
Arbeidsdepartementet.

FAGRASUNDET
Lillehammer avdeling RBEIDS- OG INKLUF . 1-,ENIENTET

LilIeharl,rfferrOt.  2,0110 T

06
OPPFØLGING AV AVTALE OM OFFENTLIG TJENESTEPENSJON OG AFP
I OFFENTLIG SEKTOR  –  HØRING
Fagforbundet Lillehammer reagerer på det vi oppfatter som forsøk på omkamp om resul atet av tariffoppgjøret i offent-
lig sektor i 2009. I avtalen som ble inngått mellom partene i oppgjøret ble det slått fast a —  
tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor skal videreføres. Derfor ble heller ikke avtalen sendt til uravstemning. På en
rekke punkter i høringsnotatet legger departementet opp til tolkninger som er i strid med vår oppfatning av avtalen som
ble inngått.
Tolkningen av en avtale gjøres i norsk tradisjon mellom partene og ikke ensidig av den ene part. I siste instans i retten
dersom det ikke oppnås enighet. Der avtalen ikke sier noe annet må dagens regler beholdes.
Departementets tolkning av avtalens formuleringer om grunnlovsvern er at det bare gjelder for dem som er født i 1958
eller tidligere. Departementet hevder at grunnlovsvernet ikke gjelder bestemte beregningsregler, men bare den øko-
nomiske verdien av en opptjent rettighet. Dette kan ikke være riktig, opptjente rettigheter er vernet gjennom grunnlo-
vens §§ 9 og 105 og må gjelde alle, uansett om de er født før 1959 eller ikke. Grunnlovsvernet må videre omfatte all
opptjent pensjon før 1.1. 2011, også samordningstillegget.

Høringsnotatet legger opp til at AFP under utbetaling skal underreguleres. Videre går departementet inn for at pen-
sjonsgrunnlaget skal underreguleres i perioden som AFP- pensjonist. Dette er ikke en videreføring av dagens AFP-
ordning og er ikke i tråd med Stortingsforliket.

Forslagene i høringsnotatet gjelder for alle årskull til og med 1953 kullet. Begrunnelsen er at senere årskull vil få sin
pensjon delvis beregnet etter ny opptjeningsmodell, noe som fordrer ytterligere endringer av regelverket. Men dersom
departementets tolkninger blir vedtatt, vil det bli lagt retningslinjer for beregning av pensjon også for dem som er født
senere enn 1953. I praksis undergraver en rekke av forslagene viktige rettigheter for alle kommende pensjonister i
offentlig sektor.
De viktigste punktene som må avvises i departementets forslag er:

1. Forslaget om å begrense grunnlovsvernet mot levealdersjustering til en garanti om 66 % av pensjonsgrunnlaget
i pensjon.

2. Forslaget om å svekke samordingsfordelen i dagens tjenestepensjonsordning. Grunnlovsvernet må omfatte aII
opptjent pensjon før 1.1. 2011, også samordningstillegget.

3. Forslaget om at AFP under utbetaling skal indekseres. AFP må fortsatt, som i dag, reguleres med lønnsvekst.

4. Forslaget om å indeksere pensjonsgrunnlaget i perioden som AFP-pensjonist. Pensjonsgrunnlaget må, som i
dag, oppjusteres med lønnsvekst.

5. Forslaget om å begrense muligheten for å kompensere for levealdersjustering ved at en ikke skal kunne dele
basispensjon med forholdstall lavere enn 1. Dette innebærer en urimelig begrensning av de mulighetene for å
kompensere for levealdersjustering som ligger i avtalen fra våren 2009.

6. Høringsnotatet ber om høringsinstansenes syn på spørsmålet om å begrense reguleringen av offentlig uføre-
pensjon med lønnsveksten til 67 år. I dag er denne reguleringen til 70 år. Vi går imot slike antydninger om å
senke denne ytelsen.
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