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HØRINGSSVAR - NY OFFENTLIG TJENESTEPENSJON, OPPFØLGING AV 

FREMFORHANDLET AVTALE 

 

Vi viser til departementets høringsbrev datert 17.10.2018 vedr forslag til lovendringer i lov om 

Staten pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover. Lovforslagene følger opp 

avtale inngått 03.03.2018 om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. 

 

Byrådet i Oslo kommune behandlet høringssaken 20.12.2018 og følgende høringssvar ble 

vedtatt: 

 

Departementets forslag til regulering oppfyller pensjonsavtalens krav til ny offentlig 

tjenestepensjon på en god måte. 

 

Departementet har foreslått stor grad av valgfrihet og fleksibilitet ved uttak av ny offentlig 

tjenestepensjon, inklusive overgangsordningene samt uttak av bruttopensjon - og fleksibilitet er 

i utgangspunktet positivt. Kommunen har forståelse for at det ved utforming av regelverket kan 

være hensiktsmessig å se hen til fleksibilitet som gjelder for folketrygden og private 

tjenestepensjonsordninger.  

 

Kommunen vil imidlertid stille spørsmål ved om det er nødvendig med den samme 

fleksibiliteten og valgmulighetene i tjenestepensjonsordningen som det er i folketrygden. Dette 

gjelder spesielt mulighet for delvis uttak, endring av uttaksgrad og ubegrenset mulighet til start 

og stopp av pensjonsuttaket. Denne fleksibiliteten er foreslått både for oppsatt 

bruttopensjonsrettighet og påslagspensjon uavhengig av hverandre. I forhold til ytelse fra 

folketrygden vil tjenestepensjonen utgjøre en mindre del av samlet pensjon. Dersom 

fleksibiliteten som folketrygdlovens regler åpner for benyttes, må det antas at den enkelte kan 

styre den totale pensjonsutbetalingen med tilstrekkelig fleksibilitet selv om tjenestepensjonen 

ikke er fleksibel i samme grad.  

 

Med departementets forslag om tilsvarende fleksibilitet i tjenestepensjonsordningene som i 

folketrygden, vil det totale omfang av fleksibilitet og valgmuligheter i utbetalingsreglene 

medføre en krevende informasjons- og veiledningsoppgave for kommunen som arbeidsgiver. 

God veiledning og informasjon fra arbeidsgiver ved overgang til pensjonsuttak er en 

forutsetning for at den enkelte arbeidstaker skal kunne ta gode valg og forutse konsekvensene 
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av disse. Den høye graden av kompleksitet er ikke bare et problem for den enkelte arbeidstaker 

eller pensjonist, den er også en fordyrende faktor for kommunen som arbeidsgiver, fordi det 

krever komplekse systemer for å drifte ordningen. 

 

På denne bakgrunn bes departementet vurdere om det er nødvendig og hensiktsmessig med 

valgfrihet og fleksibilitet i så stor grad som det foreslås i høringsnotatet. 

 

Kommunen har også merket seg at det foreslås at barnetillegget til alderpensjon skal bortfalle. 

Når det gjelder dette kan det stilles spørsmål om ikke dette burde ha fremgått av 

pensjonsavtalen. 
 

I henhold til pensjonsavtalen skal opptjeningstid i bruttoordningen med en varighet under tre år 

konverteres til påslagspensjon. Departementet ber særskilt om høringsinstansenes syn på hvordan 

opptjening i bruttoordningen med varighet under tre år best kan ivaretas ved overgang til 

påslagsordningen.   

 

Når det gjelder opptjening i bruttoordningen med varighet under tre år, vurderer Oslo kommune 

det som forenklende og fordelaktig om konvertering avventes til pensjoneringstilfellet 

inntreffer. Alternativet med en ukoordinert konvertering i 2020 antas å medføre unødig 

merarbeid da det uansett må foretas en ny vurdering av om kvalifikasjonskravet for utbetaling 

er oppfylt på tidspunktet for pensjonering. 

 

Departementet ber også om høringsinstansenes syn på om det må foreligge avslag på søknad 

om ordinær AFP for å kunne få betinget tjenestepensjon. Oslo kommune mener at det kan være 

hensiktsmessig at det søkes om AFP, og at avslag på AFP gir rett til betinget tjenestepensjon. 
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