
LANDSLAGET FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER
Leder: Eli Vinje. Tlf. 916 28 238 E-post: elivin'e broad ark.no
Organisasjonsnummer 979 388 306 Bankkonto: 7878 05 54516
Kontorleder: Thor-Eirik Gulbrandsen Besøksadr Stortingsgt. 2, Oslo
Postadr: Postboks 2083-Vika, 0125 Oslo. Tlf. 22 42 22 55 — Døgnåpen.
Kontortid:10.30 -18. E-post: lopgonline.no Intemett adresse: www.lop.no  

MOTTATT

14 JAN 2010
Arbeidsdepartementet ARBEIDSDEPARTEMENTET
Postboks 8019 Dep.
0030 OSLO.

Oslo, 11.jan.2010

Høringsuttalelse fra Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) ang.
Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor.

Departementets høringsnotat av 20. november 2009 tar utgangspunkt i Stortingets
pensjonsforlik av 26. mai 2005 og Avtale 4. juni 2009 om offentlig tjenestepensjon og
AFP i offentlig sektor der tjenestepensjon og AFP sikres etter dagens regelverk, men
med tilpasninger etter Stortingets vedtak om

fleksibel innføring av folketrygd fra 62 år

levealdedustering

årlig regulering for lønnsvekst og der utbetalingen avkortes med 0,75%.

LOP gjentar innledningsvis på egne og øvrige pensjonisters vegne sterk motvilje mot
levealderjustering og spesielt mot fremtidig pensjonsregulering som år for år
nedvurderer pensjonisten til B-borger når det gjelder rett til forholdsmessig del
velstandsutviklinga.

Vi har som yrkesaktive bidratt til generell velstandsvekst og bidrar fremdeles. Det
fellesskapet vi er integrert i, må fordele et nasjonalt utviklingsoverskudd uten hensyn til
livsfase. Dette er et forhold LOP vil komme tilbake til straks det byr seg en anledning.

LOP ser det som positivt at AFP i offentlig sektor videreføres etter dagens regelverk
uten levealderjustering ved uttak av AFP.

LOP krever imidiertid at pensjonsgrunnlaget ved uttak av AFP i offentlig
sektor frem til 67 år, reguleres med lønnsvekst uten etterpå å bli fratrukket
0,75%.

Det er ellers skuffende at AFP i kombinasjon med lønnsinntekt fortsatt
skai avkortes. Toleransebeløpet på 15.000 kr ses i denne sammenheng på
som svært utilstrekkelig.

LOP registrerer at alderspensjon innen offentlig sektor foreslås levealderjustert fra 67
år eller ved senere uttak. Den individuelle garantien som skal sikre grunniovsvernet av
opptjente rettigheter er nødvendig, men er i høringsnotatet ikke tilstrekkelig ivaretatt.
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Grunnlovsvernet er ikke godt nok ivaretatt før den individuelle garantien
omfatter alle som har tjent opp av pensjonsrettigheter før 2011. (Jfr.
Justisdepartementets utredning av 09.03.09 om grunnlovsvern.)

LOP mener ellers at lovpålagt levealderjustering ikke bør gjennomføres
før fra 70 år; den generelle aldersgrensen for offentlig ansatte..

Det er fra LOP år etter år pekt på det urimelige i at pensjonister fra privat sektor etter
hvert kan ha både arbeidsinntekt og uavkortet alderspensjon mens pensjon fra
offentlig sektor avkortes forholdsmessig ved lønnet arbeid innen samme sektor.
Forholdet er utilfredsstillende for pensjonisten og avskjærer offentlig sektor fra å kunne
dra nytte av kompetente og erfarne medarbeidere.

LOP mener offentlige alderspensjonister fra 01.01.2011 må kunne ha
arbeidsinntekt også i offentlig sektor uten at pensjonen avkortes.

Det er for offentlige alderspensjonister viktig at samordningsfordelene beholdes og
ikke uthules. Her virker levealderjusteringen i negativ retning, og det må fortsatt
arbeides med en høvelig tilpasning.

Ellers er LOP forundret over at departementet igjen helt overser
fenomenet "negativ effekt". Dette burde nå en gang for alle bli eliminert
gjennom endringer  i  samordningsloven.

Når det gjelder overgang fra uføre- og etterlattepensjon til alderspensjon har LOP
dette synspunkt:

Uføre- og etterlattepensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger bør fra
fyite 67 år avløses av alderspensjon og på linje med alderspensjoner for
øvrig, levealderjusteres og reguleres i takt med lønnsvekst og deretter
reduseres med 0,75%. Uføre- og etterlattepensjon skal fortsatt reguieres for
lønnsvekst og ikke levealderjusteres.

Om tidspunktet for overgang fra uførepensjon til offentlig alderspensjon, vil LOP uttale:

Den beste løsningen syns å være at overgangen skjer, som innen
folketrygden, ved 67 år, men generelt mener LOP at alle tilpasninger burde
ha nåværende aldersgrensebestemmelser som utgangspunkt.

Departementets 5 eksempler er ikke til stor glede og nytte for de mange med liten eller
ingen innsikt i pensjonsforhold, men som likevel en dag er pensjonister. For at flest
mulig "amatører" skal ha utbytte av en slik eksempelsamling, bør eksemplene "prøves"
på personer uten særlige kunnskaper om pensjonsberegning, og så tilpasses; det kan
bidra til løsning av et påtrengende pedagogisk problem.

LOP ser ellers fram til å få uttale seg om regelverket departementet utarbeider for de
som er født 11954 og seinere.

Vennlig hilsen
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