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Høringsuttalelse  -  levealdersjustering av alderspensjoner

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte den 8. mai ut et tillegg til høringsnotatet
om ny alderspensjon i folketrygden der det foreslås endringer i bestemmelsene om
levealdersjustering og medregning av AFP-tillegg ved vurdering av retten til uttak av
pensjon før fylte 67 år.

Det opprinnelige notatet, som hadde høringsfist 28. april, viste at
levealdersjusteringen fikk store konsekvenser, også for de første årskullene som blir
rammet av omleggingen. Dette forsøker man nå å bøte på ved å foreslå innført en w

gradvis innfasing av levealdersjusteringen, for årskullene fra 1943 til og med 1958.
Norsk Journalistlag mener det er positivt at departementet innser hvor 3 41

CD Mdramatisk denne omleggingen er, og tar noen grep for å gjøre effekten mindre. For
øvrig bidrar innfasingen til en ytterligere komplisering av en pensjonsreform som fra N
før av er komplisert. , g

AFP-tillegg
I det opprinnelige høringsnotatet ble det satt som forutsetning at retten til å ta ut
pensjon før 67 år var at pensjonen ved fylte 67 var høyere enn den såkalte
garantipensjonen (minstepensjonen). Det innebar at mange lavtlønte, og personer med
kort opptjeningstid ikke ville få anledning til å ta ut tidligpensjon.

Av brevet fra statsministeren til riksmeklingsmannen i forbindelse med årets
lønnsoppgjør, framgår det at regjeringen vil foreslå et livsvarig kompensasjonstillegg til
personer som får ny AFP og alderspensjon etter gamle opptjeningsregler (årskullene
1948 til 1962). Departementet foreslår nå at dette tillegget skal regnes med når man
vurderer grunnlaget for å ta ut pensjon før man fyller 67 år. Det innebærer at flere får
muligheten til å ta ut hel eller delvis pensjon fra 62 år. Norsk Journalistlag mener at
dette er positivt, men vil bemerke at mulighetene for å ta ut tidligpensjon for disse
gruppene uansett vil være begrenset fordi pensjonsnivået blir svært lavt.

Generelt
Norsk journalistlag mener at denne tilleggshøringen viser at den pensjonsreformen
storting og regjering legger opp til er dårlig fundert. Bare en drøy uke etter at forrige
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høringsfrist utløp, må man komme med tilleggsutredning fordi man ikke har sett
konsekvensene av de forslagene som er lansert.

Norsk journalistlag vil også uttrykke bekymring over at det ennå ikke er lagt
fram forslag til hvordan tjenestepensjonene skal tilpasses en ny folketrygd, og mener
tiden fram til innføring av pensjonsreformen i 2010 er uforsvarlig kort.

Ett av formålene med å innføre et nytt pensjonssystem skulle være en
forenkling av dagens system. Det vi har sett av forslag så langt, innebærer ingen
forenkling. Det innebærer tvert i mot et uhyre komplisert system, som kompliseres
ytterligere av overgangsordninger og tiltak for å bøte på uheldige konsekvenser av
tidligere forslag.

Norsk journalislag uttrykte også i forrige høringsuttalelse bekymring for om
NAV er i stand til å håndtere en så stor omlegging på forsvarlig vis. Vi har senere sett
at etaten selv har gitt uttrykk for samme bekymring. NJ vil på denne  bakgrunn
sterkt anbefale departementet å revurdere tidspunktet  for gjennomføringen av
pensjonsreformen.
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