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Tillegg til høringsnotat om ny alderspensjon i
folketrygden  -  forslag om gradvis innfasing av
levealdersjusteringen m.v. - Høring

1. INNLEDNING
Det ble sendt ut tillegg til høringsnotat om ny alderspensjon i folketrygden - forslag om
gradvis innfasing av levealdersjusteringen m.v. fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet
(AID) 8. mai 2008.

Høringsfristen ble satt til 6. juni.

2. FFOs SYNSPUNKTER
FFOs synspunkter på tillegget til høringsnotat om ny alderspensjon i folketrygden - forslag
om gradvis innfasing av levealdersjusteringen m.v. kan kort oppsummeres i følgende punkter:

• FFO er grunnleggende  kritisk til  fordelingseffekten av forslagene  Regjeringen i
høringsnotatet varsler at den er inntil  på å foreslå for Stortinget

• FFO er svært  kritisk til den grunnleggende  urettferdigheten  som ligger i å delvis
unnta ikke-uføre i årskullene fra og med 1943 til og med 1962 fra effektene av de
foreslåtte  innstrammingene i alderspensjonsordningen

• FFO er positive til at flere får anledning  til å gå av før 67 år
• FFO er fortsatt sterkt kritisk  til at ikke  alle som følge  av den nye alderspensjonen

vil få anledning til å gå av  ved fylte 62 år
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FFO
3. GRUNNGIVELSE

FFO er  grunnleggende kritisk til fordelingseffekten av forslagene Regjeringen i
høringsnotatet varsler at den er innstil på å foreslå for Stortinget
De økonomiske konsekvensene av forslagene som fremmes fra Regjeringens side i
forbindelse med gradvis innfasing av levealdersjusteringen er omfattende. Det fremgår av
tilleggshøringsnotet (s. 16) at det er

"anslått at den gradvise innfasingen på det meste gir en utgiftsøkning på om lag 3 %2
milliard i 2029 og i gjennomsnitt vel 2 milliarder 2006-kroner pr. år i perioden 2010-
2050. "

Tilleggsnotat til høringsnotat av 28. januar 2008 om ny alderspensjon

Om Regjeringens anslag legges til grunn, vil den gradvise innføringen i perioden 2010-2050
med andre ord koste om lag 80 milliarder 2006-kroner.

FFO vektlegger at dette er 80 milliarder kroner som de kommende 40 årene med andre ord
forbeholdes på ikke-arbeidsuføre som i dag er i aldersgruppen 46-64 år. Det eksisterer svært
lite materiale som tyder på at en slik massiv pengebruk rettet mot nettopp denne gruppen i
særlig grad vil være spesielt målrettet i forhold til et levekårsperspektiv. Snarere
dokumenterer det meste av kjent levekårskunnskap at det nettopp er blant ikke-uføre i nevnte
aldersgruppe at folk i Norge i dag levekårsmessig har det svært bra. Det er i så måte noe
underlig at det i tilleggshøringsnotatet ikke søkes begrunnet hvorfor det er riktig å prioritere
en så vidt stor pengeoverføring til nettopp denne aldersgruppen. Dette særlig med tanke på at
dette altså ikke i utgangspunktet synes å være en gruppe som i utstrakt grad sliter med dårlige
levekår.

Holdt opp mot at Regjeringen før den tiltrådte lovet kamp mot fattigdommen, fremstår derfor
en slik langvarig binding av store midler til en aldersgruppering som ikke i utpreget grad er
fattigdomsutsatt, som et grunnleggende usolidarisk grep.

FFO er  svært kritisk til den grunnleggende urettferdigheten som ligger i å
delvis unnta ikke-uføre i årskullene fra og med 1943 til og med 1962 fra
effektene av de foreslåtte innstrammingene i alderspensjonsordningen
FFO viser til at det i forbindelse med tilleggshøringen foreslås å gradvis innfase den allerede
vedtatte levealdersjusteringen i folketrygden. Dette innebærer konkret slik det fremgår av
tilleggshøringen, at samtlige ikke uføre i årskullene fra og med 1943 til og med 1962, unntas
fra den effekten levealdersjusteringen i utgangspunktet antas å ville få.

