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Høringsuttalelse - Endringer i forskrift av 22. april 1997 nr. 374 om pensjonsordninger for 

kommunalt eller fylkeskommunalt ansatte 

 

Det vises til Arbeidsdepartementets høringsnotat av 21. februar 2013 vedrørende endringer i 

forskrift av 22. april 1997 nr. 374 om pensjonsordninger for kommunalt eller fylkeskommunalt 

ansatte.  

 

Pensjonsleverandørene i kommunal sektor har utarbeidet et felles høringsbrev til de foreslåtte 

endringene. Bakgrunnen for dette er at pensjonsleverandørene har innledet et samarbeid om 

utforming av regelverk for både ny, særskilt pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og 

fylkeskommuner (jf. forskrift av 3.12.2012 nr. 1121 og forskrift av 22.4.1997 nr. 375), samt for 

tilpasning av de kommunale pensjonsvedtektene med tanke på at de folkevalgte i kommuner og 

fylkeskommuner eventuelt kan omfattes av disse.  

 

1. Vedrørende høringsnotatets forslag i punkt 2.1 

Pensjonsleverandørene har ingen merknader til departementets forslag under dette punktet. 

 

2. Vedrørende høringsnotatets forslag i punkt 2.2 

Pensjonsleverandørene støtter at forskriftens foreslåtte § 2 åpner for at også de folkevalgte i 

kommuner og fylkeskommuner, som er obligatoriske medlemmer av folketrygden, kan omfattes av 

pensjonsordningen som gjelder for arbeidstakere i kommunene eller fylkeskommunene. 

 

Pensjonsleverandørene ser likevel i denne forbindelse grunn til å påpeke enkelte problemstillinger 

som har dukket opp i det pågående arbeidet med tilpasning av dagens pensjonsvedtekter i 

kommunal sektor: 

 

 

 

 

mailto:postmottak@ad.dep.no


 

                          
 
 

1. Når det gjelder nedre grense for medlemskap i pensjonsordningen for de folkevalgtes 
vedkommende, legger pensjonsleverandørene til grunn at det her kan avtales 
omfangsbestemmelser for de folkevalgte som avviker fra medlemskapsvilkårene i 
pensjonsvedtektenes §§ 2-2 og 2-3, slik at den aktuelle prosent som kreves for medlemskap 
kan settes lavere enn det som følger av pensjonsvedtektenes bestemmelser. I eksisterende 
ordninger for folkevalgte er hovedregelen 1/3 stilling men med mulighet for den enkelte 
kommune til å fastsette høyere eller lavere grense. Enkelte kommuner har i dag satt nedre 
grense for medlemskap til 20 % stilling. Slik pensjonsleverandørene tolker 
pensjonsvedtektenes § 1-2 annet ledd, er det der rom for en tilpasning slik at det fortsatt vil 
være mulig å opprettholde lavere innmeldingsgrenser, og at etablert praksis kan videreføres. 
 

2. Pensjonsleverandørene legger til grunn at det ved innvilgelse av uføre- eller 
etterlattepensjon i henhold til pensjonsvedtektene benyttes en omregningsfaktor for 
medregning av opptjeningstid forut for 1. januar 2014 lik den som følger av forskrift av 
3.12.2012 nr. 1121 § 4. Alternativet til dette vil være å gi rett til en oppsatt uførepensjon for 
opptjeningstid forut for 1. januar 2014, som deretter ville blitt samordnet med uførepensjon 
for opptjeningstid i pensjonsordningen etter 1. januar 2014 i henhold til samordningslovens 
regelverk. 
 

3. Det legges videre til grunn at folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner som meldes inn i 
den ordinære tjenestepensjonsordningen, vil omfattes av den eksisterende, generelle 
aldersgrense i denne ordningen på 70 år. Dette innebærer at den folkevalgte kan fratre med 
alderspensjon ved fylte 67 år, alternativt med avtalefestet pensjon (AFP) beregnet etter 
tjenestepensjonsordningens regler fra fylte 65 år. 
 

4. Pensjonsleverandørene legger til grunn at de folkevalgte ikke skal omfattes av ordning om 
avtalefestet pensjon (AFP) mellom fylte 62 og fylte 65 år. De folkevalgte er ikke omfattet av 
tariffavtalen i kommunen, og tariffavtalens vedtekter for avtalefestet pensjon åpner ikke for 
at de folkevalgte skal omfattes av ordningen. Dette til forskjell fra pensjonsvedtektene for 
den ordinære tjenestepensjonsordningen, hvor det i § 1-2 annet ledd er åpnet for 
innlemming av de folkevalgte med særskilte tilpasninger.  

 

Pensjonsleverandørene forutsetter at departementet vil gi tilbakemelding dersom det foreligger 

misforståelser eller feiloppfatninger i disse henseendene. 
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