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OPPFØLGING AV AVTALE OM OFFENTLIG TJENESTEPENSJON OG AFP
I OFFENTLIG SEKTOR  — HØRING

Det vises til departementets høringsbrev av 20.11.2009, deres ref. 200905712-/FH.
Høringssvaret sendes også på e-post til elh aid.de .no

Forsvar Offentlig Pensjon reagerer på det vi oppfatter som forsøk på omkamp av resultatet av
tariffoppgjøret i offentlig sektor våren 2009. I avtalen som ble inngått mellom partene i
oppgjøret ble det slått fast at dagens regler for offentlig tjenestepensjon (bruttoordningen) 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 de vet er i
strid med fagbevegelsens oppfatning av avtalen som ble inngått.

En avtale er jo nettopp noe som er avtalt mellom parter og da må tolkningen av den gjøres i
samarbeid mellom partene og ikke ensidig av den ene part. Vi vil også hevde at der avtalen
ikke sier noe, skal dagens regler beholdes.

Departementets tolkning av det avtalen sier 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 økonomiske verdien av en opptjent rettighet. Dette
kan ikke være riktig, opptjente rettigheter er vernet gjennom grunnlovens §§ 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 (indekseres). Videre
går departementet inn for at pensjonsgrunnlaget 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 fa 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. Vi aksepterer ikke forsøk på å undergrave den offentlige
pensjonen i strid med avtalen som ble inngått i tariffoppgjøret.



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  all  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 uførepensjon med lønnsveksten til 67 år. I dag er denne reguleringen til 70 år.
Vi går imot slike antydninger om å senke denne ytelsen.

Med hilsen

Forsvar Offentlig Pensjon
v/ Stein Asthøy


