DEN NORSKE AKTUARFORENING

Arbeids- og sosialdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

Dato: 21.mars 2014
Deres ref: 14/910

Høring om - utkast til forskrifter i forbindelse med innføring av ny uførepensjon i offentlig
tjenestepensjon (overgangsregler, inntektsprøving og samordning)
Den norske Aktuarforening (DNA) viser til høring fra Arbeids- og sosialdepartementet som ble sendt
21. mars 2014 om utkast til forskrifter ved innføring av ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon
(overgangsregler, inntektsprøving og samordning). Utkastet til forskrifter er i hovedsak en oppfølging
av lov 7. mars 2014 nr. 5 om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny
uførepensjonsordning), jf. Prop. 202 L (2012–2013).
Nedenfor gis det kommentarer til de fem forskriftene som er omfattet av denne høringen.

Forskrift om overgangsregler for uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning
med virkningstidspunkt før ny uførepensjonsordning trer i kraft
Forskriften gjelder uførepensjon fra tjenestepensjonsordning som er løpende når ny lov trer i kraft 1.
januar 2015, herunder regler om barnetillegg knyttet til disse uførepensjonene. Forskriften gir også
regler om hva som skal skje ved senere endringer i pensjonene.
Dersom det er innvilget gammel uførepensjon uten at det er innvilget ytelse fra folketrygden, og det
senere blir innvilget uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger, skal uførepensjonen fullt ut beregnes
etter tjenestepensjonslovene. Når det er innvilget gammel uførepensjon i kombinasjon med
arbeidsavklaringspenger i folketrygden, skal uførepensjonen fullt ut beregnes etter
tjenestepensjonslovene når det innvilges uføretrygd i folketrygden. Aktuarforeningen slutter seg til
disse bestemmelsene, som synes hensiktsmessige. De vil være administrativt forenklende og vil bidra
til at perioden med overgangsregler ikke blir fullt så langvarig som den ellers ville ha vært.
For de som har aldergrense 70 år medregnes i dag opptjening frem til 70 år under uførhet i grunnlaget
for så vel uførepensjonen som etterfølgende alders- og etterlattepensjoner. Dette endres fra 2015 ved
at det medregnes tjenestetid kun til 67 år, og overgangen til alderspensjon skjer ved 67 år. Dette
gjelder ikke bare for de som blir uføre etter 1. januar 2015, men også for de som allerede mottar
løpende uføreytelser per denne dato. Endringen kan medføre en reduksjon i fremtidig alders- og
etterlattepensjon sammenlignet med dagens regelverk. Aktuarforeningen merker seg at de som
allerede er uføre i denne gruppen, likevel beholder samme uførepensjon som i dag.
Aktuarforeningen har for øvrig ingen bemerkninger til utkastet til forskrift.
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Forskrift om overgangsregler for samordning av enkelte pensjoner fra tjenestepensjonsordning
og personskadetrygd når uførepensjon fra folketrygden omregnes til uføretrygd
Bruttoberegnede tjenestepensjoner som ytes før fylte 67 år og som er samordnet med dagens
uføreytelser fra folketrygden, skal også samordnes med den nye uføretrygden etter 1. januar 2015. En
gruppe er personer med særaldersgrense som mottar alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning før 67 år. En annen gruppe er bruttoberegnede enke- og enkemannspensjoner. I tillegg gjelder
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11.april 2014 frem Prop. 66 L (2013-2014) med forslag til enkelte tilpasninger i folketrygdloven og i
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Forskrift om samordning av enke- og enkemannspensjon fra tjenestepensjonsordning med
uføretrygd fra folketrygden når det også ytes uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen
Lysaker, 06. november

1997

Aktuarforeningen har ingen bemerkninger til utkastet til forskrift.
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Forskrift om unntak fra samordning av avtalefestet pensjon fra 65 år beregnet som
tjenestepensjon med uføretrygd fra folketrygden
Aktuarforeningen har ingen bemerkninger til utkastet til forskrift.

Medlemskap i Den Norske Aktuarforening
Vi har gleden av å fortelle at du på vårt medlemsmøte 23.10.97 ble innvotert som medlem av
vår forening, og vi ønsker deg hjertelig velkommen.
Med vennlig hilsen
Den
Norske
Aktuarforening
Vedlagt
følger:
Vedtektene m.m.
Medlemsfortegnelse
Den Norske Aktuarforenings 75-års beretning
Den Norske Aktuarforenings pin.
Kari
S. Mørk
Møteinnkallelsen
finnes på side 4 i medlemsbladet. Neste medlemsmøte er vårt tradisjonelle
Formann
julemøte som avholdes den 27. november kl. 19.00 i Vitenskapsakademiet, Drammensveien
78. Som regel er dette vårt mest besøkte medlemsmøte, og det gjelder å være tidlig ute med
påmeldingen. . Det hadde vært hyggelig å treffes på dette møtet.
For "arkivformål" ber vi deg fylle ut vedlagte skjema med personlige opplysninger selv om
du har oppgitt noe av det i medlemssøknaden.

Med vennlig hilsen
for Den Norske Aktuarforening

Kari Halvorsen Holter
sekretær

Otto Rendedal
Collettsgate 67
0456 Oslo

Lysaker, 06. november
1997
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Den Norske Aktuarforening (DNA) er en frittstående,
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som 06.
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å
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av
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1997
medlemmenes felles interesser. De aller fleste aktuarer som arbeider med forsikringsfaglige spørsmål, er medlemmer av
foreningen.

Medlemskap i Den Norske Aktuarforening
Vi har gleden av å fortelle at du på vårt medlemsmøte 23.10.97 ble innvotert som medlem av
vår forening, og vi ønsker deg hjertelig velkommen.
Vedlagt følger:
Vedtektene m.m.
Medlemsfortegnelse
Den Norske Aktuarforenings 75-års beretning
Den Norske Aktuarforenings pin.
Møteinnkallelsen finnes på side 4 i medlemsbladet. Neste medlemsmøte er vårt tradisjonelle
julemøte som avholdes den 27. november kl. 19.00 i Vitenskapsakademiet, Drammensveien
78. Som regel er dette vårt mest besøkte medlemsmøte, og det gjelder å være tidlig ute med
påmeldingen. . Det hadde vært hyggelig å treffes på dette møtet.
For "arkivformål" ber vi deg fylle ut vedlagte skjema med personlige opplysninger selv om
du har oppgitt noe av det i medlemssøknaden.

Med vennlig hilsen
for Den Norske Aktuarforening

Kari Halvorsen Holter
sekretær

Otto Rendedal
Collettsgate 67
0456 Oslo

Lysaker, 06. november
1997
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