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Høringsuttalelse til høringsdokumentet om pensjonsreformen.

Utdanningsforbundet Sandnes ønsker å konsentrere uttalelsen vår om punkt 8 i
høringsdokumentet.

Vi reagerer på forslaget om at pensjonene skal bli avkortet med 0,75 % i forhold til
lønnsutviklingen ellers.
Forslaget med 0,75 % fradragsfaktor har flere negative konsekvenser som vi ikke ser blir
vurdert i dokumentet.
Innsparingseffekten vil for staten være ubetydelig.
En regner med at det er 650 000 pensjonister. I tillegg er det ca 300 000 uførepensjonister som
i alle fall må ha en særordning. Med utgangspunkt i en pensjon på 185 000,- vil en totalt på
650 000 pensjonister spare 901 millioner ved en avkortning på 0,75%.
Det viser at staten sparer under 1 mrd på dette.

Vi ser det også som en fare at ved å innføre denne fradragsfaktoren for folketrygden, vil det
også være fare for at tjenestepensjonene kan bli lovfestet regulert med 0,75%.

Om vi regner med at en yrkesaktiv i løpet av 15 år vil få en reallønnsvekst på 25,3 %, vil
pensjonistene, med en fradragsfaktor på 0,75%, kun bli avsett med en realvekst på 12,2% i
samme periode.

De sosiale virkningene ved en fradragsfaktor er mange og urovekkende.
Ut fra et rettferdighetshensyn bør pensjonistene få samme velstandsutvikling som yrkesaktive.
Det vil oppfattes som urettferdig at pensjonister med ulik alder, men samme
opptjeningsgrunnlag skal ha forskjellig pensjon fra Folketrygden. Med 10 års aldersforskjell
blir forskjellen over 32 000 kroner pr år. Hvis fradragsfaktor blir innført også for
tjenestepensjonen, vil utslagene bli desto større.
Det kan oppfattes som diskriminerende for en gruppe samfunnsborgere å bli stilt i skyggen av
flertallet i befolkningen.
Folketrygden til den enkelte bør også være en honnørlønn for godt arbeid og nøysomhet i
yrkesaktiv alder.
Pensjonistene i samfunnet bør ikke oppfattes som en belastning. Det bør derfor markeres med
lik velstandsutvikling for alle.
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