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NITOs innspill i forbindelse med behandlingen av Dokument 8:53 (2022-2023) 

Representantforslag om å avvikle samordningsfellen 

 

NITO er landets største organisasjon for ingeniører og teknologer med over 100 000 medlemmer og 

organiserer i alle sektorer. 

NITO støtter lovforslaget slik det er utformet. Forslaget er det samme som ble fremmet av representanter fra 

Senterpartiet i 141 L (2019–2020). Med den foreslåtte regelendringen vil de som står i arbeid etter at 

levealdersjusteringen er kompensert (67+) ikke lenger få redusert tjenestepensjon. Men de vil heller ikke få 

økt tjenestepensjon. Endringen medfører bare at den pensjonen man var forespeilet ved 67 år forblir intakt 

selv om man står lenger i jobb.  

En samlet arbeidstakerside har advart mot samordningsfellen for offentlig ansatte fra den ble lansert av 

regjeringen i forbindelse med pensjonsreformen og innført fra 2011.  

Samordningsfellen er, i tillegg til kildene nevnt i forslaget, utredet i NOVA notat 4/20 av Oslo Met v/professor 

Axel West Pedersen og konsulentselskapet Actecan. I notatet er det pekt på flere uheldige sider ved 

samordningsfellen:  

• De berørte fødselskullene kommer dårlig ut  

• Motvirker hovedmålene med pensjonsreformen  

• Flere nullpensjonister  

• Stimulerer til uønskede tilpasninger 

• Svekker arbeidsgivers mulighet til å beholde knapp arbeidskraft  

• Gjør det vanskelig å treffe informerte valg  

• Svekker legitimiteten til pensjonsordningen  

• Reglene har gitt en uventet innsparing for pensjonsleverandørene 

  

Mange offentlig ansatte har trodd at det skal lønne seg å arbeide lenger, og har fått et sjokk når de slutter og 

oppdager at tjenestepensjonen er blitt redusert. Dette gjelder også NITOs medlemmer. Vi opplever at dagens 

regler virker svært uheldig for de som blir berørt, enten fordi de går av før de hadde planlagt, eller fordi de 

taper tjenestepensjon. Reglene bidrar til å svekke tilliten til pensjonsordningen og norsk politikk generelt. 

Samtidig har reglene åpenbare negative samfunnsøkonomiske konsekvenser ved at kompetanse ikke blir 

utnyttet og verdiskapning går tapt. Samordningsfellen kan vanskelig karakteriseres som annet enn en feil som 

må rettes opp. 

Fortsatt virker noen å støtte seg til feilslutningen om at reduksjonen i offentlig tjenestepensjon motvirkes av 

en tilsvarende økning av alderspensjon fra folketrygden. Større årlig folketrygd ved å starte uttaket sent skal 

kompensere at folketrygden utbetales over færre år og kompenserer ikke for lavere offentlig tjenestepensjon. 

Samordningsfellen knytter seg til når man går av med tjenestepensjon og gir samme pensjonstap enten 

folketrygd er tatt ut sent eller tidlig.   



 

NITO vil peke på at samordningsfellen også står i veien for en økt aldersgrensene for offentlig ansatte for 

årskullene fram til 1962-kullet. For de siste årskullene på den gamle tjenestepensjonsordningen slår ikke 

samordningsfellen inn før etter fylte 70 år, og fellen er bare et problem for de som får godkjent å stå i jobb 

etter aldersgrensen. Men ved en eventuell økt aldersgrense vil også disse årskullene tape tjenestepensjon på 

å stå i arbeid til aldersgrensen. NITO vil peke på at 1963-kullet først blir 70 år i 2033, og at det kan være 

aktuelt å øke aldersgrensene før den tid. 

NITO vil også påpeke at forslaget er uten kostnad for arbeidsgiverne. Premieinnbetalingen for de fonderte 

ordningene er basert på pensjonering ved 67 år og premie er derfor allerede innbetalt. 

NITO ber nå alle partier om å støtte dette lovforslaget. 

NOVA notat 4/20: https://actecan.no/wp-content/uploads/2020/11/NOVA-Notat-4-2020.pdf 
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