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Høring NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger  
utredning nr 28 fra banklovskomisjonen 
 
 
 
NTL har mottatt høringen og vil komme med følgende innspill til LOs høring: 
 
NTL reagerer på at NOU’en i sine formuleringer befester at det er foretaket som enerådig 
bestemmer om- og hvor gunstig en uføreordning skal være. Dette forsterker behovet for å 
tariffeste retten til gode tjenestepensjoner med uføre- og etterlatteordninger.  
 
Nivå 
NTL finner det underlig at banklovskomisjonen kun anbefaler regulering av tak for 
utbetalingsnivå og ikke gulv. Vi mener det bør være et minimumsnivå, og vi foreslår at dette 
settes til 3 % for innekter opp til 6 G, og et nivå tilpasset dette for inntekter mellom 6–12 G. 
 
I tjenestepensjonslovens § 9-10 andre ledd, foreslås at summen av arbeidsavklaringspenger 
og midlertidig uførepensjon ikke kan overstige 70 % av tidligere inntekt, mens det i samme 
paragrafs fjerde ledd settes en grense på samlet varig uførepensjon på 80 %.  NTL mener 
disse nivåene bør settes likt til 80 %.  
 
Likestillingsmessige konsekvenser 
NTL mener at kjønnsnøytrale premier både er mulige og at det strider i mot 
likestillingslovgivningen å innføre prisdifferensiering pga kjønn.  
 
Opptjening av alderspensjonsrettigheter 
NTL er enige i at rettigheter til opptjening av alderspensjon i tjenestepensjonen må fortsette 
uten avkorting ved uførhet. Opptjening av alderspensjon må tilsvare den opptjening man 
ville ha hatt uten uførhet uten egenbetaling for den stillingsdel man er ufør.  
 
Fripoliser og oppsatte rettigheter  
Det foreslås samordningsregler som gir lavere utbetaling fra pensjonsordninger der man er 
ansatt dersom den samlede utbetalingen utgjør mer enn de øvre rammene for lovforslaget. 
NTL mener at opptjente rettigheter bør utbetales fult ut. Disse rettighetene kan være 
opptjente i ordninger som gir bedre ytelser, og hvor medlemmene selv har innbetalt 
egenandeler.  Det vil være urimelig om disse rettighetene avkortes her.   
 
 
 
Avkorting av utbetaling med bakgrunn i arbeidsinntekt.  



 

Banklovskomisjonen ønsker at leverandører av uførepensjon i private tjenestepensjoner skal 
ha løpende innsyn i offentlige registre for å kunne kontrollere hvilken arbeidsinntekt deres 
uførepensjonister til enhver tid har. NTL mener rett et slikt innsyn ikke skal gis. NTL mener 
at den uføres rett til vern mot overvåking og vern for sine personopplysninger bør veie 
tyngre enn å imøtekomme pensjonsleverandørenes interesser til løpende å kontrollere de 
uføres opplysninger om inntekt. 
 
Barnetillegget 
NTL mener maksimumsberegning av barnetillegget i uførepensjonen settes for lavt. 
Banklovskomisjonens medlemmer vil gi inntil 10 % av G i barnetillegg for ett barn og inntil 
20 % av G for flere. NTL mener dette gir en lav dekning. Tidligere har barnetillegg blitt 
regnet i prosent av lønn før uførhet, og vi foreslår at dette gjøres gjeldende her. 
Banklovskomisjonen hevder at forsørging av barn koster det samme, uavhengig forsørgers 
betalingsevne. Vi mener at et slikt prinsipp ikke bør legges til grunn. Ved å bruke prosent av 
tidligere inntekt, sikres barn mot dramatiske levestandardfall ved forsørgers uførhet og en 
rausere beregning av barnetillegg sikrer barn av uføre mot barnefattigdom som er 
overrepresentert der forsørgeren er ufør.       
 
Barnetillegget må holdes utenfor beregningsregler for maksimalgrenser for samlet 
uførepensjon. Dersom det lavet nivået fastholdes, mener vi heller ikke det er grunnlag for en 
reduksjon ved inntekt over fribeløpet.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
Anita Busch 
 
 
 


