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Arbeids- og sosialdepartementet 

Postmottak@asd.dep.no     

 

        Oslo, 27. februar 2019 

 

Høringssvar – Midlertidige regler i offentlige tjenestepensjonsordninger for 

personer med særaldersgrenser 
 

Vi viser til høringsnotat av 14.2.2019, med svarfrist 1.3.2019, samt møte i departementet 25.2.2019. 

Høringsnotatet er ment å fremme lovtekniske tilpasninger knyttet til avtalen av 12.12.2018 om 

midlertidige regler for personer med særaldersgrense. Vi understreker at det er viktig at en sak som 

sendes ut med så kort høringsfrist og med begrenset utredning i forkant, ikke omhandler flere 

forhold enn det som strengt er nødvendig. 

Avtalen av 12.12.2018 sier følgende: 

«For at personer født i 1963 som har aldersgrense 60 år skal kunne ta ut pensjon etter 85-årsregelen 

i 2020, må det vedtas regler som sikrer dette».  

Vår forventning til høringsnotatet var derfor basert på at det var de nødvendige lovtekniske 

tilpasningene for å ivareta dette som nå ble foreslått. Og at alle andre endringer, i tråd med 

prosessavtalen av 29.11.2018, skal avklares gjennom forhandlinger innen 1.11.2019: 

«Partene er enige om å gjennomføre en prosess med sikte på å komme fram til enighet om 

pensjonsreglene for personer med særaldersgrense som er født i 1963 eller senere».  

Organisasjonene mener at departementet ikke må gå lenger enn det som er nødvendig for å ivareta 

at 1963-årskullet med 60 års aldersgrense kan ta ut pensjon fra 2020, og vil derfor peke på følgende 

forhold. 

For det første foreslår departementet at § 21 A i Lov om Statens pensjonskasse ikke skal gjelde for 

årskull født fra 1963 og i det videre. Vi kan ikke akseptere en slik endring, og mener at dette heller 

ikke er i tråd med det som er avtalt i prosessavtalen og den midlertidige avtalen.  

§ 21 A gjelder for ansatte som har særaldersgrense på bakgrunn av § 2 a) i Lov om aldersgrenser. Det 

er ingen i denne gruppen som har særaldersgrense 60 år og som kan ta ut pensjon før 2025. Det er 
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derfor helt unødvendig å gjennomføre denne endringen nå, før utredningen og forhandlingene om 

det helhetlige systemet er gjennomført. Vi noterer departementets ønske å endre dette, men vil ikke 

akseptere at dette gjennomføres nå.  

Videre foreslår departementet at de samme bestemmelsene som er beskrevet i Lov om Statens 

pensjonskasse også skal gjøres gjeldende i Lov om pensjonsordning for sykepleiere. 

I sykepleierordningen er det ingen som har lavere aldersgrense enn 65 år, og det er dermed ingen 

som kan ta ut pensjon her før i 2025. Vi mener derfor at dette ikke er noen grunn til å gjennomføre 

tilsvarende endringene her, og forutsetter at dette utstår til nye regler skal tas inn i sin helhet etter 

forhandlingene.  

Organisasjonene vil påpeke at vi forutsetter at alle endringer som nå foreslås, kun er ment å ivareta 

de nødvendige praktiske endringene som må gjennomføres og ikke medfører noen innskrenking av 

rettigheter sammenlignet med hvordan dette praktiseres i dag.  

Dette gjelder f.eks. for parallelle stillinger med ulik aldersgrense, der det ikke er akseptabelt at det 

oppstår et hull som forutsettes dekket av uttak av rettigheter i folketrygden. Det må heller ikke 

fjernes noen regler som kan tolkes til å stramme inn oppsatte rettigheter m.m. for de med 

særaldersgrenser.  

Det er viktig for det videre utredningsarbeidet og forhandlinger om dette at departementet, og en 

regjering med flertall i Stortinget, er ryddige i forhold til de inngåtte avtalene og klart skiller mellom 

endringer av lovteknisk art, og endringer som påvirker rettigheter. Vi viser også til prosessavtalen av 

29.11.2018, der det står: «Regjeringen vil utarbeide et lovforslag i tråd med den løsningen det er 

oppnådd enighet om». Vi forutsetter at dette også gjelder de elementene denne høringen omfatter.  

På denne bakgrunn ber vi departementet raskt komme tilbake med et justert forslag til midlertidig 

løsning det kan oppnås enighet om. 

 

Med hilsen 

 

Mette Nord  Egil Andre Aas       Ragnhild Lied    Erik Kollerud   Kari Sollien 

LO kommune  LO stat       Unio       YS    Akademikerne 
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