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HØRING – UTKAST TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM REDUKSJON AV 

UFØREPENSJON FRA LOVFESTET OFFENTLIG TJENESTEPENSJONSORDNING 

PÅ GRUNN AV INNTEKT OG ETTEROPPGJØR 

 
 
Det vises til departementets høringsnotat av 3. mai 2016. Svarene er strukturert etter 

høringsnotatet rekkefølge. 

 

Unntak fra "80 prosentregelen" 

NTL støtter de tilpasninger og unntak som det foreslås i tilknytning til 80-prosentregelen slik at 

det kan gjøres unntak fra bestemmelsen om at det ikke utbetales uførepensjon når inntekten utgjør 

mer enn 80 prosent av samlet inntekt før uførhet. Forslagene er ment å hindre at selv svært små 

ekstrainntekter medfører sterke reduksjoner av uføres pensjoner. NTL vil påpeke at det er viktig at 

uføretrygdede ikke blir straffet med det som vil fremstå som urimelige trekk i sin ytelse. 

Uføretrygdede er en sårbar gruppe der selv små beløp på plussiden kan bety mye for verdighet 

og et godt liv. Det er derfor vesentlig at man viser skjønn og at det vises romslighet vedrørende 

tilpasninger når det gjelder inntekt kombinert med uføretrygd. 

 

Etteroppgjør når den uføre er død 

NTL er enig i at det må gjøres endringer i dagens bestemmelser, men mener at forslaget ikke går 

langt nok. Her mener vi at den offentlige tjenestepensjonen skal følge ordlyden i folketrygdens 

bestemmelse for dette området: «Hvis den uføretrygdede døde i samme år som etteroppgjøret 

gjelder for, skal det ikke gjennomføres etteroppgjør. Dersom dødsfallet er senere det året 

etteroppgjøret gjelder for, skal tilbakekreving unnlates, mens etterbetaling gjennomføres.» I 

forslaget fra departementet er det gitt en kan-bestemmelse, mens folketrygdens bestemmelser har 

en skal-bestemmelse. At det skal åpnes opp for tilbakekreving etter den enkelte 

tjenestepensjonsleverandør egne rutiner mener vi er svært uheldig og skaper unødvendig 

forskjellsbehandling. 

 

Endring av inntektsgrensen 

Det er foreslått at det skal gis mulighet for endring av inntektsgrensen ved inntektsøkning som er 

større enn grunnbeløpet når stillingsstørrelsen er uendret. Dette er NTL positive til, men 

understreker at det må gjøres en grundig jobb for å informere de uføretrygdede om at de selv har 

ansvaret for å gi beskjed om denne type inntektsendring. 



 

 
 

 

Feriepenger 

NTL er enige i endringene der man inkluderer feriepenger i beregningen og ser det som 

fornuftig at feriepenger utelates i oppgjøret for 2015.  

 

Når det gjelder utregningen av feriepengetillegget har departementet argumentert for at det er 

viktig å få plass en løsning med en gang, og at det derfor foreslås en sjablongmessig beregnet 

feriepengetillegg. NTL mener prinsipielt at det bør være faktiske beregninger på ferielønn som 

skal legges til grunn. Det er det som er normen i dag fra NAV og vi mener at det er viktig at 

utregningene blir korrekte. Det er også et poeng at feriepengegrunnlaget i offentlig 

tjenestepensjon og privat tjenestepensjon blir utregnet på samme måte for ikke å skape 

administrative utfordringer for NAV. Over tid bør det derfor legges opp til at det er faktiske 

feriepengeutbetalinger som skal legges til grunn. 
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