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20 OKT 2009

slo, 18.10.2009

Høringsuttalelser fra Landslaget for offentlige pensjonister (LOP)
ang. Utkast til forskrifter om ny alderspensjon i folketrygden.

Utgangspunkt:
Ved lov  av 5. juni 2009 er folketrygdloven endret med virkning fra 1. januar 2011.

Departementet har i den sammenheng lagt ut til høring med frist 1. november 2009:

• Forslag om Forskrift  til utfylling og gjennomføring av regulering av alderspensjon og av
grunnbeløpet i folketrygden (fastsettes av Kongen i statsråd).

• Utkast til samletForskrift om utfylling og gjennomføring av bestemmelsene om alderspensjon
i folketrygdloven (fastsettes av Arbeids- og inkluderingsdepartementet).

Generell merknad:
I mandatet til Pensjonskommisjonen (nedsatt i 2001) heter det i pkt. 2.1 bl.a.:

Pensjonssystemet i Norge framstår samlet sett som komplisert, der regelverket for ulike ordninger
griper inn i hverandre. Blant annet er samordningsregelverket mellom de offentlige
tjenestepensjons-ordningene og folketrygden omfattende. Kommis'onen må vurdere tiltak som kan
bidra til forenklin er o 'øre et framtidi ens'onss stem mer oversiktli . (LOPs understreking.)

I NOU 2004:1 Modernisert folketrygd pkt. 1.1 sier kommisjonen:

Det er også viktig at reglene for folketrygden er enkle å forstå, slik at man gjennom yrkeskarieren
og pensjonisttilværelsen vet hva man har opptjent og hva man omtrent kan vente å få utbetalt i
pensjon.

LOP registrerer imidlertid med skuffelse at nye lovbestemmelser har gjort det
vanskeligere for de fleste å sette seg inn i og forstå eget pensjonsforhold. Dette
kommer klart frem i spørreundersøkelser gjennomført av massemedia og gjennom
spørsmål som LOP mottar.

Departementets forslag til forskrifter kunne i noen grad ha bedret situasjonen, men
hever i stedet terskelen for innsikt og forståelse.



LOP mener at utkastene til forskrifter samlet sett, mangler det minimum av
brukervennlighet det er rimelig å kreve, og representerer et demokratisk tilbakesteg.

I framtida vil LOP arbeide for et enklere og i større grad brukervennlig
pensjonssystem til alles fordel — de fleste blirjo en gang pensjonister!

Forskrift til utfylling og gjennomføring av regulering av alderspensjon og
av grunnbeløpet i folketrygden.
LOP mener Stortinget fortsatt skal vedta retningslinjer og stadfeste årlig regulering av
folketrygdens grunnbeløp etter drøftinger med organisasjoner (konf. retningslinjer
Stortinget fastsatte i mai 2003).

Vi står her overfor en så viktig nasjonal sak — økonomisk og sosialpolitisk — at
avgjørelsesmyndighet må ligge hos nasjonalforsamlinga. På den måten kommer
også opposisjonen til orde fra Stortingets talerstol med evt. avvikende
pensjonspolitiske synspunkt som kan være både interessante og relevante for
mange, for eksempel i valgsammenheng.

Det må gå klart fram av forskriften at LOP har rett til sjølstendig
representasjon ved drøftinger mellom regjeringen og organisasjonene.

Forskrift til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene om
alderspensjon i folketrygden.
Så langt LOP etter grundig gjennomlesing kan se, følger utkastet til samleforskrift ny
lovtekst i pensjonslovens kap. 19 og kap. 20; det er slik sett lite eller ingenting å
bemerke. Vi må imidlertid tilstå at fremstillingen er så uoversiktlig at vi nok seinere —
når erfaringene melder seg — kan komme med krav om korreksjoner.

I tilknytning til kap. 4 i forslaget til forskrift som omhandler beregning og fastsetting av
forholdstall og delingstall, mener LOP at formlene som er benyttet, mer er egnet til å
imponere enn til å klargjøre. Formelverket bidrar til å fagliggjøre og samtidig tilsløre
de forskjeller som gjør seg gjeldende, og til dels er disse store.

Sett under ett mener LOP at snart 10 års arbeid med pensjonsreformen og i denne
sammenheng ny alderspensjon, har resultert i et lite tilfredsstillende lovverk og en
nærmest ugjennomtrengelig jungel av kompliserte forskrifter.

Vennlig hilsen

Eli Vinje


