for "internat" (se nedenfor), 
skrives meldingen: ' b e h  k o d e  fo r  in t e r n a t , o b s  p k t  6. b e h ä n d , u t e n  
t r e k k " . Som over er dette både et varsko til saksbehandler om å sjekke 
registreringene og dessuten en melding oni hvilke valg rutinen gjor. I 
dette tilfellet velges altså opplysningen fra sokeren.
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IF KOSTNADER AAR = SAK UNDVAAR 
IF SAK-INTERNAT = ’N’

IF KOSTNADER-INT-KOSTNAD > 0 
IF UNDVOPPLEGG SPES-FORH 

IN UNDVOPPLEGG = I ’
MOVE W-MELD-099’ TO W MELD ALFA 
PERFORM SKRIV-MELDING THRU 

SK RI V-M ELDING-EXIT 
GO TO SUBR 141-EXIT.

I tredje tilfelle er s a k -in t e r n v t  blank (’ ’) mens u n d v o p p l e g g -Sp e s -fo r h  
har verdien T .  Meldingsteksten blir her som i tillfellet over; " b e h .k o d e  
FOR INTERNAT. OBS PKT 6. BEHAND. UTEN TREKK".

IF KOSTNADER-AAR = SAK-UNDVAAR 
IF SAK-INTERNAT = ' ’

IF SAK BOR FORELDRE NOT = ’ ’
IF KOSTNADER-INT KOSTNAD > 0 

IF UNDVOPPLEGG-SPES-FORH 
IN UNDVOPPLEGG = I ’
MOVE 'W-MELD-099' TO W-MELD-ALFA 
PERFORM SKRIV MELDING THRU 

SKRIV MELDING-EXIT 
GO TO SUBR 141 EXIT.

De tre kontrollene (over) kan betraktes som "forkjorsregler” når del kan 
tenkes å være motsetning mellom registrerte saksopplysninger.
"Uoverensstemmelser" kan f.eks. skyldes feil i opplysningen fra sokeren,
evt. fra skolen, men vil regelmessig eksistere på basis av korrekte
opplysninger. I første koniroll kan det f.eks. være at sokeren bor på
internat utenfor skolen. Det er imidlertid bare skoleinternater det skal 
trekkes for. Dersom skolen ikke har internat, men sokeren bor på internat 
utenfor skolen, skal trekk m.a.o. ikke foretas. Losningen å legge de 
generelle opplysningene om skolestedet til grunn (ikke trekk), må derfor 
sies å være forsvarlig. I andre kontroll har sokeren oppgitt å ikke bo på 
internat, mens skolen er registrert med internat. Her legges søkerens 
opplysning til grunn. I tredje tilfelle der sokeren ikke har gitt svar på 
spørsmålet om hun bor på internat, tolkes dette som et nei. noe som 
legges til grunn selv om skolen sokeren går på er registrert med internat.
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Alle kontroller kan m.a.o. sies å gå i sokerens favor, men med en 
oppfordring til saksbehandler om eventuelt å undersoke forholdet nærmere. 
I disse tilfellene blir saken behandlet som "ukurant", d.v.s. den 
automatiske behandlingen har i forste omgang kun funksjon som 
forslagsstilling. Mens beslutningstrærne for forsorgertillegg klart har e 
restriktivt preget innhold, må programmet vedrorende trekk i botillegg sies 
å være liberal i forhold til sokeren. Manglende kontroll fra saksbehandlers 
side gir her ikke resultater i sokerens disfavør.

For reduksjon i botillegget gjelder likelydende bestemmelser for søkere 
under og over 19 år, jfr. kap.II og III,  punktene 3.2.1. Bestemmelsen(e) 
lyder:

"Butillegget blir redusert eller fell bort for elevar i internatskolar når
internatutgiftene er under kr. 1710 pr. månad."

