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Forskrift til utfylling og gjennomføring av regulering av alderspensjon og
grunnbeløpet i folketrygden.
Vi viser til Departementets høringsskriv datert 24.juli 2009.
Vårt høringssvar sendes også i Word-format til: elh aid.de .no.
Som kjent for departementet er Norsk Pensjonistforbund sekretariat for fellessaker for det
såkalte "SAKO"-samarbeidet, i dette deltar i tillegg til Norsk Pensjonistforbund,
Telepensjonistenes Landsforbund, Politiets Pensjonistforbund, Statens Vegvesens
Pensjonistforbund, Jernbanepensjonistens forbund, Postens Pensjonistforbund, LO-Stats
kontaktutvalg og Fagforbundet. Disse organisasjoners syn inngår i dette høringssvaret.

Norsk Pensjonistforbund primære syn er at all alderspensjon skal reguleres likt med
lønnsutviklingen. Loven hjemler foreløpig ikke dette.
Når det gjelder forskriftens § 2 vil vi framheve følgende vedrørende vårt sekundære syn:
Framtidige pensjonister født etter 1953 skal pensjonen reguleres i samsvar med § 19-14
reguleres med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent. For å få inn
sikringsbestemmelser for tider med dårlig lønnsutvikling gjentar vi kravet om minst å sikre
det opprinnelige forslaget på gjennomsnittet av lønns- og prisvekst.
Vi gjentar også kravet om at alle født før 1954 skal ha sin løpende inntektspensjon
regulert på samme måte som garantipensjonen.
Dersom det skal gi noen mening ved reelle drøftinger må det legges opp til i forskriften
legger opp til at drøftingen kan få konsekvens for oppgjøret.
Annet avsnitt bør således endres slik at det
"Ved fastsetting av forventet lønnsutvikling i reguleringsåret tas det utgangspunkt i
Regjeringens anslag".
Tredje avsnitt bør endres dit hen slik at alle relevante forhold kan trekkes inn i drøftingene
og ikke bare de som betyr lavere regulering.
Utfordringene ved reguleringene er den systematiske underregulering som er vedtatt.
Forskriften må således formuleres slik at den ikke gir ytterligere etterslep. Drøftingene må
undergis en skikkelig vurdering av forventet lønnsutvikling.

Forskriftens § 3 Drøfting med organisasjonene
Forskriften må utfylles slik at innholdet må gis en reell beskrivelse av organisasjonenes
rettigheter i forhold fastsettelsen av pensjonistenes inntektsoppgjør. Primært ønsker vi
innført en reell forhandlingsrett som skal følge saken fram til Stortingets endelig fastsetting
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av trygdeoppgjørene. Da denne retter nå etter loven er gitt til Kongen, vil vi kreve at
forskriften gis status som forhandlingsrett overfor Regjeringen slik at organisasjonene får
en reell innflytelse på inntektsfastsettelsen og den forhandlingstekniske prosess i denne
forbindelse.
Reguleringen av pensjonene i ny folketrygd vil være mer sammensatt og kompleks.
Reguleringene vil kunne omfatte rettigheter under opptjening, løpende pensjoner og
særskilt behandling av minstenivåene, herunder problemstillinger tilknyttet
levealdersjustering. Selv om grunnlaget for reguleringene i § 2 er nærmere spesifisert, vil
det alltid være rom for utøvelse av skjønn. Etter vårt skjønn må store og representative
organisasjoner ha anledning til å bringe saken inn for Stortinget til endelig avgjørelse. Det
kan forekomme spesielle forhold i den økonomiske situasjon, som tilsier en utvidet
vurdering av grunnlaget for beregningene.
Vi foreslår derfor at § 3 skal lyde:
"Regulering av pensjoner skal drøftes med Norsk Pensjonistforbund på vegne av SAKO,
de funksjonshemmedes og arbeidstakernes organisasjoner".

Forskrift til utfylling og gjennomføring av kapittel 19 og kapittel 20 om
alderspensjon i folketrygden:

Norsk Pensjonistforbund framhever betydningen av kapittel 3 B vedr. pensjonsopptjening
ved omsorgarbeid for syk, funksjonshemmet eller eldre person. Dersom en i framtida skal
dekke det økende behov for pleie av ovennevnte er det nødvendig at det legges til rette
for at de som går inn i omsorgsarbeid får pensjonsopptjening på samme måte som 3 A
vedrørende barn.
Vi viser i denne forbindelse til Departementets høringsskriv av 5.12.2008 vedrørende
"Arbeid og omsorg. Forslag til endringer med sikte på å bedre mulighetene til å kombinere
arbeid med pleie- og omsorgsarbeid." og vår uttalelse i denne forbindelse.
Til slutt vil vi bemerke at utkastet virker svært komplisert og detaljert. Vi ser at det er
ønskelig med et mest mulig detaljert regelverk, men kompleksiteten og språkbruken i
forskriften gjør det vanskelig for den enkelte å kontrollere at de får riktig pensjon. Dette
kan skape mye uro og forvirring hos pensjonistene. Det bør derfor være et krav at
språkbruken er slik at det er forståelig uten bruk av spesiell rådgivning.
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