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HØRING  -  FORSKRIFTER OM NY ALDERSPENSJON I FOLKETRYGDEN

Landsorganisasjonen i Norge viser til departementets brev av 24.07 angående ovennevnte.

Re lerin av alders ens'on o av nnbelø et i folket den
I følge utkastet til forskrift skal tall for lønnsveksten drøftes med pensjonistenes, de
funksjonshemmedes og arbeidstakernes organisasjoner. Resultatet skal fastsettes ved Kgl.res.
og ikke lenger legges fram for Stortinget til endelig avgjørelse.

I Forskriftens § 2, 3.1edd er det uttalt at "Det skal vurderes om det foreligger særlige forhold
som har påvirket faktisk lønnsutvikling for enkeltgrupper, og om lønnsutviklingen for denne
eller disse gruppene skal holdes utenfor." Etter LOs syn kan en ikke utelukke at det også kan
være andre forhold (enn at noen skal utelukkes) som tilsier en vurdering av grunnlaget for
beregningene. Dette bør reflekteres i forskriften.

Omsor s oen
Departementet ber høringsinstansene om synspunkter på hvorvidt det er hensiktsmessig å
lempe på fristene for fremsetting av krav om omsorgspoeng, herunder for overføring av
omsorgspoeng mellom omsorgsytere.

Etter LO s syn bør det være romslighet for fremsetting av krav eller for overføring av
omsorgspoeng mellom omsorgsytere. Rettmessige krav bør i mist mulig grad bortfalle som
følge av prosessregler.

I offentlig sektor vil en ved revisjon av Samordningsloven måtte vurdere om omsorgspoeng i
sin alminnelighet skal unntas samordning. Det er skapt en viss presedens for dette ved
lovendring i 1998 da opptjening av omsorgspoeng etter avsluttet yrkesaktivitet ble gjort
samordningsfri. Departementet uttalte forøvrig "Departementet flnner det likevel uheldig at
det i enkelte tilfelle kan vise seg å være samordningsmessig ulønnsomt med innvilget poeng
for omsorgsarbeid i folketrygden." Og videre: "Spesielt når det gjelder opptjening av
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omsorgspoeng i folketrygden, mener departementet det kan være aktuelt å vurdere mer
omfattende endringer, som på sikt kan sikre at all slik opptjening skal være samordningsfri."
Ot.prp.nr.30 (1998-99) side 6. (Lov om endringer i lov 6.juli 1957 nr.26 om samordning av
pensjons- og trygdeytelser.)

Bl.a. hensynet til deltidsarbeidende kvinner i offentlig sektor, tilsier etter LOs syn at
samordningsfrihet må vurderes for tjenestepensjonen når ny alderspensjon i folketrygden skal
iverksettes.

Med vennlig hilsen
LANDSORGANISASJONEN I NORGE