Bestemmelsen kan neppe hevdes å være krystallklart formulert, spesielt 
fordi det ikke går fram hva botillegget skal reduseres med. I Nærmere 
regler er bestemmelsen imidlertid forklart med at botillegget skal reduseres 
med differansen mellom kr. 1710 og internatutgiftene. Er utgiftene kr.
1500 blir reduksjonen i botillegget m.a.o. kr 210. Etter at de tre
kontrollene er foretatt, regner l is  trekket i botillegget i tråd med denne 
fortolkningen:

IF KOSTNADER-A AR = SAK-UNDVAAR 
IF KOSTNADFR INT KOSTNAD > 0 

IF SAK INTERNAT = \T
IF KOSTNADER INT KOSTNAD < UNDVAARLK HUS KOST 

COMPUTE SAK TR-BO INTERNAT =
UNDVAAR-LK HUS-KOST - 
KOSTNADER INT-KOSTNAD 

MOVE J '  TO SAK TR BO INTERNAT KODE (FORTS )

u n d v a a r  LK-HUS-KOST står her for "levekostnader hus/kost" som for 1988 
altså er satt lik 1710 kroner. Etter at trekket er beregnet og når dette er 
storre enn 0, settes to forskjellige koder avhengig av alderen på søker:
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IF  SAK-TR-BO-INTERNAT > 0 
IF  UNDER 20

MOVE IE- TO W KODF. BO INTERNAT 
GO TO SUBR-I41-EXIT 

ELSE
MOVE IS' TO W KODE BO INTERNAT 
GO TO SUBR 141 EXIT.

Koden i e  gjelder dersom søkeren er under 19 år, og forer til påforing av 
følgende melding på vedtaket: "Grunnlaget for beregning av utdannings
stipend (se forskriftene kap. II. pkt. 5.1 - 5.2) er redusert pga. lave 
internatutgifter. Se forskriftene kap. II. pkt. 3.2.1." Koden ’is’ for 
søkere eldre enn 19 år, har omtrent tilsvarende ordlyd, men henviser til de 
tilsvarende punktene i forskriftenes kap. III.

OBTAIN NEXT KOSTNADER WITHIN LAEREST KOSTNAD.
IF ANY-ERROR STATUS 

GO TO SUBR 141 EXIT.
GO TO SUBR 141.

SUBR 141 EXIT. EXIT 
SUBR 14-EXIT. EXIT.

Dersom det er fort opp flere kostnader for vedkommende skoleinternat, 
gjentas rutinen fra s u b r  i4 i.

Som under 4.3 benyttes også her opplysninger fra lærestedet. Dette skjer 
imidlertid kun til kontrollformål og med enkeltmelding på vedtaksbrevet 
dersom lærestedets oppgaver vedrørende internatutgifter er nyttet. Dett 
står i en viss kontrast til rutinen for trekk i botillegg, arbeidsfri inntekter.

3 4 SAMLEDE VURDERINGER AV LIS 
3.4. L  Kilder
Det regelverk programmene SLSAK2 i hovesak bygger på er samlet i 
departementets og Lånekassens forskrifter og er derfor forsåvidt oversiktlig*

125.1 tillegg til disse forskriftene finnes imidlertid vedtak som gjelder 
normal studieprogressjon ni.v. Disse generelle vedtakene forstyrrer til 
en viss grad inntrykket av et samlet og forholdsvis oversiktlig 

Fortsettes på neste side
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. Det kan imidlertid stilles spørsmål ved hvilken rettslig status 
Lånekassens forskrifter og enkelte andre av Lånekassens generelle vedtak 
har. m.a.o. om disse vedtakene må regnes som forskrifter i 
forvaltningslovens forstand, eller om det f.eks. er snakk oni generelle
vedtak som kun har bindende virkning internt i organisasjonen. I min 
korte presentasjon av regelverket under 3.2 har jeg antatt at bestemmelsene 
i Nærmere regler og vedtakene om studieprogressjon må anses å være 
"forskrifter". Selv om de tekster som utgjør det rettslige grunnlaget for 
programmeringen i og for seg er samlet, er det derfor likevel vanskelig å 
med sikkerhet fastslå hvilke bestemmelser som er "forskrifter" og hvilke 
som kun binder internt i organisasjonen.

Beregningsdelene av programmet er i hovedsak bygget direkte på
departementets forskrifter. Hovedinntrykket er at det her dreier seg oni 
bestemmelser som det i liten grad kan herske tvil om forståelsen av m.h.t.
de artimetriske operasjoner det gis anvisning på. Også her finnes
imidlertid ytterpunkter; fra forskriftenes "goddag mann okseskaft-regel" 
vedrørende ’trekk i botillegg internat’ (jfr. 3.3.4), der en ved 
programmeringen i sin helhet må basere seg på utfyllende fortolkning i 
Nærmere regler, til forskriftsbestemmelsen i form av en tabell , der 
oppgaven for programmereren kun har vært å overføre forskriften fra én 
matematisk form til en annen.

