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Høringsuttalelse  2 fra Landslaget  for offentlige pensjonister  (LOP) vedr . tillegg til

høringsnotat om ny alderspensjon  i folketrygden  -  forslag om gradvis innfasing og
levealderjusteringen.

LOP har tidligere uttalt seg om høringsnotatet av 28.01.08. Vi viser til vår uttale datert 23.04.08.
Denne uttalen gjelder tillegget, datert 08.05.08, til det første høringsnotatet.

Sammenfatning

LOP mener at vi har råd til å beholde dagens ordninger. Det siste høringsnotatet
kompliserer pensjonsordningen ytterligere i forhold til det første høringsnotatet. Ordningen
som beskrives vil føre til en forsterket byråkratisering.

Våre  vurderinger

For LOP er det mest naturlig å vente på avtalen om AFP innafor offentlig sektor og avgi en
mer konkret uttalelse når slik avtale foreligger.

Høringsuttalelsene på det første notatet, også fra andre instanser enn LOP, særlig NAV og
SPK, hevder at det blir alt for tidlig å skulle gjennomføre en så komplisert ordning fra
og med 2010. LOP mener at reformen må utsettes inntil tilstrekkelig kompetanse er på plass.

Som LOP har påpekt tidligere er det sterkt ønskelig at lov- og regelverk for uføre,
tjenestepensjoner, AFP og etterlattepensjon bør være avklart før hele reformen skal settes ut i
livet. Når nye tall fra SSB viser at vi har råd til å holde på dagens ordning med
folketrygd samt de andre pensjonsløsningene, bør det ikke være noen grunn
til å forhaste seg med gjennomføring av et nytt system før hele komplekset er
skikkelig utredet og drøftet med aktuelle parter. Det siste notatet har overbevist oss om at
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justeringer i mange omganger vil gi et alt for uoversiktlig system, og sannsynligvis også et
mye dyrere system. Det vil bli kostbarere for staten både når det gjelder administrasjon og når
det gjelder summen av pensjonsutbetalinger.

Det er vanskelig å forstå at så vel alderspensjon som tilpasset AFP, må belastes med
kompliserte aldersjusteringer og diskriminerende indekseringer. Det foreligger ingen reell fare
for norsk økonomi i overskuelig framtid om pensjonsinntekt blir behandlet på linje med
lønnsinntekt. Pensjon er jo allerede i utgangspunktet bare en redusert etterlønn som samlet
sett ikke truer, men støtter opp om norsk økonomisk framgang.

Vennlig hilsen

Gl..L-1, `

Eli Vinje
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