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Hvorfor har vi behov for 

uførepensjon? 

• Fortsatt mange ubesvarte (umulige å 

besvare?) spørsmål  
 Kjønnsforskjeller 

 Sykefravær 

 Offentlig kontra privat sektor 

 Kultur,miljø, arv….. 

 Unge og gamle i yrkeslivet – ulike utfordringer? 

 Reaktivering  

 Forholdet mellom AFP og uføreuttak 

 Ledelse, holdinger på arbeidsplassen 

 



Mennesker blir ikke raskere friske av 

å måtte bekymre seg for økonomien 

i tillegg til helseutfordringene 



Uføreandel per årsverk 

4 

Fellesordningen for kommuner og bedrifter i KLP  



NÅR BLIR ANSATTE UFØRE? Tall 

fra KLP 



Gjennomsnittlig pensjoneringsalder 

– tall fra KLP 

Fellesordningen for kommuner og bedrifter

2009 2010 2011 2012 2013

AP/AFP 64,47 64,34 64,72 64,87 64,99

UP 51,60 52,24 51,79 51,95 51,68

Samlet 57,52 57,96 58,03 58,23 58,58

Ytterligere økning fra 64,99 til 65,16 fra 2013 til 2014 



Prosess 

• Lang prosess 

• Mye presentasjoner 

• Litt krevende rekkefølge for 

departementet – yngre årskull kontra ny 

uføre? 

• Grundig dokumentasjon på 

samordningsfordelene – nyttig bakteppe 

• SPK kontra KLP tall – forutsetninger (man 

lever av kroner, ikke prosenter!) 



Resultat 

• En viss erkjennelse av behovet for 

justeringer av parametre 

• Men liten respons på høringssvar fra 

en samlet arbeidstakerside: 
 Parametre 

 Opptjening til 70 

 Lave uføregrader 

• Fortsatt forskjell inntektsregler for tidligere 

uføre 



Konsekvenser 

• Nye uføretilfeller ”blir det de blir”… 

• Mer krevende for noe av de som var 

uføre før 2015 

 Statsbudsjettet 

 Kommunikasjonsutfordringer 

 Skatt i 10,5/11 mnd. – NAV/Skatteetaten 

 Brev til sammensatt målgruppe 

 For streng samordning for de med 

særaldersgrenser? 

 



Skatteøkning pr. mnd. i KLP 



Evaluering 

• Stemmer kartet med terrenget? 

• Er noen av resultatene utilsiktet, og 

evt. må repareres 

• 3 år med overgangsregler for de med 

mye gjeldsfradrag kan være for kort 

• Forsikret løsning  i hele arbeidslivet? 



Privat tjenestepensjon 

• Viderereføres uførepensjon når 

ytelsesordningene avvikles? 

• Viktig med forbedring av obligatorisk 

tjenestepensjon 

 Bred ordning for uførepensjon i privat 

sektor? 

• Bra å velge gjenkjennelig modell! 

 



Uførepensjon i privat renhold 

Fra pensjonsinformasjonen til  

stort renholdskonsern 


