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Høringsnotat fra Arendal Høyre angående innstillingen fra 
pensjonskommisjonen om den nye folketrygdordningen. 

 
Arendal Høyre har en visjon om at Norge skal bli et ledende land innenfor kunnskapsbaserte 
virksomheter. 
Vi har en idé om at kunnskapsbaserte virksomheter skal gi gode, miljøvennlige, interessante og 
lønnsomme arbeidsplasser. 
Vi har som mål å gi ungdommen utdannelse som er nødvendig for de kunnskapsbaserte 
virksomhetene. Dette innebærer utdanning med varierende lengde for å dekke virksomhetenes ulike 
behov for arbeidskraft. 
Vi har som mål å gi kvinner og menn like muligheter til utdannelse og jobb. 
Vi har som mål å gi arbeidstagerne mulighet til å nyte andre sider ved livet enn arbeid gjennom 
mulighet for hel eller delvis pensjonering fra 62 år og utover, blant annet å nyte og yte 
relasjonsbygging med barne-barn. Det vil være et viktig bidrag til identitetsutvikling i en 
fragmentarisk samfunnsutvikling.. 
 
Dette er noen viktige mål som pensjonsreformen skal bidra til å realisere. Våre kommentarer vil 
være et bidrag til å realisere disse målene. 
 

1. En modernisert folketrygd med en nærmere sammenheng mellom den enkeltes inntekt og 
pensjon 

Kommentar:  

Arendal Høyre støtter løsningen med en garantipensjon på 1,86G med et inntektsavhengig 
garantitillegg fra på opptjent G mellom 1,86G og 3,85G, og en inntektspensjon fra 3,85G og 
oppover til 8G. Med en opptjening på 1,25% pr år forutsetter vi at utbetalt pensjon skal være 44% 
av gjennomsnittlig G etter 35 års opptjening med mulighet til å tjene opp inntil 54% av 
gjennomsnittlig G etter 43 år. 
Høyere utdanning blir ikke belønnet gjennom en opptjeningstid på 43 år. Opptjening vil skje over 
færre år, og evt. høyere lønn senere i livet utløser innbetaling til trygdesystemet men ikke 
opptjening av flere pensjonspoeng enn ”taket” pr. år. Se også punkt 3 om livsløpsopptjening. 
Det forutsettes at tjenestepensjonen gjøres fleksibel slik at hver enkelt kan betale inn så mye i 
tjenestepensjon at vedkommende får en tilstrekkelig god pensjon til å kunne gå av ved fylte 62 år.  
 

2. Grunnsikring ved garantipensjon. 

Kommentar:  

Løsningen med en grunnpensjon på 1,86G med en inntektsavhengig tilleggspensjon er en riktig vei 
å gå for å sikre alle innbyggerne en rimelig minstepensjon. Det forutsettes at man som hovedregel 
må ha 40 års botid i Norge for å få garantipensjon. 
 

3. Livsløpsopptjening. Dvs. at alle år skal gi pensjonsopptjening. Dette innebærer at dagens 
besteårsregel (20 beste år) og 40-årsregelen fjernes. I stedet kommer innføres 43 års 
opptjeningstid for å få full uttelling av tilleggspensjonen.  

Kommentar:  

Løsningen med 43 års opptjening innebærer en straff for de som tar utdanning, fordi mange av dem  
ikke vil ha mulighet til å tjene opp fulle rettigheter. Dette gjelder uansett om utdanningen er i 
forbindelse med grunnleggende skolegang eller som etter- og videreutdanning utdanning senere i 
livet. Det er likevel tvilsomt om dette vil føre til at færre tar utdanning, siden få tenker så langsiktig 



og ensidig lønnsomhetsmessig ved yrkes- og utdanningsvalg. 43 års opptjening vil forøvrig ramme 
kvinner som gruppe mest, siden veksten i antall som tar høyere utdanning er sterkest blant kvinner. 
Deling av pensjonspoeng mellom ektefeller/samboere vil være rettferdig. Deling av pensjonspoeng 
mellom ektefeller og samboere kan gjøres ved ligningen hvert år. Dette vil jevne ut evt. skjevheter 
ved samlivsbrudd, som dessverre er blitt langt vanligere enn tidligere.  
43 års opptjening er alt for lang opptjeningstid. De som tar utdanning vil ikke ha mulighet til å tjene 
opp fulle rettigheter. Arendal Høyre foreslår at opptjeningstiden settes til 35 år og at det skal være 
mulig å ta ut pensjonen når man er 62 år. For å få til dette er det nødvendig at enkelte med lang 
studietid tilordnes inntil tre år med ”studieopptjening” for å få 35 års opptjeningstid når de fyller 62 
år. Hvis man ser kollektivt på gruppen med høy utdanning, vil svært mange i denne gruppen betale 
inn pensjonsavgift basert på lønn godt over 8G. Gruppen vil derfor kollektivt bidra mer til 
innbetaling av pensjonsavgift enn det den tar ut i pensjon. En del av innbetalingsoverskuddet kan 
derfor gå til dekning av pensjonspoeng til studenter med lang utdannelse. Vi foreslår at 
studieopptjeningen skal være 4,5G i inntil tre år for de som på grunn av lang studietid ikke oppnår 
full opptjeningstid på 35 år når de fyller 62 år. 
Vi støtter også forslaget om å gi pensjonsopptjening for omsorgsarbeid. Opptjeningen skal være 4,5 
G. Hvis inntekten på det tidspunktet man gikk ut i omsorg, vil størrelsen på inntekten bestemme 
opptjeningen med et tak på 6 G. Vi støtter også en ordning med omsorgspoeng for årene 1967 – 
1992. 
 

