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Tilpasning av uførepensjons fra offentlig tjenestepensjonsordning til ny
uføretrygd

Vi viser til deres brev samt høringsnotat av 21. juni d.å.
Virke støtter at uføreordningen i offentlig sektor blir en nettoordning, og mener
at både offentlige og private uførepensjonsordninger bør utformes som rene
forsikringsordninger, dvs som rene risikoprodukter uten spareelement.
Virke er opptatt av at uføreordningene samlet sett må være i tråd med
arbeidslinjen. Vi mener i den forbindelse både at det foreslåtte faste elementet
på 0,25 G er for høyt og særlig at departementets opplegg for barnetillegg i
enkelte tilfeller gir uakseptabelt høye kompensasjonsgrader, jf figurene 3.5 og
særlig 3.6 i høringsnotatet, i den siste figuren er kompensasjonsgraden over 100
prosent helt opp til lønn på 7,5 G og kommer så vidt under 100 videre opp til 12
G.
Virke mener eventuelle barnetillegg utover folketrygden bør være standardisert.
Departementets eksempel på 0,2 G er etter vårt syn for høyt. Virke mener
videre en maksimalt bør kunne få barnetillegg for 2 barn. Med et standardisert
barnetillegg på for eksempel 0,1 G pr barn mener vi således at samlet
barnetillegg bør bli 0,2 G både for alle med 2 eller flere barn.
Virke støtter at utformingen av uførepensjonsordningen i offentlige
tjenestepensjonsordninger bør være i samsvar med ordningen i privat sektor.
Både offentlig og privat sektor bør i tiden som kommer ha regler om avkortning
av uførepensjon mot eventuelle fripoliser/oppsatte rettigheter fra tidligere
arbeidsgivere.
Virke støtter videre at avkortningsreglene for uførepensjon fra OfTP utformes
på tilsvarende måte som i Folketrygden – og at skillet mellom tilfeldig og
ordinær inntekt oppheves. I den nye uføretrygden i folketrygden skal
uføretrygden reduseres dersom arbeidsinntekt overstiger 0,4 G. Dette fribeløpet
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– som er innført at administrative hensyn - er etter vårt syn for høyt og bør
halveres.
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