FFO gav i høringsuttalelsen om ny alderspensjon i folketrygden klart uttrykk for motstand
mot forslaget om å innføre delingstall. Når det nå foreslås å unnta en del alderskull for
effektene av at delingstall innføres, blir dette imidlertid slik FFO ser det grunnleggende
usolidarisk. Årskullene som kommer etter 1962 må med forslagene som fremmes i
høringsbrevet fullt ut bære de negative økonomiske konsekvensene av levealdersjusteringen.
Årskullene før unntas delvis fra disse negative økonomiske konsekvensene. FFO kan ikke se
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at dette er rettferdig, og kan heller ikke se at det er forsøkt argumentert med noen
rettferdighetsbegrunnelse for tiltaket i tilleggshøringsnotatet.

FFO er positive til at flere får anledning til å gå av før 67 år
Det redegjøres i tilleggshøringsnotatet for at Regjeringen er innstilt på å foreslå for Stortinget
at pensjoner fra supplerende ordninger skal telles med i forhold til kravet om at antatt pensjon
ved 67 år minst må tilsvare garantipensjonsnivået for at den enkelte skal kunne gå av med
pensjon før 67 år.

FFO gav i høringsuttalelsen om ny alderspensjon uttrykk for motstand mot forslaget om
fleksibel pensjonsalder som sådan. I tillegg ble det også gitt uttrykk for en sterkt kritisk
holdning til at et betydelig antall arbeidstakere ikke ville fa anledning til å gå av før fylte 67
0
ar.

At påslaget av supplerende ordninger blir gjort tellende er derfor, sett på bakgrunn av FF0s
tidligere synspunkter på forslaget til ny alderspensjon, svært positivt. De negative effektene
av fleksibel pensjonsalder og måten denne ble foreslått administrert på, blir som følge av
påslaget i ikke ubetydelig grad opphevet. Langt flere personer vil som følge av forslaget fa
anledning til å benytte seg av muligheten til å gå av før 67 år, noe som er en positiv endring
av en av de usosiale konsekvensene av forslaget til ny alderspensjon. FFO vektlegger i så
måte særskilt at den gruppen som omfattes av denne endringen, gjerne vil være personer som
enten har hatt lav lønnsinntekt gjennom hele yrkeslivet, eller har hatt svak eller vekslende
arbeidslivstilknytning.

Uten at dette endrer FFOs syn på fleksibel pensjonsalder som sådan, er FFO derfor positive til
forslaget om at supplerende ordning skal telle med i forhold til kravet om tidligavgang.
Forslaget modererer en av de mest usosiale konsekvensene av forslaget til ny alderspensjon,
og er i så måte et bidrag til å svekke de negative konsekvensene av pensjonsreformen.

FFO er fortsatt sterkt kritisk til at ikke alle som følge av den nye
alderspensjonen vil få anledning til å gå av ved fylte 62 år
Som det ble påpekt i høringssvar om ny alderspensjon, er FFO sterkt kritisk til at ikke alle
som følge av den nye alderspensjonen vil få anledning til å gå av ved fylte 62 år. I så måte er
det som nevnt i forrige avsnitt svært positivt at antallet som rammes negativt av denne
bestemmelsen som følge av forslagene som fremmer i tilleggshøringen vil bli færre.

Imidlertid er det fortsatt en del som ikke vil få anledning til å gå av verken ved fylte 62 år
eller før 67 år. Disse er taperne som følge av Regjeringens forslag. Det er naturlig å se for seg
at det i denne gruppen befinner seg personer i lavlønnsgrupper, og mange som har hatt
varierende arbeidslivsdeltakelse gjennom et langt liv. At denne gruppen blir mindre som følge
av Regjeringens forslag om pensjonspåslag er som nevnt svært positivt. At gruppen fortsatt
blir eksisterende ved innføringen av ny alderspensjon er samtidig grunnleggende urettferdig,
og vil kunne virke fattigdomsfremmende.

FFO er derfor sterkt kritisk  til at ikke alle med den nye alderspensjonssystemet vil få
anledning til å gå av  ved fylte 62  år, når det først innføres en regel som gjør slik tidligavgang
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mulig. Regelen vil slik den er utformet virke diskriminerende i forhold til grupper som har
hatt en krevende arbeidslivsdeltakelse, preget av ustabil deltakelse og/eller lav lønn.

Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Margaret Sandøy Ramberg /s/ Liv Arum
leder  generalsekretær
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