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HØRINGSVAR – FORSLAG OM REDUSERT MINSTEGRENSE FOR RETT TIL 

MEDLEMSKAP I STATENS PENSJONSKASSE, PENSJONSORDNING FOR 

SYKEPLEIERE OG PENSJONSORDNING FOR APOTEKVIRKSOMHET 

 

 

Vi viser til departementets høringsbrev datert 09.07.2014 vedr ovennevnte forslag til 

lovendringer.   

 

Byrådet i Oslo kommune behandlet høringssaken 07.10.2014, og følgende høringssvar ble 

vedtatt: 

Oslo kommune slutter seg til departementets vurderinger i saken og forslaget om 

reduksjon av minstegrensen til 20 % stilling for medlemskap i de lovfestede 

pensjonsordningene.  

I tillegg bemerker kommunen at alternativet med opphevelse av minstegrense for 

medlemskap i tjenestepensjonsordningen ville for Oslo kommunens vedkommende, jf. 

Overføringsavtalens bestemmelser, medføre en betydelig økning av pensjonskostnadene 

i tillegg til det som følger av ny minstegrense på 20 %. På grunn av krav til kommunene 

om fondering av fremtidige pensjonsforpliktelser og større andel deltidsansatte i 

kommunene enn i staten, ville kostnadsøkningen relativt sett blitt langt høyere i 

kommunene enn i staten. Utviklingen i pensjonskostnadene for kommunene de siste 

årene har medført at det økonomiske handlingsrommet er sterkt redusert. Å forsterke 

dette ytterligere ved å fjerne minstegrensen for medlemskap i tjenestepensjonsordningen 

ville være meget uheldig. 

Departementet foreslår at bestemmelse om redusert minstegrense skal tre i kraft 

01.01.2015, men vil i følge høringsnotatet vurdere ikrafttredelsestidspunktet nærmere i 

lys av det som fremkommer i høringsrunden. Med ikrafttredelse 01.01.2015 mener Oslo 

kommune det blir for kort tid til å håndtere endringen i praksis. Endringen krever 

systemutvikling både hos arbeidsgiver og pensjonsleverandør. Videre vil endringen skje 

samtidig med innføring av ny uførepensjon samt implementering av ny grunnlagsrente 

på 2,0 %. Oslo kommune foreslår derfor iverksettelse 01.01.2016. 
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Med hilsen 

 

 

 

Arild Sundberg 

kommunaldirektør 

Per-Steinar Aasebø 

seksjonssjef 

  

  

Godkjent og ekspedert elektronisk 

 

 

 

 