Når det gjelder "beslutningstrærne", d.v.s. der hvor det forekommer 
logiske strukturer uten artimetriske operasjoner127 , er situasjonen en helt 
annen enn for beregningsdelenes vedkommende. 1 disse tilfellene har en i 
virkeligheten implementert regler som delvis ikke følger forskriftsverket. 
De to beslutningstrær jeg har kommentert har det felles at det i begge 
tilfelle er sokt å finne fram til tilfredsstillende prosedyrer i tilfelle der en 
har et visst behov for verifikasjon av enkelte av de opplysninger som er 
registrert i saken. 1 behandlingen av forsørgertillegg er det i første rekke

Fortsatt fra forrige side
regelverk, men virker ikke inn på de deler av programmet som er 
diskutert i denne rapporten.

126. Se 3.3.2 ’trekk p.g.a. foreldretilskudd’ .

127. Se 3.3.1 og 3.3.4.
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behovet for nærmere undersøkelser i saker der soker er utenlands 
statsborger eller er samboer, men der det ekteskapslignende samlivet ikke 
er bekreftet gjennom opplysning om felles bolig. I slike tilfelle er det 
programmert regler som ut ifra enkeltfakta, eller kombinasjoner av 
saksopplysninger fra sokeren, siler ut saker for nærmere proving av o 
opplysningene er korrekte og om vilkårene for tillegg faktisk er oppfylt. I 
beslutningstreet under trekk i botillegg p.g.a. lave internatutgifter (3.3.4) 
anvendes en kombinasjon av generelle opplysninger fra lærestedet og 
opplysninger sokeren har gitt vedrorende bruk av skoleinternat. Her tolkes 
kombinasjoner av opplysninger konsekvent til sokers fordel, noe som må 
anses å være rimelig, idet det ikke er snakk om faktiske 
uoverensstemmelser mellom opplysninger, men snarere indikasjoner på at 
uoverensstemmelser kan tenkes å foreligge.

I utgangspunktet kan det være rimelig å tolke reglene i beslutningstrærne 
som interne saksbehandlingsbestemmelser som bl.a. fastsetter hvilke typer 
saker som skal gjores til gjenstand for spesielt grundig saksbehandling. 
Beslutningstrærne kan også ses på som en type interne regler med et 
materielt innhold, soni gir et "halvfabrikata", og som forutsettes videre 
bearbeidet av en saksbehandler. Det materielle innholdet angir m.a.o. 
hvilke regler som skal anvendes for å nå et forelopig resultat. Denne 
spesielle typen regler er åpenbart ikke "forskrifter", men heller ikke - i 
vanlig forstand - saksbehandlingsregler eller interne retningslinjer om 
lovfortolkning e.l.

3.4.2 Saksbehandling
De interne regler vedrorende saksbehandlingen ser i Lånekassen til å være 
ajour med den tekniske utviklingen i saksbehandlingen *^8 . Saksgangen er 
imidlertid særpreget ved bruken av de tidligere nevnte "beslutningstrær" 
programmet. Programmet i SLSA K2 utforer ikke bare aritmetriske 
operasjoner, men utforer dessuten maskinell proving av logiske strukturer 
om ulike vilkår er oppfylt eller ikke. Beslutningstrærne under sekvensene 
for forsorgerti Ilegg og trekk p.g.a. lave internatutgifter er således

128.1 rapporten har jeg ikke referert noen konkret gjennomgang av 
endringer vedrørende saksbehandlingsreglene. noe som har
sammenheng med tilgangen til kilder m.v. Synet på
saksbehandlingsreglene bygger derfor på gjeldende tilgjengelige 
saksbehandlingsregler.
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eksempler på proving av " inngangskriterier" , d.v.s. proving av vilkår på et 
tidlig trinn i saksbehandlingen. Slik maskinell stotte til avgjørelse 
vedrørende om sokeren har rett til den aktuelle ytelse (i det hele tatt), er 
trolig mindre alminnelig i saksbehandlingssystemer innen offentlig sektor.

3.4.3 Det materielle inneholdet av programmet
Jeg har allerede kommentert det materielle innholdet av beslutningstreet 
vedrørende forsørgertillegg. Dette er ikke en korrekt representasjon av 
forskriftsverket, men hevdes heller ikke å være det. Under 3.3.1, bokstav 
h har jeg gitt uttrykk for visse uheldige sider ved denne "gale" 
representasjonen av forskriftene, forutsatt visse uheldige administrative 
forhold. Jeg kommer derfor ikke nærmere inn på dette spørsmålet her.

