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Departementets skriv,  datert 8.f.m.
Det vises videre til departementets tidligere høringsnotat og vårt svar på dette,
datert 21. april d.å.
Norsk  Pensjonistforbund aksepterer forslaget om levealdersjustering i alderspensjonen i den
framtidige folketrygden,  bl.a. under henvisning til at en slik justering kan være et bidrag til
å gjøre pensjonsutgiftene forutsigbare. Norsk  Pensjonistforbund vil imidlertid understreke at
pensjonsutgiftene også må sees i lys av utviklingen av oljeinntektene og pensjonsfondets  stilling. Vi
deler ikke den rådende pessimisme om framtidens oljeinntekter.  Utviklingen av pensjons-
regnskapene må derfor være gjenstand for løpende vurdering  og de må til enhver tid være et middel
for styrking av pensjonistenes økonomi når landets fmansielle situasjon gjør dette mulig .  Nivået på
de laveste pensjonsutbetalinger er fremdeles for lave,  og vi ser ingen tegn på at dette forhold kan
rettes opp ved ordningen med garantipensjoner. Vi har ellers  ikke merknader til departementets
tabelloversikter .  Norsk Pensjonistforbund nærer også bekymring for den store gruppen av personer
som i de nærmeste årene oppnår alder for rett til alderspensjon.  Disse gruppene,  sammen med de
som allerede har fått sin pensjon, har ikke hatt  den mulighet som de yngre grupper har til å
planlegge sin framtidige økonomi med supplerende ordninger. Vi forutsetter  derfor at de årlige
pensjoner for aldersgruppene  født før 1954  blir regulert på lik linje med garantipensjonene slik at
deres kjøpekraft kan bestå og at disse får nytte av den bebudede gradvise innfasing av
levealdersjusteringen.
Norsk  Pensjonistforbund vil understreke at levealdersjusteringen ikke må forsterke  sosiale
forskjeller,  bl.a. i levealder mellom grupper  i vårt samfunn,  basert på økonomi ,  geografi og sosiale
forskjeller m.v. Dette er  viktig for  så vel beregningsgrunnlaget som den praktiske gjennomføringen
av levealdersjusteringen.
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Til sist vil Pensjonistforbundet minne om at ved dagens beste års regel i folketrygden kan
arbeidstakeren ta ut sin fulle pensjon ved fylte 67 år. For enkelte grupper født før 1950 blir denne
rettighet suspendert ved at de etter innføringen av nye bestemmelser om alderspensjon
i folketrygden må arbeide utover fylte 67 år for å få rett til ubeskåret pensjon, selv om de har
oppnådd 40 års opptjening i folketrygden. Vi forutsetter at dette rettes opp før lovproposisjonen
fremmes for Stortinget.

ed vennlig hilsen

Harald 0. Norman
Generalsekretær.
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