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Stans pensjonsranet! 

Forsvar besteårsregelen - avvis alleårsregelen 
I dag holder det med 20 gode år, da tåler vi noen år med deltid, arbeidsledighet, utdanning og 
omskolering. Nå skal du få etter det du har betalt inn. Pensjonssystemet legges om fra en solida
risk ordning til en forsikringsliknende ordning, der hver og en har sin oppsparte pott, og der de 
dårligste årene også teller. 

Nei til delingstall - pensjonene må ikke reduseres selv om levealderen øker 
Pensjonsreformen betyr at pensjonene redusers etter hvert som levealderen øker. Dersom 
Pensjonskommisjonen får rett og levealderen øker med 4 år i 2050, reduseres pensjonene, også 
minstepensjonen, med 18%. Hensikten er også med dette knepet å få folk til å stå lenger i arbeid. 
Hvis ikke, straffes du økonomisk. 

Nei til indeksering - pensjonene skal følge lønnsutviklinga 
Regjeringa foreslår at pensjonene kun økes med halvparten av reallønnsutviklinga. Dette er et 
uakseptabelt brudd med prinsippet om at pensjonistene skal følge velferdsutviklingen som i sam
funnet forøvrig. 

Forsvar AFP-ordningen 
Med regjeringens forslag blir det økonomisk 
umulig å gå av med førtidspensjon. Går du av 
ved 62 år må du dele potten din på 5 ekstra år 
og du taper i tillegg 5 års opptjening. For en 
normal industriarbeiderlønn gir det 5000 kr i 
tap hver måned og vi blir minstepensjonister. 
Å beholde dagens AFP-ordning blir nærmest 
umulig innenfor dette nye systemet. Det er 
bløff nr. 1 fra regjering og AP. 

Forsvar tjenestepensjonene 

i offentlig sektor 
Dersom alleårsregelen innføres, blir det umu
lig å klare å forsvare en pensjon på 66% av 
brutto sluttlønn etter 30 års ansettelse i det of
fentlige. Det er ikke politisk mulig å opprett
holde dette dersom besteårsregelen fjernes fra 
folketrygda og det innføres delingstall. Det er 
bløff nr. 2 fra regjering og AP. 
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Pengebløffen 

• Innsparingen er beregnet til 32 milliarder årlig, ikke mer enn Høyre har lovt i skattelette på 4 år. 
Det tilsvarer 5% høyere skattenivå i 2050, en økning på en promille i året. Selv denne lille skatte
økningen ville være unødvendig hvis det ble slutt på å skvise folk ut i arbeidsløshet og småbiter av 
deltid. 

• Sannheten er at ingen kan spå med noen troverdighet om økonomien i 2050. Med 45 års teknolo
giutvikling og arbeidsinnsats vil Norge være et mye rikere land enn i dag - tenk tilbake til 1960! 

• Skulle ikke vi makte det samme som Folketrygdens grunnleggere torde i 1967, lenge før Norge 
ble en oljenasjon? LO har beregnet at med et nøkternt anslag vil bare de økte oljeinntektene alene 
dekke regjeringens innsparingsgap. 

Nei til privatisering av pensjonen! 

• Pensjonsreform betyr at Staten sparer penger, men samfunnet gjør det ikke. Offentlige ordninger 
erstattes med privat pensjonssparing. Taperne blir de som ikke har råd. Private pensjoner er mye 
dyrere i drift enn folketrygda. Beregninger viser at over 25% forsvinner. Både for bedrifter og folk 
flest vil dette bli en voldsom ekstrabelastning. 

• I dag er det slik at vi betaler løpende inn det som går til pensjonistene gjennom skatteseddelen. 
Dette er solidaritet mellom generasjonene, fra barn til foreldre. Alternativet er å bygge opp svære 
fond som skal dekke opp de framtidige forpliktelsene. Det dreier seg om tusenvis av milliarder. Vi 
snakker om den største privatiseringa i Norgeshistoria. Tennene løper i vann hos forsikringsselskap 
og meklere. 
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Stans pensjonssviket! 

Et flertall i LOs sekretariat har på bestilling fra 
DNAs landsmøte gått inn for et kompromiss med 
Bondevikregjeringa. 

Norsk Pensjonistforbund klarte for noen år siden 
å få gjennomslag for at pensjonene skal følge re
allønnsstigningen ellers i samfunnet. Nå går LO
ledelsen inn for at pensjonistene bare skal få halv 
reallønnsstiging. 

LO-ledelsen går inn for å øke pensjonsalderen 
etter hvert som levealderen øker . Dersom det 
går slik pensjonskommisjonen tror og levealde
ren øker med 4 år til 2050 skal pensjonsalderen 
økes med 2 år og 8 måneder. De som ikke greier 
å stå lenger enn til 67 år, får pensjonen kraftig re
dusert. 

LO-ledelsen går inn for at besteårsregelen skal 
erstattes med en alleårsregel "med sosial profil''. 
Nå skal en få godskrevet opptjening ikke bare 
ved omsorgsarbeid, men også ved ufrivillig del
tid, ufrivillig fravær, arbeidsledighet, midlertidig 
uførhet, attføring og utdanning. En slik liste vil 
aldri dekke alt som ligger i dagens besteårsregel, 

der dine 20 beste inntektsår avgjør pensjonens 
størrelse. Hva med skiftarbeideren som må over 
på dagtid og taper 60 000 året i skifttillegg ? Og 
disse særordningene er lette å fjerne når selve sys
temendringen er innført. 

Sukring av pillen er at AFP-ordningen og 
bruttopensjons-ordningene i offentlig sektor skal 
forsvares. Men ingenting av dette lar seg kombi
nere med innføring av alleårsregel. Opptjening 
av pensjon fra 62 til 67 år i AFP-ordningen og 
pensjonsutbetaling på 66% av sluttlønna etter 30 
års ansettelse i det offentlige står i skarp motstrid 
til alleårsregelsen .. I tillegg blir det sjølsagt verre 
å oppnå en god tjenestepensjon for alle, når selve 
grunnlaget kuttes drastisk. 

LO-ledelsen vil låse fast tre håndfaste prinsip
per som svekker folketrygden grunnleggende: 
Alleårs-regel, delingstall, indeksering. Dette inn
hylles i masse tåkeprat, og resultatet skal bli bedre 
for alle - basert på forutsetninger av typen "det 
forutsettes at det blir godt skiføre i juli''. 

Folketrygdas skjebne må avgjøres av folket i valg - Utsett behandlinga! 

r 

Støtt oppfordringen fra 58 representanter fra 28 lokale 
LO-organisasjoner samlet til møte i Oslo 15. og 16. april: 

GENERALSTREIK 24. MAI 
med krav om at Stortinget skal utsette både pensjonssaken 

og saken om ny arbeidsmiljølov. 
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