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HØRING FORSLAG OM UTFASING AV FORSØRGNINGSTILLEGG TIL ALDERSPENSJON I 
FOLKETRYGDEN 
Det vises til høring om utfasing av forsørgningtillegg til alderspensjon til folketrygden. YS har sendt 
forslaget til alle medlemsforbund til uttalelse. 

YS er enig i at ny folketrygd bør støtte opp under arbeidslinja og at det prinsipielt er riktig at hvert individ 
bør opptjene pensjonsrettigheter for seg selv. Vi ser ikke bort fra at forsørgertillegget også kan ha en viss 
negativ effekt på likestillingen, selv om det trolig er andre grunner enn dette relativt beskjedne tillegget 
som gjør at disse, i hovedsak kvinnene, ikke bidrar i arbeidslivet. Vi tror at de fleste som greier vil ønske 
å ha egen inntekt. 

Ytelsene det her dreier seg om er ytelser til noen av de svakeste gruppene i samfunnet. Det er ytelser 
som er behovsprøvd og som derfor bare utbetales til personer som ikke har god inntekt. For mange av 
disse vil det være vanskelig å tilpasse seg de nye reglene selv om de får noen år til å gjøre det. 

Vi viser til at besparelsen for staten er relativ beskjeden. I høringsnotatet er det anslått til mellom 0,6 og 
1,6 mrd kroner i tiden frem til 2056. Så vidt vi kan se er det ikke her tatt hensyn til at mange familier som 
mister forsørgertillegg vil få rettigheter til andre ytelser eller i siste instans vil måtte bli 
sosialhjelpsmottakere. Det vil altså gi økte utgifter for samfunnet gjennom andre ytelser. Vi tror derfor at 
den reelle besparelsen vil være enda mindre enn det departementet anslår. 

YS mener at det blir feil at å belaste disse familiene som fra før av er svakt stilt ytterligere. Belastningen 
som påføres står ikke i stil til den beskjedne innsparingen vi vil oppnå. YS motsetter seg derfor å endre 
loven og foreslår å la alle født før 1963 beholde rettigheter etter dagens lovverk. 
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