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Høring om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon mv.
NTF har mottatt epost datert 26. september 2017 vedrørende høring om regler for samordning av
offentlig tjenestepensjon mv.
Etter eposten av 26. september er det utarbeidet innspill/notat om viktige forhold som berøres i
høringsdokumentet fra ASD.
Medlemsforeningene og forhandlingsutvalgene er invitert til å benytte dokumentet i sitt videre
arbeid med å gi tilbakemelding til den videre prosessen i forhold til Akademikernes høringsuttalelse i
saken. Det opplyses også om at fristen som var satt for medlemsforeningene i epost av 26.
september, forlenges til samme frist som forhandlingsutvalgene, altså 24. november 2017.
Etter 2011 har det ikke vært mulig å beregne hva ansatte som er født i 1954 eller senere vil få i
offentlig tjenestepensjon. Grunnen er at det i forbindelse med pensjonsreformen dette året ble
innført en ny alderspensjon i folketrygden for årskull fra og med 1954, men uten at det samtidig ble
fastsatt regler for hvordan denne nye folketrygden skal ses i sammenheng med offentlig
tjenestepensjon.
Mangelen på slike såkalte samordningsregler har blant annet ført til at Statens pensjonskasse, KLP og
de øvrige pensjonsleverandørene ikke har kunnet gi informasjon til berørte personer om hva de kan
forvente å få i tjenestepensjon.
NTF imøteser at disse reglene nå kommer på plass.
I høringen foreslår ASD en teknisk løsning for hvordan det kan beregnes et fradrag for alderspensjon
fra den nye alderspensjonen i offentlig tjenestepensjon. Forslaget innebærer at det heller ikke i ny
alderspensjon skal gjøres fradrag for hele pensjonen. Med andre ord skal det være samordningsfordeler også for de som er født fra og med 1954-kullet. NTF ser positivt på dette.
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NTF har mottatt notat «Innspill til høring – Tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler – levealdersjustering og
samordning» utarbeidet av blant annet Tom Erik Aabø.
I Akademikerne kommune sitt møte 13. november, Akademikerne Stat sitt møte 14. november og
Akademikerne Helse sitt møte 15. november er saken/notatet drøftet.
Normalt blir høringsprosesser initiert av departementene ivaretatt av Akademikernes styre. I denne
saken har man valgt å avvike fra normalsituasjonen, da den i særlig grad angår pensjonsordningene i
offentlig sektor. NTF imøteser dette, slutter seg til vedtakene gjort i forhandlingsutvalgene, og på
denne bakgrunn avgir vi ikke andre innspill enn dem som er nevnt og gitt i de nevnte utvalgsmøter.
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