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HØRINGSNOTAT - NY FOLKETRYGD

Her følger NTLs kommentarer til regjeringens notat vedrørende ny folketrygd.

NTL vii fortsatt ha et pensjonssystem som er bygd pã folketrygden, et system som har legitimitet i
befolkningen og som ivaretar viktige velferdspolitiske prinsipper - prinsipper som fagbevegelsen
har voktet over i mer enn hundre ãr og som har sikret folket trygghet og omfordeling.

Til paraqrafene 20-6 til 20-8

Opptieninq av pension ved omsorqsarbeid, verneplikt my.
NTL støtter forslaget om poengopptjening for omsorgsarbeid

NTL støtter forslaget om at verneplikt gis opptjening, men vi krever at pensjonsopptjeningen gis
med tilbakevirkende kraft for aile som omfattes av alleãrsregelen, det vii si for personer født i
1954 eller seinere.

I høringen spørres det om hvordan en ordning med tilbakevirkende kraft for omsorg for eldre,
syke og funksjonshemmede kan gjennomføres.
NTL foresiãr at dette gjøres etter individuell søknad. Opptjening som ved annet omsorgsarbeid,
4,5 g. NTL vet at NAV i de fleste tilfeller vii ha en eller annen form for dokumentasjon som vii
understøtte eventuelle søknader fra de som anser seg berettiget til slik opptjening.

Dagpenger
Vi støtter at det gis opptjening av dagpengegrunnlaget, men krever at taket settes likt med øvrig
opptjening som er pã 7,1 g.

NTL krever at ogsã denne opptjeningen gis med tilbakevirkende kraft for aile som omfattes av
alleãrsregelen.
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I 10vforslaget er det ikke fremmet forslag om opptjening ved etter og videreutdanning eller ved
heltidsstudier.
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Om opptjening av pensjonspoeng ved etter- og videreutdanning og studier
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NTL foresiãr for det første at ingen skal tape pensjonsopptjening ved etter- og videreutdanning
og at heltidsstudenter mã fã godskrevet pensjonsopptjening tilsvarende nivã som for
vernepliktige.

Forslag tillovtekst:

Det opparbeides pensjonspoeng ved etter og videreutdanning og ved heltidsstudier, opptjeningen
tilsvarer 2,5 ganger grunnbeløpet, opptjeningen gis til aile som omfattes av pensjonsopptjening
etter ny ordning.

Tvungen deltid
Det er ikke fun net noen løsning pã tvungen deltid. NTL krever at dette mã finne sin løsning i
forbindelse med innføringen av reformen.
En mãte kan være at de som er registrert ledig opparbeider grunnlag tilsvarende den stillng de
søker (eller 100 % av den deltidsstillngen arbeidstakeren har)

Til Kapittel III Garantipension

Om avkortinq av qarantipensionen
Forslag til tekst i høringsnotatet:
§ 20-12 avsnitt 5:
Garantipensjonen som er beregnet etter fjerde /edd avkortes med 80 prosent av
inntektspensjonen.

NTL ser at avkorting mot garantipensjon vii gir personer med lave inntekter svakere
arbeidsinsentiver, enn personer med midlere - eller høyere inntekt. Dette er allikevel en klar
forbedring fra dagens ordning og man reduserer "minstepensjonsfella", men fjerner den ikke. For
ã styrke arbeidsinsentivene for aile lag av folket krever
NTL at inntektspensjon ikke avkortes mot garantipensjon.

Vi krever ogsã at det korrigeres for redusert pensjonsopptjening ved langvarig sykdom, skade
eller Iyte.

Levealdersjustering
NTL mener prinsipielt at en eventuelilevealdersjustering mã ikke komme til anvendelse før
pensjonisten er fylt 70 ãr.
NTL mener det er bra at regjeringen i tarifforhandlingene nã gir en gradvis innfasing av
levealdersjusteringer for de som er født mellom 1943 og 1958. NTL mener allikevel at
utformingen bør skjerme aile de som ikke har mulighet for ã oppveie virkningen av
levealdersjusteringen fullt ut. Det vii si at disse skjermes fult ut for effektene av
levealdersjusteringen og at man skjermer de som født fram til og med 1963.

For de som omfattes av alleãrsregelen krever NTL at innføring av levealdersjustering gis en
mindre dramatisk utforming, slik at det ikke blir sã sterk avkorting. Dersom en ikke avkorter sã
dramatisk vii det være gunstigere for dem med lavere inntekter.
En for sterk avkorting vii skape store problemer med ã finne en akseptabelløsning for
uførepensjoner, brutto tjenestepensjoner og for de yrkesgruppene som har særaldersgrenser.



Forsørg ingstilegg
NTL krever at behovsprøvd forsørgingstillegg i dagens alderspensjon videreføres.

Beregning og uttak av pensjon
§ 20-16 og 20-17 omhandler uttak og beregning av pensjon. Herunder ogsã end ring av
uttaksradering av pensjonen. NTL mener her at endring i pensjoneringsgrad mã kunne
gjennomføres nãr man har behov for endring.

§ 20-19

Reguleringstidspunktet beholdes til 01.05

Andre forhold som ikke omtalt i forslaget

Avtalefestet pensjon
NTL er positiv til at regjeringen har stadfestet det statlige bidraget i AFP.

AFP i offentlig sektor fortsatt mã beregnes etter kravet om 30 ãrs opptjening

Deling av pensjonsrettigheter ved samlivsbrudd
Pensjonsformuen opptjent under parforhold med felles barn fordeles gjennom privatrettslig
mellom partene.

Kostnader knytet til reformen
Vi forventer at veiledningskompetansen ved aile NAV-kontor er fremragende og at det utvikles IT-
systemer som kan gi trygghet for korrekt pensjonsbehandling.

Det mã tilføres tilstrekkelige økonomiske ressurser til at NAV fãr mulighet til ã gjennomføre
tilstrekkelig kompetanseheving.

Med hilsen
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