Når det gjelder gjennomgangen av de beregningsdeler av programmet som 
er gjennomgått, må det for det forste understrekes at disse er beskjedne i 
omfang og dessuten forholdvis enkle. Selv oni det etter ordlyden i noen 
tilfelle kan hevdes å være uklart hvilken norm som bor utledes, er de 
tolkningsresultater som er valgt i programmet så vidt jeg kan se rimelige 
og lite kontroversielle. Jeg har således ikke kommet over tilfelle av feil. I 
enkelte tilfelle kan det med en viss berettigelse hevdes at programmet 
inneholder presiserende ("nye") regler. Disse har likevel et såvidt 
"naturlig" innhold at de neppe er av den storste rettslige interesse'29 . 
Dessuten bygger programmet her på langvarig praksis, noe som gjor det 
mindre interessant at et spesielt materielt innhold bekreftes i form av et 
edb-program.

129. Dette gjelder spørsmålet om særfradrag og beregningsgrunnlag ved 
foreldretillskudd (3.3.2).
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4. OPPSUMMERINGER OG KONKLUSJONER

4.1 K O R T  O M  S Y S T E M E N E S  PLASS ! F O R H O L D  T IL  
R E G E L A N V E N D E L S E N  

I de tre systemene som er undersokt finnes det selvsagt mange 
programsekvenser med et innhold som er lite interessant fra et juridisk 
perspektiv. I de utdrag jeg har presentert og kommentert, er imidlertid 
disse delene av programmet ikke tatt med. Utdragene gir derfor ikke på 
noen måte noe korrekt inntrykk av hvor meget av programmene som er 
direkte rettslig relevante. Sett gjennom juristens briller, er det i forste 
rekke de deler av programmene som inneholder beregningsregler og 
beslutningstrær som er interessante. To av systemene, Dagpengesysteme 
og Nortrygd, inneholder representasjon av beregningsregler, mens l i s  i 
tillegg innbefatter beslutningstrær med vilkår som styrer anvendelsen av 
beregningsregler.

Beregningssekvenser og beslutningstrær gjenspeiler to ulike faser i 
saksbehandlingen. I Nortrygd og Dagpengesystemet kan en si at 
datamaskinenes muligheter er anvendt på et forholdsvist tradisjonelle vis, 
som en avansert regnemaskin. Begge systemer forutsetter at noen forst 
avgjor (de fleste) sporsmål om en ytelse skal ytes eller ikke. d.v.s. om en 
beregning skal foretas eller ikke. Ved behandling av de to typene 
trygdesaker har dette "om-sporsmålet" langt på vei forblitt et 
vurderingsspørsmål under den manuelle saksbehandlingen.

I l i s  har en valgt å gå et skritt videre ved at også enkelte "om-sporsmål" 
er gjort til gjenstand for maskinstøttet saksbehandling gjennom bruk av 
programmer i form av beslutningstrær*^ . Når det gjelder
sammenstillingen av faktaene vil saksbehandleren her kunne stotte seg til

130. Når jeg hevder at Nortrygd og Dagpengesystemet ikke befatter seg 
med "om-sporsmål", er dette en sannhet med visse modifikasjoner, 
idet de begge f.eks. opererer med nedre inntektsgrenser for ytelse i 
kombinasjon med meldig om at inntektsgrunnlaget er for lavt til at 
ytelse kan gis/beregnes. I slike tilfelle er det imidlertid tale om 
overholdelse av enkle grenser, og ikke som i Lånekassen en 
kombinasjon av en rekke vilkår.
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den maskinelle forslagsstillingen. Foruten forsørgertillegg gjelder dette
flere andre rettsspørsmål i LIS.  Endel saker går fra automatisert
behandling av kriterier i beslutningstrærne til automatiserte beregninger. I 
andre tilfelle har en ansett det nødvendig å innføre "ukurant-kriterier" og 
etterfølgende manuell vurdering av beslutningstrærne for beregninge 
utføres og godkjennes som riktig resultat.