4. Det foreslås en automatisk stabiliseringsfaktor, et delingstall som jevner ut konsekvenser 
av at levealderen i befolkningen øker over tid. Dette er den viktigste innstrammingen i 
forsalget for å gjøre folketrygden mer robust. Det betyr at aldersgrupper som går av med 
pensjon etter 2010, må jobbe noe lenger for å få samme pensjon dersom gjenstående 
leveralder for 67-åringer fortsetter å øke.  

Kommentar:  

Arendal Høyre er enige i løsningen med delingstall som jevner ut konsekvensene av at 
gjennomsnittlig levealder øker over tid. Vi vil imidlertid poengtere at regelen om å justere 
pensjonen med et delingstall som avhenger av gjennomsnittlig levealder i befolkningen også må 
komme til anvendelse om gjennomsnittlig levealder går ned. Ved reduksjon i gjennomsnittlig 
levealder må derfor pensjonsutbetalingen øke.  
 

5. Fleksibel pensjoneringsalder fra fylte 62 år. Adgang til å kombinere pensjon og arbeid fra 
62 år uten avkortning av pensjonen mot arbeidsinntekten. Staten ut av AFP-ordningen. 

Kommentar:  

AFP ordningen representerer en stor forskjellsbehandling av arbeidstakere, da det bare er noen som 
kommer inn under AFP ordningen. Dette er totalt uakseptabelt så lenge staten er med på å 
finansiere ordningen. 
Løsningen med å kombinere arbeid og pensjon uten at pensjonen blir redusert fra 62 år er en god 
løsning som gir mulighet og oppfordring til å fortsette å arbeide også etter 62 år. Hovedregelen må 
være  at pensjonsalderen er 62 år, med mulighet til videre opptjening av pensjonsrettigheter inntil 
man er 67 år. 
 

6. Egen premie for den inntektsavhengige alderspensjonen fra folketrygden. Forslag om 
17,5% av årlig arbeidsinntekt. Premien fordeles mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. 

Kommentar:  

Som i dag er det nødvendig med en folketrygdpremie som danner grunnlaget for den pensjonen som 
skal utbetales i fremtiden. Delingen av betalingen av folketrygdpremien mellom arbeidstager og 



arbeidsgiver er en løsning som i stor grad skjuler hvor mye som betales totalt i folketrygdpremie for 
hver arbeidstager. Den beste løsningen er derfor at arbeidstager belastes for hele folketrygdpremien. 
Denne løsningen forutsetter at lønnen til arbeidstager øker tilsvarende det arbeidsgiver i dag betaler 
i folketrygdpremie for arbeidstageren, og at arbeidstageren trekkes et tilsvarende beløp i økt 
folketrygdavgift. 
 

7. Løpende utbetalte alderspensjoner reguleres årlig med gjennomsnittet av pris- og 
lønnsvekst. 

Kommentar:  

Det forutsettes at opptjeningen av pensjonspoeng reguleres med gjennomsnittlig økning av 
lønnsveksten hvert år. 
Utbetaling av folketrygden kan reguleres med gjennomsnittet av årlig pris- og lønnsvekst. 
 

8. Pensjonene i folketrygden bør i hovedsak finansieres ved løpende innbetaling etter hvert 
som de kommer til utbetaling. I tillegg bør det være en generell, statlig fondsoppbygging 
som både reflekterer utviklingen i statens petroleumsinntekter og pensjonsforpliktelsene i 
folketrygden. 

