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Oslo, 20. august 2012

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

Vi viser til Arbeidsdepartementets høringsbrev av 21. juni 2013. Styret i Pensjonsordningen for
sykepleiere (nedenfor kalt styret) behandlet saken på styremøte den 15. august d.å.

Organisasjonene til styrets partsoppnevnte representanter, Norsk Sykepleierforbund og
arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, vil hver for seg avgi egne høringsuttalelser. Styret finner det
derfor ikke riktig å avgi noen høringsuttalelse som knytter seg til forslagets materielle sider.

Styret finner grunn til å bemerke at ny uføretrygd i folketrygden trer i kraft 1.januar 2015. Det er
nødvendig at ny uføreordning i OITP trer i kraft på samme tidspunkt, ettersom dagens uføreordning
gjennom bruttosystemet er tett knyttet til de nåværende uføreytelser i folketrygden.
Arbeidsdepartementets forslag, som nå er på høring, er tilpasset både den nye uføretrygden i
folketrygden og at uføreytelser fra 2015 skal skattlegges som lønnsinntekt.

For å få en velordnet innføring av den nye uføreordning i OfTP fra 1.januar 2015 er det vesentlig at
det fremlegges en lovproposisjon til nye regler tidligst mulig etter at den nå pågående høring er
gjennomført Selv om forslaget til ny uføreordning legger opp til en etter alt å dømme administrativt
enkel løsning, vil det måtte ta noe tid å implementere dette i forsikringsløsningene for OfTP. Grunnet
12 måneders karens skal den uførepremie som betales i 2014 dekke uføreytelser som begynner å løpe i
2015 og vil følgelig være bestemt av de nye regler der det nå er et forslag på høring.
Pensjonsinnretningene vil således måtte foreta en etterberegning av premie i løpet av eller ved
utgangen av 2014 når de endelige regler er kjent. Dette understreker behovet for at de nye reglene bør
komme raskt på plass.
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