Arbeids- og sosialdepartementet

19.03.2021

Høringssvar – Samordning av dagpenger mot
private tjenestepensjonsordninger
Pensjonistforbundet og SAKO (LO-Stats Pensjonistutvalg, Telepensjonistenes Forbund, Fagforbundets
sentrale pensjonistutvalg, Postens Pensjonistforbund, Politiets Pensjonistforbund,
Jernbanepensjonistenes Forbund og Statens Vegvesens Pensjonistforbund) viser til Arbeids- og
sosialdepartementets høringsnotat datert 2. februar 2021 om samordning av dagpenger mot private
tjenestepensjonsordninger
Bakgrunn
I dag kan en person som mottar alderspensjon fra folketrygden samtidig kunne motta dagpenger, uten
avkortning av dagpengene. En person som mottar dagpenger får imidlertid redusert sine dagpenger,
dersom vedkommende samtidig mottar alderspensjon fra en privat eller offentlig
tjenestepensjonsordning.
Departementets vurdering er at ettersom det er de samme hensynene som ligger til grunn for
fleksibelt uttak av pensjon fra private tjenestepensjonsordninger som for uttak av fleksibel
alderspensjon fra folketrygden så er det urimelig å opprettholde ulike regler for samordning.
Departementet foreslår at det ikke skal gjøres avkortning i dagpenger for personer som samtidig
mottar ytelser fra private tjenestepensjonsordninger.
Departementet skriver at det samme behovet for endringer ikke er til stede på kort sikt for mottakere
av offentlig tjenestepensjon. Departementet skriver:
«Sett i lys av at uttak av pensjon fra disse ordningene ikke bygger på de samme prinsippene før ny
offentlig tjenestepensjon gradvis innfases fra 2025, har ikke departementet foreslått endringer i disse
reglene i denne omgang.»
Pensjonistforbundet mener
Pensjonistforbundet støtter forslaget om å fjerne avkortningen av dagpenger for personer som
samtidig mottar ytelser fra private tjenestepensjonsordninger.
Vi mener imidlertid at mottakere av offentlig tjenestepensjon også bør få et tilsvarende unntak.
Problematikken er kanskje spesielt relevant for personer med særaldersgrense, for eksempel tidligere
ansatte i forsvaret, politiet eller brannvesenet. De kan motta særalderspensjon før 67 år, og kan jobbe
videre i privat sektor uten avkortning av særalderspensjonen. Personer som mottar særalderspensjon
fra offentlig tjenestepensjon og som blir permitterte fra en stilling i privat sektor får imidlertid avkortet
dagpengene dersom de permitteres. Vi mener at det er urimelig at dagpengene skal avkortes i slike
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tilfeller, og ber om at også mottakere av offentlig tjenestepensjon kan motta dagpenger uten
avkortning. Den offentlige tjenestepensjonen kan kombineres fritt med inntekt fra privat sektor, og
dersom man blir permittert fra stillingen i privat sektor bør man ha rett på dagpenger på lik linje med
øvrige permitterte ansatte. Dagpengene skal erstatte den tapte arbeidsinntekten fra privat sektor,
mens den offentlige tjenestepensjonen er en opptjent rettighet for tidligere utført arbeid. Den
offentlige tjenestepensjonen bør dermed heller ikke medføre en reduksjon av retten til dagpenger.
Dagpenger utover 67 år
Vi mener også at retten til dagpenger for permitterte bør utvides til å gjelde ansatte over 67 år, og
viser til at de generelle aldersgrensene etter arbeidsmiljøloven er 72 år.
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