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Vedr. utkast til forskrifter om ny alderspensjon
i folketrygden - Høring
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FF0) viser til at det 24. juli ble sendt ut
høringsforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) med utkast til
forskrifter om ny alderspensjon i folketrygden om enkelte tilpasninger i deler av
folketrygdens regelverk fra 2011. Høringsfristen ble satt til 1. november.

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

• FF0 vil understreke betydningen av at grunnbeløpet fortsatt reguleres i tråd
med lønnsutviklingen for alle arbeidstakergrupper

• FF0 er enig i avklaringen av lønnsbegrepet og forventet lønnsutvikling i
forslaget til ny forskriftstekst

• FF0 er enig i at fastsettingen av lønnsveksten som skal legges til grunn
ved fastsettelsen av alderspensjon og grunnbeløpet i folketrygden skal
drøftes med berørte parters organisasjoner i forkant

• FFOs øvrige synspunktet på forslagene i forskriften oppsummeres i våre
tidligere høringsuttalelser om pensjonsreformen

GRUNNGIVELSE
Reguleringen av grunnbeløpet
Som følge av pensjonsreformen innføres det flere ulike reguleringsmekanismer innen
folketrygden. Mens de ulike stønadene i folketrygden så langt utelukkende har vært
regulert med utgangspunkt i grunnbeløpet, innføres det med den nye
alderspensjonsordningen to reguleringsmekanismer. Den ene — reguleringen av
inntektspensjonen — foreslås gjennomført ved at lønnsveksten fratrekkes 0,75
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prosentpoeng. Den andre — reguleringen av garantipensjonen — foreslås gjort ved at
lønnsveksten justeres for endringer i forholdstallet for 67-åringer.

FF0 vil derfor påpeke betydningen av at folketrygdens grunnbeløp fortsatt reguleres
som i dag, i tråd med lønnsutviklingen for alle arbeidstakergrupper. Dersom det
gjennomføres endringer som innebærer at grunnbeløpet skal reguleres ut fra en av
de nye reguleringsmekanismene som nå innføres, vil dette innebære at en hel rekke
ytelser og stønader regelbundet vil bli underregulert sammenlignet med
lønnsutviklingen. Konsekvensen av dette vil bli dårligere levekår for mange som er
avhengige av ulike folketrygdytelser for å kunne ha et liv som er likeverdig med andre
i samfunnet. En slik utvikling vil FF0 advare mot.

Avklaringen av lønnsbegrepet og forventet
lønnsutvikling
FF0 viser til at departementet tar sikte på å videreføre dagens praksis med at
lønnsveksten for alle yrkesaktive slik denne fremgår av Teknisk Beregningsutvalgs
årlige rapport legges til grunn som utgangspunkt ved justering av folketrygdens
ytelser, samt at faktisk lønnsutvikling slik denne fremgår av Revidert Nasjonalbudsjett
legges til grunn ved justeringen mellom forventet og faktisk lønnsutvikling.

FF0 støtter dette forslaget. Det er slik FF0 vurderer det positivt at det også med den
nye alderspensjonsordningen fastslås som prinsipp at det er lønnsutviklingen som
skal være utgangspunktet for pensjons- og stønadsreguleringen. FF0 er imidlertid
negative til at reguleringen av den nye alderspensjonen ikke skal følge lønnsveksten
som sådan.

Fastsettingen av lønnsveksten skal drøftes med
berørte parters organisasjoner
FF0 viser til at departementet foreslår at fastsetting av lønnsveksten som skal legges
til grunn for de årlige reguleringene av alderspensjon og grunnbeløpet i folketrygden
skal drøftes med pensjonistenes, funksjonshemmedes og partene i arbeidslivets
organisasjoner før reguleringene behandles i statsråd. Dette er så vidt FF0 kan se
en videreføring av dagens praksis, med drøfting av det formelle grunnlaget for
fastsettingen av lønnsveksten med organisasjonene i forkant av
reguleringsprosessen.

FF0 støtter forslaget om at fastsettingen av lønnsveksten skal drøftes i forkant av
reguleringsprosessen.

FFOs øvrige synspunktet på forslagene i forskriften
oppsummeres i våre tidligere høringsuttalelser om
pensjonsreformen
FF0 vurderer forslagene som fremmes i utkastet til forskrift om utfylling og
gjennomføring av bestemmelsene om alderspensjon i folketrygdloven i første rekke
som tekniske tilpasninger til det nye systemet for alderspensjon i folketrygden. Dette
er en reform FF0 i hovedsak har vært negative til.
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Når det nå foreslås konkrete regelverksendringer for å gjennomføre lovlig fattede
vedtak, ser FF0 det imidlertid som mest hensiktsmessig å i denne forbindelse vise til
synspunkter som tidligere er fremmet vedrørende forslagene til pensjonsreform.
Disse fremkommer i første rekke i våre høringsuttalelser av 4. juni 2004 (om
Pensjonskommisjonens innstilling) og 11. april 2008 (om oppfølging av Stortingets
vedtak om ny alderspensjon i folketrygden med utkast til lovendringer), men våre
viktigste hovedsynspunkter gjentas punktvis nedenfor:

• FF0 er grunnleggende uenig med Regjeringens virkelighetsbeskrivelser som ligger
til grunn for forslaget om ny alderspensjon i folketrygden

• FF0 frykter at ny alderspensjon vil motarbeide målsetningene bak
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

• FF0 er opptatt av at det skal bli enklere å stå lenger i arbeid, men mener den nye
alderspensjonen vil være langt bedre tilpasset personer med god helsetilstand enn
personer med dårlig helse

• FF0 er negativ til forslaget om å innføre delingstall i pensjonssystemet
• FF0 er mot forslaget om å innføre fleksibel pensjonsalder
• FF0 er sterkt kritisk til forslaget om at pensjonen fra frlte 67 år må overstige

minstepensjonen for at det skal være mulig å ta ut alderspensjon fra 62 år
• FF0 ønsker fortsatt en "besteårsregel"
• FF0 ber om at alderspensjonene fortsatt reguleres minst på linje med lønnsveksten
• FF0 ber om at dagens grunnbeløp — som nivået på en rekke offentlige ytelser

bestemmes med utgangspunkt i — fra og med 2010 reguleres på samme måte som
uførepensjonene

• FF0 er mot forslaget om at arbeidsinntekt etter overgang til alderspensjon ikke
skal avkortes overhodet

• FF0 ber om at avkortingen i pensjonsinntekt for gifte og samboende bygges ned og
fjernes

• FF0 mener det er svært urimelig at pensjonsopptjening for omsorgsoppgaver
kun gis til og med frlte 69 år

• FF0 krever at AID når forslaget om ny alderspensjon fremlegges gjør en
vurdering av det nye pensjonssystemets samlede fordelingseffekter i forhold til
dagens folketrygd

Vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

(k-å\
Liv Arum
Generalsekretær
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