Kommentar:  

Dette er en særdeles dårlig løsning. Da folketrygden ble innført i 1967 var det meningen at 
folketrygden skulle gi ca 67% av opptjent G. I dag viser det seg at utbetalingen av folketrygden gir 
rundt 50% av opptjent G. Den viktigste årsaken til dette er at man har valgt et ”pay as you go” 
system. I dette ligger det at man ikke har bygd opp fonds av innbetalingene til folketrygden. 
Betalingen har hele tiden vært belastet statsbudsjettets løpende inntekter. Med alle de gode 
formålene som kjemper om dekning over statsbudsjettet har pensjonsutbetalingen til folketrygden 
tapt. Dette er en utvikling som må stanses. Det går ikke an å lage et system som gjør at utbetaling 
av folketrygd hele tiden må kjempe om å få tilbake midler som er innbetalt av pensjonstagerne. 
Løsningen som sikrer full tilbakebetaling av innbetalte midler er at de innbetalte midlene plasseres i 
fonds som bare kan benyttes til utbetaling av pensjon. Denne løsningen er særlig viktig i den 
situasjonen vi er inne i nå hvor antall yrkesaktive som skal betale pensjonen til de pensjonerte i et 
”pay as you go” system har falt fra 3,9 i 1967 til 2,6 i 2003, og forventes å falle videre til 1,6 i 2050.  
De fond som er foreslått som pensjonsfond er ikke fonds som er låst til pensjonsformål. Den 
sittende regjeringen til en hver tid kan benytte disse fondene til annet enn pensjonsutbetaling. Dette 
er ikke akseptabelt. 
 

9. Det etableres en langsiktig retningslinje om at de ufonderte forpliktelsene knyttet til 
alderspensjon i folketrygden ikke skal øke over tid som andel av den samlede 
verdiskapningen i landet. 

Kommentar:  

Dette er ikke godt nok til å sikre pensjonsrettighetene til de yrkesaktive. Det eneste som er godt nok 
er oppbygging av fonds som bare skal dekke utbetaling av folketrygd. Oppbygging av fonds er også 
meget viktig i den situasjonen vi er inne i hvor antall yrkesaktive som skal betale pensjonen til de 
pensjonerte, er stadig fallende (ref pkt 8). 
 

10. Offentlig tjenestepensjon legges om slik at den blir et direkte (netto) tillegg til folketrygden. 

Kommentar:  



Det er en riktig løsning at offentlig tjenestepensjon skal komme som et netto tillegg til folketrygden. 
Det bør være et tak på offentlig tjenestepensjon. De som har meget godt betalte jobber i det 
offentlige kan sikre seg ved å tegne private tilleggsforsikringer hvis de ønsker en høyere dekning 
enn den som den offentlige tjenestepensjonen vil gi. 
 

11. Særaldersgrenser knyttet til bestemte yrkesgrupper blir gjennomgått og tatt opp i 
forhandlinger mellom partene i arbeidslivet. 

Kommentar:  

Man må gjerne opprette særaldersgrenser for enkelte arbeidstagere. En særaldersgrense må 
imidlertid ikke gi høyere utbetalt folketrygd enn det en opptjening på 1,25% av inntekten i G for 
hvert arbeidsår gir.  
Det må være innbetalingen til tjenestepensjonsordningen som må være større for arbeidstagere med 
særaldersgrense. Dette sikrer at det er de organisasjonene som benytter særaldersgrenser som også 
bærer kostnadene ved ordningen. Ordningen må gjennomgås nøye for å finne ut om det er behov for 
de særaldersgrensene vi har i dag. Det kan også være behov for særaldersgrenser i andre yrker. I en 
del ”kvinneyrker” kan det være vanskelig å bli værende i til fylte 62 år . 
 

12. Folketrygdens uførepensjonsordning blir utredet nærmere. 

Kommentar:  

Ordningen med uførepensjon er et omfattende problem. Det er viktig å få redusert utgiftene til 
uførepensjon. Arendal Høyre støtter derfor opp om at uførepensjonsordningen utredes nærmere 
med tanke på å få flere uføretrygdede tilbake i hel- eller deltidsstillinger, og at man ser på tiltak for 
å redusere antallet som uføretrygdes. Det er viktig at kostnadene til uføretrygd kan reduseres. 
 

13. Forenkling og informasjon. Alle får årlig opplysning om sine opptjente pensjonsrettigheter. 

Kommentar:  

En grei og lettfattelig opplysning av hvilke pensjonsrettigheter den enkelte arbeidstager har 
opparbeidet seg er en riktig og nødvendig opplysning å gi hvert år- 
 

14. Nytt pensjonssystem i folketrygden foreslås å tre i kraft fra 2010, og at det fases gradvis 
inn over en femtenårs periode. 

Kommentar:  

Så snart den nye folketrygden er vedtatt bør pensjonsinnbetalingene til folketrygden settes på fonds 
som bare kan benyttes til pensjonsutbetaling til folketrygden. 
En ikrafttreden av den nye folketrygden fra 2010 med en gradvis innfasing i perioden 2010 til 2025 
er en akseptabel løsning. 
 
 
 