4 .2  D E T  M A T E R I E L L E  IN N H O L D E T  AV P R O G R A M M E N E
Generell om regel representasjonen. I denne gjennomgangen har det vært 
nodvendig å dykke ned i en rekke detaljspørsmål med betydning bare for 
en begrenset type saker. For de saker som er berort, er dessuten 
betydningen av feil eller tolkningsvalg liten, når en måler i kroner og øre.

På en måte kan en derfor si at denne rapporten til fulle har dokumentert 
hvor begrenset regel representasjonen i denne typer edb-programmer er. 
Som alle de gjengitte programsekvenser viser, er det kun visse logiske og 
artimetriske strukturer som er gjenstand for programmering. Ut av lov, 
forskrift, ni.v. er det f.eks. sluttet hvilke størrelser som skal summeres, 
divideres o.s.v., og i hvilken rekke folge. I beslutningstrærne i l i s  er de 
kun de logiske strukturene (alternative, kumulative vilkår) som er trukket 
ut fra de regeltekster som utgjor basis for programmeringen.

På den ene siden kan det derfor være grunn til å avdramatisere 
betydningen av rettsreglers overgang fra naturlig språk til 
programmeringsspråk, fordi mesteparten av "jussen" i saksbehandlingen 
fremdeles må tas hånd om av saksbehandlerene. Storparten av den 
tolkningstvil som eksisterer vil m.a.o. være knyttet til forståelsen av 
begreper og større semantiske enheter; "samboer", "inntekt", "arbeider i 
annens tjeneste" o.s.v. Programmene inneholder bare navnene på slike 
vurderinger som må foretas av saksbehandler, det materielle innholdet er 
ikke forsøkt programmert.

Med dette som utgangspunkt, kan det så være grunn til å dramatisere noe. 
Min gjennomgang av utdrag av de tre systemene viser at det etter flere års 
bruk av systemene fremdeles forekommer direkte feil i programmet, og 
dessuten andre forhold som rettslig sett kan hevdes å være tvilsomme eller 
uheldige. Selv innen et område der meget begrenset og forholdsvis enkel 
formalisering av rettsregler er utfort, og selv etter omfattende testing og 
bruk av programmene, er altså ikke det rettslige innholdet av programmene 
uproblematisk og feilfritt. Etter min mening kan dette gi en pekepinn oni
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hvilke problemer en kan tenkes å stote på når en i framtiden skal forsøke 
programmering av selve "kjerneområdet" for rettslige vurderinger, d.v.s. 
knyttet til begreper m.v. som "samboer", "inntekt" o.s.v.

I den gjennomgang jeg har foretatt av det materielle innholdet av 
programmene, har jeg kommet over enkelte tilfelle av åpenbare feil. I et 
større antall tilfelle har jeg stilt meg kritisk til de valg som er gjort, men 
uten at jeg hevder at det foreligger feil e.l. Mine bemerkninger til det 
materielle innholdet av programmene kan grupperes i 4 kategorier:

Åpenbare tolkningsfeil. Undersøkelsen har bragt eksempler på tilfelle av 
tolkningsfeil, d.v.s. tilfelle der programmet er basert på en åpenbar gal 
forståelse av rettsreglene. Eksempler her er Dagpengesystemet og under 
avrunding etter prøving av grensen mot G, og dessuten to tilfelle innen 
beregning av trygd til ansatte i fiskeforedlingsindustrien. To eksempler 
finnes dessuten i Nortrygds sykepengerutine på at lovens bestemmelse om 
inntektsgrenser er feilaktig programmert.

Eksemplene på tolkningsfeil må i første rekke trolig føres tilbake til 
misforståelser og "glipp". Stort sett har en m.a.o. ikke eksplisitt tatt 
stilling /orden tolkning som er valgt. I flere tilfelle kan feilen trolig spores 
tilbake til kommunikasjonssvikt mellom faglig ansvarlige person (juristen) 
og programmereren.

"Nye" regler. I noen tilfelle har undersøkelsen vist forekomst av regler 
som kun finnes skriftlig uttrykt i edb-programniet. I Dagpengesystemet vil 
jeg nevne spørsmålet om behandlingen av ’tillegg for hjelp i huset’ og 
innføringen av kursuker på 5 dager. I us kan anvendelsen av et avvikende 
sambo-kriterium - også i kurante saker - være et eksempel.

