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Høring om forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om
pensjonsordning for apotekvirksomhet mv og lov om pensjonsordning for
sykepleiere

Vi viser til høringsnotat av 2. juni d.å. med forslagtil endringeri reglenei blant annet lov om
pensjonsordning for apotekvirksomhetmv § 11 andre ledd.

Pensjonsordningen for Apotekvirksomhet støtter den foreslåttelovendringen,som gjelderdelvis
uførepensjon til medlemmermed AFP som fra fylte65 år ikke lengerhar rett til
arbeidsavklaringspengerfra folketrygden.

Uføre som har gradert midlertidiguførepensjon fra tjenestepensjonsordningenog
arbeidsavklaringspengerfra folketrygden,må på sammemåte som personer med uføretrygd,si i fra
seg arbeidsavklaringspengeneved uttak av AFP for reststillingen.I motsetning til ved uføretrygd,
blir arbeidsavklaringspengeneimidlertidikke igangsattigjenved fylte65 år.

Fram til 1. januar 2015 innvilgetpensjonsordningenmidlertidiguførepensjon videre på selvstendig
grunnlag fra 65 år, selv om det ikkevar rett til arbeidsavklaringspengerfra folketrygden.Fra 65 år ble
det utbetalt en gradert tjenestepensjonsberegnetAFP (66prosent) ut fra den stillingsdelen
vedkommende hadde tatt ut AFP for, og en gradert uførepensjon (66prosent) fra den stillingsdelen
vedkommende var ufør i. Dersom full folketrygdberegnetAFP var bedre, ble denne utbetalt.

Det framgårav høringsbrevetat de nye reglene fra 1. januar 2015innebærerat medlemmet ikke uten
viderevil ha rett til uførepensjon fra tjenestepensjonsordningenfra 65 år. Alternativenevil dermed
være enten en tjenestepensjonsberegnetAFP (gradertetter den sfillingsandelenman hadde ved AFP-
uttaket) eller en full folketrygdberegnetAFP. Beggealternativenevil normalt være en lavereytelse
enn hva man fikk etter de tidligerereglene.

På denne bakgrunn er det foreslått at det fortsatt skal foreliggerett til uførepensjon etter 65 år, selv
om det ikke lenger foreliggerrett til arbeidsavklaringspengerfra folketrygden,og at ytelsen skal
beregnes som en brutto uførepensjon (69prosent).
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Den foreslåtte endringen innebærer en videreføring av reglene slik de var før 1. januar 2015, tilpasset
de nye beregningsreglene.
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