
Høring prop. 202 L (2012-2013) 
 
Notat fra LOP (Landslaget for offentlige pensjonister) 23.12.2013.

LOP har levert høringssvar til departementets høring, men vil overfor komiteen kun ta opp to 
forhold som begge berører overgangen fra uførepensjon til alderspensjon.

1. Departementet foreslår at overgangen fra uførepensjonist til alderspensjonist for de 
med aldersgrense 70 år, blir endret fra 70 til 67 år. Dette aksepterer LOP. Men 
departementet vil samtidig endre opptjeningen i tjenestepensjonen slik at 
opptjeningen stopper ved 67 år og ikke blir regnet fram til 70 år som i dag. 
Dette betyr at opptjeningstiden blir redusert med 3 år, noe som vil redusere 
alderspensjonen for alle de som ved 67 år ikke har full opptjening, 30 år. Dette vil 
først og fremst ramme de kvinnegenerasjonene som nå nærmer seg alderspensjon. 
Vi minner om at fødselspermisjonen den gang var 3 måneder og at barnehager ikke 
var utbygd i særlig omfang. Derfor var det utstrakt bruk av ulønnet permisjon, 
deltidsarbeid og ulønnet arbeid hjemme i periodene med små barn. Uførepensjonister 
kan i prinsippet heller ikke motvirke manglende opptjening i tjenestepensjonen ved 
ytterligere arbeid, noe yrkesaktive kan. 
LOP kan ikke se at det er noen tekniske vansker med en overgang ved 67 år og en 
tjenestetidsberegning fram til 70 år. Vi ber komiteen sørge for at så skjer.

2. Uføretrygde i folketrygden sin alderspensjon skjermes delvis fra levealdersjustering 
fra 2011. Skjermingen utgjør 0,25 prosentpoeng per nytt årskull. Dette er en 
midlertidig ordning som vil gjelde for uføre født i årene 1944-1951, dvs. uføre som blir 
alderspensjonister i perioden 2011-2018. I lys av arbeidsføres tilpasning de 
nærmeste årene skal det i 2018 vurderes om, og eventuelt hvordan, en konkret 
skjermingsordning bør utformes, jf Prop. 130 L (2010–2011).
LOP kan ikke se at en slik skjerming fra levealdersjusteringen er omtalt hva gjelder 
offentlig uførepensjonister. LOP legger til grunn at samme regler for 
levealdersjustering som for de uføretrygdede i folketrygden, blir gjort gjeldende for 
offentlige uførepensjonister. Vi ber om at komiteen også legger dette til grunn.


