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Høring - om tilpasning av uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til ny uføretrygd i 

folketrygden 

 
 
NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon er landets største fagorganisasjon for teknologer 
og ingeniører med over 72.000 medlemmer. 
 
NITO mener de foreslåtte regelverksendringene på en del punkter bærer preg at det ikke har blitt brukt 
tilstrekkelig med tid eller ressurser på arbeidet til å få på plass et gjennomarbeidet forslag. Dette er en 
stor svakhet ved forslaget. Den korte høringsfristen tyder også på hastverk. Forslaget burde vært 
sendt på høring på et senere tidspunkt når forarbeidet og flere beregninger var på plass. 
 
På den annen side mener NITO det er positivt at de foreslåtte endringene totalt sett vil føre til 
forenklinger i regelverket samtidig som nivået på ytelsene stort sett forblir uendret. Vi mener 
overgangen fra en bruttoordning til nettoordning er positiv. Regelverket blir da både enklere å forholde 
seg til, og sikrer at alle vil få utbetalt uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon og ikke risikerer å bli 
«nullpensjonister» fordi folketrygden alene dekker det garanterte bruttobeløpet. NITO finner videre at 
det er fornuftig at uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon skal beregnes likt uavhengig av hvilken 
type ytelse man har fra folketrygden fordi dette fører til et enklere regelverk. 
 
NITO mener det er uheldig at det ikke legges fram beregninger for hvordan de nye foreslåtte reglene 
vil slå ut for kommuneansatte, særlig i og med at profilen, både på lønnsnivå og stillingsandel, er 
relativt ulik i de to sektorene. Disse beregningene burde vært lagt fram før forslaget kom på høring. 
Blant annet mener vi det burde vært lagt fram beregninger for hvordan fastsetting av minstenivå for 
uførhet til 20 % for å utløse rett til uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon vil slå ut for 
kommuneansatte. 
 
Det er også positivt at de som allerede mottar uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning ved 
overgangen til nye regler skjermes fra eventuelle endringer ved å beholde samme ytelse etter skatt 
som de hadde før. 
 
NITO støtter at regelverket for avkortning av uførepensjon mot arbeidsinntekt tilpasses det nye 
regelverket i folketrygden der man beholder uføregraden og bare får justert ytelsen. Vi etterlyser likevel 
beregninger for hvordan innføring av minstenivå på 20 % slår ut økonomisk for dem som berøres av 
dette. 
 
Departementet foreslår at overgangen fra uførepensjon til alderspensjon flyttes til 67 år, fordi dette er 
bedre tilpasset regelverket i den nye folketrygden. Det er et forslag NITO støtter. Vi er imidlertid 
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skeptiske til at personer som ikke vil ha oppnådd full opptjening ved fylte 67 år, fordi de begynte sent i 
offentlig sektor, får avkortet opptjeningen av tjenestetid til 67 år. 
 
Høringsinstansene blir utfordret av departementet på sitt syn om hvorvidt uførepensjonselementet i 
offentlig tjenestepensjonsordning bør være utformet som en forsikringsordning uten spareelement i 
stedet for en opptjent rett med oppsatte rettigheter for personer som ikke lenger arbeider i offentlig 
sektor. NITO mener det er svært uheldig at det ikke legges fram et gjennomarbeidet forslag til 
overgangsordninger til en eventuell ren forsikringsordning uten spareelement før forslaget sendes på 
høring. NITO ser at overgang til en ren forsikringsordning uten spareelement vil kunne slå økonomisk 
positivt ut for dem som ikke vil oppnå full opptjeningstid. Vi mener at det er en klar fordel at regelverket 
på denne måten blir enklere å forholde seg til. NITO er imidlertid bekymret for at overgang til en ren 
forsikringsordning kan føre til innlåsingseffekter der offentlig ansatte ikke vil bytte jobb til privat sektor 
pga. god uførepensjonsordning. 
 
Departementet ber dessuten om høringsinstansenes syn på hvordan barnetillegget før utformes. NITO 
mener en tilpasning av dagens regelverk til det nye regelverket slik som foreslått i lovutkastet dekker 
behovet godt. Vi ser ikke umiddelbart at det alltid er et problem at nivået etter skatt for en person som 
er ufør blir noe høyere enn yrkesinntekten, i og med at personen som er ufør og har mindreårige barn 
kan trenge å motta assistanse i forhold til barna som en yrkesaktiv ikke vil trenge. Ved valg av profil 
mellom å begrense antall barn en kan motta barnetillegg for og et standardisert tillegg på 0,2 G per 
barn, foretrekker vi begrensningen av antall barn framfor standardiseringen.  
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