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Vedr. oppfølging av avtale om tjenestepensjon
og AFP i offentlig sektor - Høring
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FF0) viser til at det 20. november 2009 ble
sendt ut høringsforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) med forslag
til oppfølging av avtalen om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor som ble inngått
i forbindelse med tariffoppgjøret i offentlig sektor i 2009. Høringsfristen ble satt til 15.
januar.

FFOs SYNSPUNKTER
FFOs synspunkter begrenser seg til å berøre de spørsmålene i høringsforslaget som
omhandler uførepensjon.

FFOs synspunkter på forslagene som fremkommer i høringsforslaget kan
oppsummeres i følgende punkter:

• FF0 mener uførepensjon også innenfor tjenestepensjonsordningene bør
reguleres som uførepensjon så lenge den tilstås

• FF0 mener delingstallet for det året den enkelte faktisk blir alderspensjonist
bør gjøres gjeldende for uførepensjonister innen
tjenestepensjonsordningen

• FF0 mener delingstallmodellen er usolidarisk

GRUNNGIVELSE
Reguleringen av uførepensjon
FF0 viser til at departementet i sitt høringsnotat ber om synspunkter på hvorvidt
uføre- og etterlattepensjon i tjenestepensjonsordningene bare skal reguleres med
lønnsveksten frem til 67 år, og deretter slik alderspensjonene reguleres. Bakgrunnen
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er at uførepensjonister tjenestepensjonsordningene går over til alderspensjon først
ved 70 år.

Det synes i denne sammenhengen naturlig å holde fast ved et prinsipp om at
uførepensjon skal reguleres som uførepensjon og alderspensjon skal reguleres som
alderspensjon, slik det er enighet om som følge av pensjonsforliket. Dette bør derfor
også gjelde I tilfeller der uførepensjon tilstås utover det som vanligvis er
aldersgrensen i folketrygden.

FF0 ser at dette vil innebære en forskjellsbehandling mellom uførepensjonister uten
tjenestepensjon og de med. Dette er imidlertid situasjonen også i dag, all den tid
aldersgrensen for uførepensjonister også I det eksisterende regelverket er høyere for
mottakere av tjenestepensjon. Å gjøre endringer kun i selve reguleringsregimet
synes i så måte som en lite prinsipielt fundert regelverksendring.

Delingstallets anvendelse
I departementets høringsnotat påpekes det at uførepensjonister innen
tjenestepensjonsordningene vil få kompensert for levealdersjusteringen i
pensjonssystemet dersom forholdstallet for det aktuelle kuHet ved 70 år gjøres
gjeldende ved overgangen fra uførepensjon til alderspensjon.

FF0 ser argumenter for å isteden gjøre forholdstallet ved 67 år gjeldende også for
uførepensjonister innenfor tjenestepensjonsordningene. Ved å innføre en slik regel
likebehandles uførepensjonister innen tjenestepensjonsordningene med øvrige
uførepensjonister i sitt alderskull.

Imidlertid ser FF0 samtidig at det rent prinsipielt vil være mest riktig å ha det året den
enkelte rent faktisk går fra å være uførepensjonist til å bli alderspensjonist som
utgangspunkt for hvilket forholdstall som skal gjøres gjeldende. Derfor går FF0 inn
for at forholdstallet som gjelder ved 70 år gjøres gjeldende for uførepensjonister
innen tjenestepensjonsordningene ved disses overgang til alderspensjon.

Delingstallmodellen er usolidarisk
FF0 viser til vårt høringssvar i forbindelse med oppfølgingen av Stortingets vedtak
om ny alderspensjon, der det blant annet ble påpekt at:

Slik FF0 vurderer det er problemstillingen knyttet til delingstall og i høringsnotatet og
som FF0 også kommenterer et godt eksempel på dette. Fordelingsaspektet innenfor

SOLIDARITET

"FF0 er sterkt kritisk til innføringen av en slik ordning. Forslaget nødvendiggjør
at den enkelte arbeidstaker selv arbeider lenger for å kompensere for bortfall
av pensjonsinntekt som følge av lengre levealder for alderskullet han eller hun
tilhører.

Her synes det som om det utformes et system med utgangspunkt i en
forestilling om at det utelukkende er den enkelte arbeidstakers selvstendige
vilje til å stå i jobb som avgjør lengden på yrkesløpet. FF0 mener en slik
forutsetning er høyst urimelig å legge til grunn."

FFOs høringsuttalelse til Stortingets vedtak om ny
alderspensjon, 11. april 2008
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befolkningen kommer raskt i bakgrunnen når det skal gjøres prinsipielle vurderinger
knyttet til behandlingsmåte for de enkelte årskull opp mot praktiseringen av
delingstall. Dette kan neppe være hensiktsmessig dersom målsetningen skal være et
solidarisk og bærekraftig alderspensjonssystem.

Vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJO

Margaret Sandøy Ramberg Is/ iv Arum
Leder Generalsekretær
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