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Sak: Kommentarer til Høringsnotat "Ny alderspensjon i folketrygden - lovutkast"
Iht høringsnotatet (hn) 1.2 er målsettingen for pensjonsreformen tosidig,
"å etablere et sosialt og økonomisk bærekraftig pensjonssystem
å fjerne urettferdighetene i dagens pensjonssystem".
Målsetningens første del nås da forslagene gir en lavere pensjonsutgift for det offentlige. Det samme
er ikke tilfellet for andre del da ny urettferdighet innføres. Det er uforståelig at studenter, gitt
fullføring av studiet innen normert tid, ikke gis pensjonsopptjening på linje med andre grupper uten
pensjonsgivende inntekt, spesielt når det fremheves at høy kompetanse er det Norge skal leve av når
olje- og gassalderen en gang tar slutt. Pensjonssystemet bør stimulere til å fremme slik kompetanse,
ikke det motsatte.
I 1992 ble tilleggspensjonsberegningen i alderspensjonen endret fra 45% til 42%. I 1992 ble det også
innført pensjonsopptjening for ulønnet omsorgsarbeid for pass av barn før skolepliktig alder. De som
utførte omsorgsarbeid i perioden 1967 - 1991 ble ikke omfattet av ordningen og er det fremdeles
ikke. Full tilleggspensjon forutsetter 40 år og avkortes hvis antall år er mindre. I nevnte periode var
det få offentlige barnehaveplasser, noe som medførte at kvinner, i hovedsak, fikk omsorgsrollen selv
om ønsket var å være i betalt arbeid. Resultatet er lavere pensjon . Denne urettferdigheten kan nå
gjøres om ved å inkludere 1967 - 1991 gruppen i ordningen fra 1992.
Ved folketrygdens innføring i 1967 påtok staten seg ansvaret for at vanlige folk hadde noe å leve av
ved nådd pensjonsalder, vanligvis fra 67 år. Den enkeltes bidrag til finansiering av ordningen
skjedde via skattesystemet. Gitt inntekten det enkelte år kunne fremtidig pensjon
beregnes. Alderspensjonen i folketrygden er justert noen ganger siden ordningen ble innført, sist i
1992. Forutsigbarhet om pensjonens størrelse er vesentlig i vurderingen av
pensjoneringstidspunkt. Viktig er også hvordan denne vil bli regulert i
fremtiden. Pensjoneringstidspunktet er normalt ikke noe som besluttes over natten. Endringer som
introduseres på tampen av en yrkesaktiv periode eller i en AFP-periode bidrag dårlig til
forutsigbarhet.
I hn er gjennomføring forutsatt å skje i 2010 gjeldende for fødselsåret 1943 og i prinsippet med full
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levealderjustering selv om denne først slår ut for senere årsklasser da forholdstallet for 1943
årsklasse er satt til 1. Det tilrås at levealderjustering ikke får virkning for de årsklasser hvis pensjon
beregnes etter gjeldende regler.
Med vennlig hilsen
Jens Petter Helbak.
Ps: vennligst bekreft mottagelsen av denne e-post.
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