For disse eksemplenes vedkommende vil det forsåvidt være mulig å hevde 
at den valgte løsningen følger av analogier, formålsbetrakninger o.l., og 
altså ikke er helt uten grunnlag i eksisterende lov- og 
forskriftsbestemmelser. Jeg mener likevel det er grunn til å sette en 
grense ved de tilfelle der verken tekstgrunnlaget i lov og forskrift eller 
forvaltningens egne kommentarskriv gir holdepunkter for vedkommende 
rettsregel i programmet.

Jeg har ikke undersøkt hvorvidt disse "nye" reglene innebærer en endre 
praksis i forhold til tidligere. Når det gjelder trygde- og arbeidskontorene
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vil dette dessuten være vanskelig å undersoke. fordi flere eksempler viser at 
lokal rettspraksis kan variere fra kontor til kontor. En nærliggende 
slutning må derfor være at de nye rettsreglene i programmene faktisk har 
endret praksis ved enkelte kontorer, mens det i andre kontorer ikke har 
skjedd noen endring.

Tvilsomme tolkninger. I flere tilfelle har jeg stilt sporsmålstegn ved 
riktigheten av de tolkningsvalg som ligger til grunn for programmer i ngene, 
men likevel uten at jeg har gjort meg til dommer over sporsmålet. 
Tilfellene kan igjen grupperes i ( I)  de der tolkningen er vel etablert og 
dokumentert fra tiden for programmeringen, og (2) der tolkningene ikke 
tidligere eksplisitt er tatt stilling til i skriftlig materiale fra etaten.

I Nortrygd horer de fleste tilfellene til den forste gruppen. Eksempler her 
er beregning av pensjonsgrunnlag og forholdet mellom kollektiv og 
individuell tilleggstrygd for jordbrukere. I Dagpengesystemet og l i s  er 
eksemplene mere jevnt fordelt mellom de to gruppene. Eksempler fra 
Dagpengesystemet er standpunktet om at inntektsgrunnlaget aldri kan 
etableres på grunnlag av de to sist avsluttede år, og prøvingen av 
gjennomsnittlig inntekt mot øvre inntektsgrense istedet for av hvert enkelt 
inntektstall. I l i s  kan nevnes eksempler vedrørende behandlingen av 
særfradrag ved foreldretilskudd og reduksjon i botillegget p.g.a. lave 
boutgifter. Jeg understreker at påpekningen av "tvilsomme" tolkninger 
ikke nødvendigvis innebærer noen kritikk av de valg som er gjort, men a 
det kan dreie seg om sunne og rimelige valg som rydder opp i uklarheter i 
tekstgrunnlaget (lov, forskrift) og rettskildesituasjonen ellers.

Programmenes kilder. I rapporten har jeg kortfattet gitt en oversikt over det 
regelverk systemene er basert på. Gjennomgangen viste bl.a. at det ikke 
alltid er tatt hensyn til skillet mellom forskrifter og rundskriv ni.v. I alle 
tre systemer hefter det derfor en viss uklarhet m.h.t. deler av det 
rettsgrunnlag enkelte programmer bygger på. Det er etter min mening 
k/art uheldig at en ikke bringer hjemlene formelt i orden i tilknytning til 
programmering. Som jeg vil komnie tilbake til nedenfor, er det flere
forhold soni gjor utovelsen av legalitetskontroll vanskelig i.f.t. edb- 
programmer. Rotete hjemmelsforhold bidrar også til at slike problemer 
oppstår.

Programmene i de tre systemene som er gjennomgått har flere ulike typer 
kilder. Lov og publiserte forskrifter er som ventet viktige kilder.
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Rundskriv og ikke publiserte forskrifter spiller imidlertid også en stor rolle 
i alle tre systemer. Dessuten finnes eksempler på programnieringsvalg 
som ikke kan sies å ha noen skriftlig kilde på vanlig måte. men disse 
forekommer sjeldent. I programmene og i presentasjonen av 
beregningsresultater m.v., er del ikke gjort noe forsok på å markere skille 
mellom de ulike typer kilder. Om et kritisk punkt i programmet som 
resulterer i avslag på soknaden er basert på en lov eller et rundskriv, gis 
det ingen signaler om. f.eks. i form av meldinger fra systemet eller i 
bruker- eller bakgrunnsdokumentasjon. Saksbehandlere og publikum kan 
derfor vanskelig bedomme hvor angripelige vedtakene fra systemet kan 
anses å være.

