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Høring - endringer i samordningsregelverket og visse andre justeringer ved
innføring av nye regler for uføreytelser i offentlig tjenestepensjon og
folketrygden
Det vises til brev av 31. januar vedlagt høringsnotatet «Forslag til endringer i
samordningsregelverket og visse andre justeringer ved innføring av nye regler for uføreytelser
i offentlig tjenestepensjon og folketrygden.» Frist for merknader til høringsnotatet er satt til 3.
mars 2014.
Det er i høringsnotatet foreslått endring i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning
der det er foreslås at § 3-13 nytt nr. 8 skal lyde:
8. Taushetsplikten etter nr. 1 er ikke til hinder for at pensjonsinnretning som har offentlig
tjenestepensjon gis elektronisk tilgang til opplysninger om brutto arbeidsinntekt for personer
som mottar uførepensjon. Taushetsplikten gjelder tilsvarende for den som får opplysningene.
Finansdepartementet ser behovet for unntaket fra taushetsplikt, men har en bemerkning til
utformingen av lovbestemmelsen. Slik den er formulert kan det se ut som en
pensjonsinnretning har en generell adgang til å innhente opplysninger for personer som mottar
uførepensjon. Finansdepartementet antar at behovet bare er knyttet til de uførepensjoner som
behandles av innretningen og mener det bør legges inn en slik begrensning i lovteksten. Det
kan f.eks. gjøres ved at første setning utvides med "fra innretningen" slik at den blir:
«Taushetsplikten etter nr. 1 er ikke til hinder for at pensjonsinnretning som har offentlig
tjenestepensjon gis elektronisk tilgang til opplysninger om brutto arbeidsinntekt for personer
som mottar uførepensjon fra innretningen.»
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