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ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

MOTTATT

0 9,JUN 2008

Høringsuttalelse  -  Tilleggshøring  -  Ny alderspensjon i folketrygden

Vi viser til brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 08.05.2008 vedrørende "Tillegg til
høringsnotat om ny alderspensjon i folketrygden- forslag om gradvis innfasing av
levealdersjusteringen mv.".

Vi vil her kun  omtale spørsmålet om supplerende pensjonsordninger bør inngå  i vurderingen om
kravet til  tidligpensjonering  er oppfylt. Ut over dette viser vi til FNHs  høringsuttalelse.

Tidlig uttak og forholdet til supplerende pensjonsordninger
I pensjonsforliket er det vedtatt at alderspensjon i folketrygden skal kunne tas ut allerede fra 62 år.
Uttak fra 62 år vil gi livsvarig lavere pensjon enn om man venter til etter 62 år. En forutsetning for å
kunne ta ut alderspensjon fra 62 år er at den reduserte pensjonen ikke blir lavere enn garantipensjon
ved 67 år.

Dette stiller krav til antall opptjeningsår i folketrygden, samt inntekt gjennom yrkeskarrieren. Store
grupper vil ikke kunne benytte seg av pensjonering ved 62 år hvis folketrygden alene legges til grunn i
vurderingen. KLP mener derfor det er naturlig at ny AFP tas med i vurderingen om kravet til
pensjonsuttak fra 62 år er oppfylt.

For personer med lavere antall opptjeningsår, evt. lav lønn og/eller mye deltidsarbeid, vil heller ikke
kombinasjonen alderspensjon fra folketrygden og ny AFP gi tilstrekkelig høy pensjon til å fylle kravet
til pensjonering ved 62 år.

Dette forsterkes av at dagens minstepensjon er foreslått å øke fra 1,7933 G til 2 G. Vi forutsetter at
denne økningen av minstepensjon gir utslag i tilsvarende økning av garantipensjon i ny folketrygd,
noe som innebærer at kravet til tidligere inntekt og/eller antall opptjeningsår for å kunne ta ut
folketrygdpensjon fra 62 år er ytterligere skjerpet.
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Å ta hensyn til rettigheter i tjenestepensjonsordninger kan derfor ha betydning for et stort antall
menneskers mulighet til å ta ut tidligpensjon. Under forutsetning av at tariffpartene ønsker det, mener
KLP at offentlige tjenestepensjonsordninger bør tas hensyn til ved vurderingen om kravet til
tidligpensjonering fra folketrygden er oppfylt.

Vi ser for så vidt heller ingen grunn til at ikke det samme skal gjelde for private
tjenestepensjonsordninger som har livsvarig utbetaling.

I tillegg er det slik at innskuddspensjonsordninger kan falle i verdi fra 62 til 67 år. En
innskuddspensjon vil derfor ikke nødvendigvis gi tilsvarende bidrag ved 67 år som eventuelt forutsatt
ved 62 år. Departementet må derfor vurdere om det skal defineres nærmere hvilken type og på hvilken
måte privat tjenestepensjonsordning kan inngå i vurderingen om kravet til tidligpensjonering er
oppfylt.

Det å ta tjenestepensjonen med i vurderingen av om en person kan ta ut tidligpensjon fra folketrygden
eller ikke vil sannsynligvis medføre økte administrasjonskostnader for pensjonsinnretningene. KLP
mener likevel at hensynet til de personene dette vil få betydning for må veie tyngre.

Med vennlig hilsen
Kommunal L dspensjonskasse
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