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ARBEIDSDEPARTEMENTET

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i
offentlig sektor

Fagbevegelsen har godtatt ny indeksering av alderspensjon samt
levealdersjustering begrenset av grunnlovsvernet. Fagforbundet
har aldri godtatt indeksering av AFP før 67 år. AFP er avtalefestet
og indeksering av AFP er heller ikke en del av stortingsforliket.

Samordningsreglene i dagens ordning må beholdes fordi de
fungerer utjevnende og solidarisk og gir mest til deltidstilsatte og
de med lav opptjening i Folketrygden.

Følgende forslag i høringen må derfor avvises:

1. Forslaget om å svekke samordningsfordelen i dagens
tjenestepensjonsordning. Grunnlovsvernet må gjelde alle
opptjente rettigheter fram til 1.1.2011, også
samordningsfordelen.

2. Forslaget om å begrense grunnlovsvernet mot
levealdersjustering til en garanti om 66 % av
pensjonsgrunnlaget i pensjon. Grunnlovsvernet må
omfatte all opptjent pensjon før 1/1 - 2011 og dette skal
ikke levealderjusteres.

3. Forslag om at de som går av med AFP ikke skal få sin
tjenestepensjon beregnet som om de fortsetter i arbeid til
67 år.

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

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



6. 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.

7. Spørsmål om å begrense reguleringen av offentlig
uførepensjon med lønnsvekst til 67 år, ikke til 70 år, som i
dag og forslag om å redusere ytelser som skal lette
forsørgelse av barn under 18 år.

I avtalen mellom partene fra mellomoppgjøret 2009 ble det
slått fast at brutto tjenestepensjon og AFP skal videreføres.

Fagforbundet Trondheim kan ikke akseptere forslagene i
høringen som svekker eller undergrave denne avtalen.


