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KLP-pensjon for ansatt hjelpepersonell971

Legeforeningen arbeider med å avhjelpe de urimelige utslag av endring av reguleringspremie i KLP. 
Endringene rammer leger med hjelpepersonell med pensjonsordning i KLP.

Flere av disse legene har mottatt krav om 
økt innbetaling som følge av at premissene 
for G-regulering av faktiske og oppsatte 
pensjonsforpliktelser er endret. Legefor-
eningen har derfor, sammen med flere 
arbeidsgiverforeninger sendt et brev til 
Finansdepartementet med krav om end-
ringer.

Foreningen har deltatt i et utrednings- 
og informasjonsarbeid sammen med KLP, 
KS-bedrift, Handels- og servicenæringens 
hovedorganisasjon (HSH) og Kirkelig 
arbeidsgiver- og interesseorganisasjon 
(KA). Utgangspunktet for arbeidet var en 
felles forståelse av et problem som er bety-
delig i forhold til personellkostnader i små 
«semi-offentlige» virksomheter, dvs. pri-
vate virksomheter som har offentlige pen-
sjonsordninger for sine ansatte fordi de 
tidligere var offentlig finansiert og driftet. 
Dette er særlig aktuelt for fastleger som har 
privatisert tidligere kommunale legekontor, 
herunder overtatt hjelpepersonell.

Urimelige konsekvenser
Alle med pensjonsrettigheter i en offentlig 
pensjonsordning har krav på å få disse 
rettighetene oppjustert i takt med regulering 

av trygdens grunnbeløp, den såkalte 
G-reguleringen. Situasjonen var tidligere 
slik at virksomhetene ikke var enkeltvis 
ansvarlige for denne ekstrakostnaden. Dess-
uten ble ansvaret for reguleringskostnaden 
utjevnet og overført til resterende virksom-
heter innenfor ordningen når enkeltvirk-
somheter trådte ut av ordningen, for 
eksempel når en fastlege pensjonerte seg. 
Situasjonen er nå endret på en slik måte 
at virksomhetene i større grad – og på per-
manent basis -holdes enkeltvis ansvarlig 
i forhold til akkumulerte forpliktelser.

To hovedfaktorer bidrar til at belastnin-
gen for små virksomheter er vesentlig for-
verret. Den ene er at regler for utjevning 
av reguleringskostnadene i pensjonsordnin-
genes kundefellesskap har skapt en annen 
økonomisk ansvarsfordeling mellom virk-
somheter med ulik personellsammensetning 
og -historikk. Regelendringen har sin bak-
grunn i at kommunal tjenestepensjon ble 
lovregulert per 1.1. 2004, og innebærer 
konkret at reguleringskostnaden fra å bli 
beregnet av pensjonsgrunnlaget (den til 
enhver tid gjeldende lønnsmasse) nå skulle 
beregnes av de akkumulerte forpliktelsene 
som utgjør premiereserven.

Den andre faktoren er markedsmessige 
forhold. Lavere avkastning av pensjonsord-
ningenes finansplasseringer har bidratt til at 
virksomhetene må forestå større innbeta-
linger.

Problemstillingen skyldes altså i første 
rekke en konkret lovendring som har hatt 
uforutsette effekter. Flere arbeidsgivere er 
derfor blitt påført forpliktelser man ikke 
hadde forutsetninger for å overskue.

Legeforeningen arbeider nå videre 
med de problemstillingene som denne 
saken reiser. Et av de viktigste spørsmål 
er i hvilken grad forhold som endring av 
organisasjonsform kan begrense det person-
lige ansvaret. Inntil videre anbefales det at 
leger ikke inngår nye avtaler som innebærer 
KLP-pensjon for egne ansatte.

Trond Teisberg
trond.teisberg@legeforeningen.no
Lars Duvaland
lars.duvaland@legeforeningen.no
Forhandlings- og helserettsavdelingen

Informasjon til pårørende om obduksjon971

Det har lenge vært et stort behov for bedre informasjon til pårørende om obduksjon. Nå har Den norske patologforening 
utarbeidet en ny brosjyre om dette temaet.

– Pårørende sitter ofte inne med mange 
spørsmål når det har blitt foretatt en obduk-
sjon. Vi tror denne nye informasjonsbro-
sjyren vil kunne gi svar på noen av de 
spørsmålene vi av erfaring vet mange 
pårørende har, sier overlege G.Cecilie 
Alfsen ved patologisk avdeling på Akershus 
universitetssykehus. Brosjyren Den siste 
legeundersøkelsen er utarbeidet i samarbeid 
med patologene Christian Lycke Ellingsen 
ved Stavanger Universitetssjukehus og 
Jarle Wetteland ved Sykehuset Buskerud.

– Her gis det bl.a. svar på hvorfor det 
obduseres, om pårørende kan kreve eller 
motsette seg obduksjon og hva som skjer 
ved en obduksjon, sier Alfsen.

Brosjyreteksten har vært til høring ikke 
bare ved landets patologiavdelinger, men er 
også lest av ansatte ved begravelsesbyråer, 
sykehusprester, sosionomer og 
andre potensielle pårørende.

– Vi vil sørge for at brosjyren spres til alle 
aktuelle sykehus. Vi tror den også vil være 
aktuell for allmennpraktiserende leger og 
leger i legevakt, sier G. Cecilie Alfsen.

Heftet kan lastes ned fra patologforenin-
gens nettside: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=51750

Lisbet T. Kongsvik
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Patolog Christian Lycke Ellingsen tror heftet vil gi 
svar på de mange spørsmål pårørende har knyttet 
til obduksjon. Foto privat


