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Høring – Regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med 

alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler 

 
Det vises til brev fra Legeforeningen datert 26. september 2017. 

 

Overlegeforeningen (Of) behandlet saken på styremøte 26. oktober 2017. Styret vedtok 

følgende uttalelse i saken: 

 

Slik Of forstår forslaget til nye samordningsregler, kan det se ut til at yrkesgruppen 

sykehusleger vil kunne komme bedre ut av det med nye regler enn med de gamle.  Det vises 

her til tabell 5.6 på side 48 i høringsnotatet. Of legger til grunn at dette har sammenheng med 

hvordan de foreslåtte reglene for beregning av samordningsfordeler er utformet.  

 

Dersom Ofs forståelse av de nye samordningsreglene er riktig, og tabell 5.6 faktisk illustrer 

hvordan de nye reglene vil slå ut for yrkesgruppen sykehusleger, er det i utgangspunktet 

vanskelig å uttrykke seg kritisk til forslaget. Det vises til at det ut fra tabell 5.6 kan se ut som 

om sykehusleger i snitt vil kunne opparbeide seg en pensjon tilsvarende ca. 68 % av sluttlønn 

mot dagens 66,9 %.  

 

Of vil samtidig påpeke at ulike vakttillegg utgjør en ikke uvesentlig del av våre medlemmers 

lønn, men at mange ønsker å redusere vaktbelastningen på tampen av yrkeskarrieren før 

oppnådd pensjonsalder. Dette innebærer at en pensjon beregnet på bakgrunn av sluttlønn ikke 

nødvendigvis reflekterer det inntektsnivået den enkelte faktisk har hatt gjennom yrkeslivet. I 

den grad det er mulig mener Of derfor at regelverket bør ta hensyn til dette. 

 

Mer generelt er Of opptatt av at hensynet til forutsigbarhet ivaretas ved den endelige 

utformingen av de nye samordningsreglene. Det er også svært viktig at regelverket gjøres så 

tilgjengelig og oversiktlig som mulig, slik at hver enkelt kan klare å få oversikt over og 

beregne egen alders- og tjenestepensjon. Of mener også det er viktig at det nye regelverket 

ikke skaper "pensjonsfeller", der den enkelte risikerer å tape store beløp i pensjon ved å velge 

"feil" uttakstidspunkt for og/eller kombinasjon av alders- og tjenestepensjon.   
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