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Ny høring - Forslag om endringer i samordningsloven, forskrifter til samordningsloven
og i enkelte andre forskrifter
Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i
Samordningsloven, forskrifter til Samordningsloven og i enkelte andre forskrifter som følge
av Stortingets nylig vedtatte lovendringer gjennom behandlingen av Prop. 61 L (2017– 2018)
Fra 2011 er det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden. Det er innført nye
opptjeningsregler som gjelder fullt ut fra og med 1963-kullet. Alderspensjon etter de nye
opptjeningsreglene består av en garantipensjon som sikrer et minste pensjonsnivå, og en
inntektspensjon opptjent over alle år med pensjonsgivende inntekt i alderen 13–75 år. Det er
også innført regler om fleksibelt pensjonsuttak, levealdersjustering og ny regulering av
pensjoner under utbetaling som gjelder for alderspensjon opptjent etter både nye og gamle
opptjeningsregler.
De nylig vedtatte lovbestemmelsene gjelder nye regler for samordning av offentlig
tjenestepensjon og folketrygd for årskull født i 1954 eller senere samt regler for hvordan
tjenestepensjonen skal levealdersjusteres i disse tilfellene.
Departementet har gjennomgått aktuelt regelverk for å avdekke tilpasningsbehov og
nødvendig utfyllende regler som følge av de nye samordningsreglene. Det foreligger forslag
til både språklige og innholdsmessige presiseringer
Reglene rundt pensjonsrettigheter og samordning av tjenestepensjoner er komplisert og kan
oppleves som utydelige og vanskelig tilgjengelig. Det bør legges vinn på å forenkle og
tydeliggjøre forskriftene. AF mener departementet har gjort et bra arbeid og forslagene som
foreligger er et riktig skritt på veien, men reglene er fortsatt krevende å sette seg inn i.
AF støtter Departementets forslag om utfyllende regler for samordning fra og med 1954 kullet
i en ny forskrift selv om samordningsloven er relativt detaljert utformet. Dette gir mulighet til
å beskrive alle aktuelle tilfeller for beregning av samordningsbeholdning. Forskriften er også
utformet slik at den passer for tilfeller der tjenestepensjonen er tatt ut delvis.
AF er enig i forslaget om å slå sammen forskriftene Forskrift 15. mars 1974 nr. 4092,
Forskrift 31. desember 1966 nr. 4099 og Forskrift 15. oktober 1982 nr. 1515. Det vil
tydeliggjøre og sørge for at den nye forskriften kan omfatte fordelingsregler for
samordningsfradrag etter folketrygdlovens kapittel 20.
Vi støtter også Departementets vurdering om behov for en ny meldeforskrift grunnet stort
oppdateringsbehov av den gjeldende og behov for utfyllende regler ifm de nye
samordningsreglene.
Vi deler argumentasjonen som underbygger at det bør framgå av Samordningsloven hvordan
samordningsfradraget reduseres for tilfeller med deltidsstilling. Videre er vi enig i at
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innholdet i Forskrift 19. mars 1993 nr. 215 om samordning av pensjon fra
tjenestepensjonsordning med redusert enkepensjon kan tas inn i Samordningsloven med å
legge inn en setning som siste punktum i § 22 nr. 2 første ledd.
Allmennlegeforeningen støtter de foreslåtte språklige endringsforslagene og har ingen
ytterligere merknader.

Ole Arild Osmundnes
styremedlem
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