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Høring – Utkast til forskrifter i forbindelse med innføring av ny uførepensjon i offentlig 

tjenestepensjon 

 

Det vises til høringsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 21. mars 2014 knyttet til fastsettelse 

av nye forskrifter i forbindelse med innføring av ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon. 

 

Stortinget har besluttet at de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene skal ha en overgang 

for uføreytelse fra brutto- til nettoberegning. Det er nærliggende at slike endringer vil tre i kraft med 

virkning fra 1. januar 2015. 

 

Overgangsordninger 

 Departementets forslag innebærer overgangsordninger for dagens mottagere av 

uførepensjon. Et sentralt element i overgangen er omregning ved anvendelse av et fiktivt 

pensjonsgrunnlag jf. overgangsforskriften for å oppnå uendret ytelse før skatt. 

Pensjonskasseforeningen slutter seg til en slik tilnærming, men vil bemerke at forslaget ikke 

nødvendigvis kan forstås som uttømmende.  

 Ved senere endret ytelse, fremstår det som om forskriften ikke er aktuell hensett 

virkeområdet jf. § 1.  

 Grunnprinsippene for overgangsregler knyttet til barnetillegg støttes, men det er behov for 

visse avklaringer som bemerket av KLP i deres høringsuttalelse. 

 

Samordning 

 Departementet har, i en selvstendig prosess, foreslått en mindre revisjon av 

samordningsloven § 27. Pensjonskasseforeningen støtter det aktuelle forslaget, som reelt 

letter tilgangen til potensiell relevant informasjon for pensjonsinnretningene. 

 

 

 



 

                          

 

 

Inntektsprøving og etteroppgjør 

 Pensjonskasseforeningen tiltrer i det vesentligste utkastet til forskrift om inntektsprøving og 

etteroppgjør.  

 Pensjonskasseforeningen anser det ikke som åpenbart rimelig at etteroppgjør kan unnlates 

der innretningene har utbetalt for lite pensjon med beløp inntil ¼ rettsgebyr, men vurderer 

det som greit at innretningene selv kan unnlate tilbakekreving av beløp mindre enn ett 

rettsgebyr. 

 Den utfyllende bestemmelsen om avregning i fremtidige ytelser fra pensjonsordningen, er 

basert på en modell som kan gi langvarig periode for etteroppgjør. Det vil være mer 

hensiktsmessig for pensjonsinnretning, og antagelig for mottageren, at dette oppgjøret 

gjennomføres mer effektivt ved høyere trekk. Alternative modeller, basert på hurtigere 

oppgjør, kan gi bedre løsninger uten at dette i kritisk grad svekker inntektsgrunnlaget i en 

tidsavgrenset periode. 

 

Enke- og enkemannspensjoner 

 Pensjonskasseforeningen støtter forslaget fra KLP om å forsøke å finne alternative modeller 

som i større grad medfører at samordningsløsningen for enker og enkemenn i sammenfaller 

med det økonomiske resultatet etter gjeldende regelverk. Departementets forslag synes å 

kunne gi mindre heldige resultater både i favør og disfavør for den berettigede. 

 

AFP 

 Departementets tilnærming til AFP 65 i kombinasjon med gradert uføreytelse, fremstår som 

avvikende i forhold til øvrige produktkombinasjoner. Departementet begrunner 

modellvalget med potensielt høy samordning. Tilnærmingens konsistens sammenholdt med 

øvrige produktkombinasjoner er ikke åpenbar, og en slik forskjellsbehandling vil kunne kreve 

en nærmere begrunnelse. 

 

Departementets forslag vil i enkelte tilfeller fremstå som innstramminger i forhold til dagens 

regulering av respektive ytelser og kombinasjoner. Slike endringer antas å være baserte på politiske 

valg, og kommenteres ikke nærmere fra vår side. 
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