4 .3  S A K S B E H A N D L IN G .
I rapporten er saksbehandlingsreglene ikke vurdert like noye for alle tre 
systemers vedkommende. I to av tre systemer er det imidlertid klart at de 
tradisjonelle saksbehandlingsreglene ikke er justert i tråd med de endrede 
rutiner som edb-systemene medforer. Det er grunn til å anta at dette kan 
virke forvirrende for saksbehandlerene. De rutiner og
saksbehandlingsregler som faktisk folges vil i denne situasjonen i forste 
rekke trolig være de som folger av brukermanualer og av programmene 
detaljerte innhold (kontroller av registrering, obligatoriske verdier m.v.), 
samt det som folger av systemene som helhet, og de mulige "veiene" 
gjennom systemene. I et slikt perspektiv kan det hevdes at 
saksbehandlingsregler i noen grad er tatt ut av hendene på fagkontorene og 
latt under edb-konsulentenes kontroll.

4 .4  D O K U M E N T A S J O N  O G  L E G A L IT E T S K O N T R O L L
I rapporten er dokumentasjonen av Sykepengerutinen i Nortrygd spesielt 
diskutert. Bakgrunnen for dette var det faktum at programmet er skrevet i 
Fortran, noe som gjor det vanskeligere å gjette seg til hva variabelnavnene 
betyr. Når dette ikke har vært diskutert som noe problem ellers, er det 
dels fordi Cobol-programmene tillater mere utfyllende variabelnavn, og dels 
fordi det i l i s  - som det eneste av systemene - er utarbeidet en forholdsvis 
tilfredsstillende dokumentasjon.

Det er åpenbart at sporsmålet om en så lettfattelig dokumentasjon av 
programmene som mulig er av stor prinsipiell interesse, rett og slett fordi 
dette vil være en viktig forutsetning for en tilfredsstillende kontroll med 
saksbehandling og rettsanvendelse i en automatisert forvaltning. Uten 
tilfredsstillende dokumentasjon blir datamaskinen kun en "svart boks", der
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en putter noe inn, og der noe kommer ut etter at "noe" er skjedd inne i 
boksen. Når "noe" er rettsregler, er det åpenbart at behovet for 
legalitetskontroll medfører krav om å få skrevet ut disse reglene på en 
måte som gjor det mulig å foreta rettslige vurderinger. Uten at slik 
legalitetskontroll er mulig, vil det "nederste" regelnivået. d.v.s. de anvendte 
nonner langt på vei være "hemmelige".

4 .5  A V S L U T N IN G
Innledningsvis i denne rapporten understreket jeg denne undersøkelsens 
karakter av å være "spadstikk". Den begrensningen som ligger i dette, 
gjelder etter min mening i første rekke spørsmålet om kvantifisering av 
problemene. Etter min oppfatning er det likevel god grunn til å gå ut i fra 
at de fleste av de typer rettslige problemer som her er tatt opp til diskusjon, 
er vanlig forekommende i de fleste edb-systemer av lignende karakter. Jeg 
forventer altså at de tre undersøkte systemene er "normaltilfeller", snarere 
enn spesielt dårlige eller gode systemer. Undersøkelsen skulle derfor 
utgjøre et tilstrekkelig grunnlag for å hevde at de grupper rettsspørsmål 
som her er trukket fram er av generell interesse for store deler av den 
automatiserte forvaltning.
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JUSSEN I FORVALTNINGENS EDB-SYSTEMER

Når offentlig forvaltning anvender edb-systemer i sin behandling av 
enkeltsaker, innebærer det at deler av rettsreglene blir «oversatt» til 
et programmeringsspråk. Denne rapporten bringer resultater fra en 
gjennomgang av det rettslige innholdet av programmer fra tre offent
lige edb-systemer. Undersøkelsen viser bl.a. at det forekommer 
programsekvenser som er basert på misforståelser og feil, dessuten 
at det i programmene i mange tilfelle er tatt stilling til tvilsomme 
tolkningsspørsmål, og at det i enkelte tilfelle også forekommer reg
ler som må karakteriseres som nye. Dessuten pekes det på at det 
rettskildemessige fundament for programmene ofte kan hevdes å 
være usikkert.
Rapporten inneholder i første rekke en gjennomgang av program
kodene. samt en oversikt over tilhørende saksbehandlingsrutiner, 
regelverk m.v. På dette grunnlaget gir rapporten en oversikt over 
en rekke sentrale rettslige problemstillinger vedrørende automatisert 
saksbehandling i offentlig forvaltning.
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