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Til alle de politiske partier på Stortinget

Pensjonistforlik – Kommentarer fra Forsvarets seniorforbund
Forsvarets seniorforbund (FSF) viser til pensjonsforliket som ble lagt frem av FrP og SV tirsdag 10.
november. Forslaget er fremmet for Stortinget og det støttes av Pensjonistforbundet. FSF er i dag en av
fire senior-/pensjonistorganisasjoner, sammen med Pensjonistforbundet, Landsforbundet for Offentlige
Pensjonister (LOP) og Senior Norge, som har drøftingsrett med Regjeringen angående trygdeoppgjøret
og Statsbudsjettet.
FSF sine krav til årets trygdeoppgjør var følgende:
«FSF krever at underregulering av alderspensjoner fjernes. Subsidiært at den gjennomføres med
gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. Dette har hele tiden vært Stortingets intensjon, men dagens
operasjonalisering om et fratrekk på 0,75 prosent har gitt unødvendig store svingninger og bidratt til å
svekke oppslutningen om reguleringsordningen. Dersom Regjeringen står fast på denne modellen,
henstiller FSF Regjeringen om å supplere modellen med en sikringsmekanisme som vil motvirke særlig
lav regulering.
Forsvarets seniorforbund forventer at regjeringen legger fram resultatet av trygdedrøftingene til reell
politisk behandling i Stortinget.»
Forslaget om at pensjonene skal gjennomføres med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst med virkning
fra i år er et positivt tiltak og i henhold til vårt subsidiære krav. FSF vil bemerke at vi i alle år siden
pensjonsreformen kom i 2011 har fremmet krav om, både ifm trygdeoppgjøret og Statsbudsjettet, at
underreguleringen fjernes i sin helhet.
Pensjonistenes økonomiske situasjon påvirkes av gjeldende pensjonsordninger og andre økonomiske
forhold som fastsettes i de årlige statsbudsjetter. Pensjonene er et av de viktigste forhold for å gi
pensjonistene den nødvendige trygghet. Nåværende pensjonsordninger ble utformet da man år etter år
hadde hatt en god årlig vekst i kjøpekraften, og dette så ut til å bli en varig trend. De reguleringsmessige
forhold som levealdersjustering og avkortning av pensjonenes lønnsvekst i forhold til de yrkesaktives
lønnsvekst, fører til at pensjonistene får sin kjøpekraft svekket i forhold til de yrkesaktive. FSF har klart
gitt uttrykk for at dette er en uheldig utvikling som på lengre sikt vil gjøre gapet mellom de årlige
pensjoner og de yrkesaktives lønnsutvikling større og større. Dette har fra politisk hold blitt avvist med at
pensjonistene uansett ville få øket sin kjøpekraft, men ikke i samme grad som for de yrkesaktive. FSF syn
er at pensjonistene skal få tilsvarende andel av kjøpekraftsutviklingen som de yrkesaktive. Dette gir
forutsigbarhet og likhet uavhengig av positiv eller negativ lønnsvekst.
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Forslaget om gradvis å øke minstepensjonene til EU´s fattigdomsgrense er fornuftig og bra. Det er
uverdig at minstepensjonistene skal leve av et utkomme som per definisjon fører til fattigdom. Hvorfor
beløpet som skal tilfalle minstepensjonistene beregnes som differensen mellom lønnsvekst og
gjennomsnittet av lønns- og prisvekst, er ikke enkelt å forstå og virker noe merkelig. Det anbefales at det
lages en opptrappingsplan og at midlene for å heve minstepensjonistene bevilges direkte over
statsbudsjettet og som en del av drøftingene med Regjeringen.
Det er foreslått forhandlinger som kun en av fire pensjonistorganisasjoner skal være delaktig i (les
Pensjonistforbundet). Det er uakseptabelt å gi en pensjonistorganisasjon forhandlingsrett og talsmann på
vegne av alle pensjonister og etter FSF mening brudd på nåværende prosedyrer. Forsvarets
seniorforbunds syn er at pensjoner under utbetaling skal gjennomføres ihht lov og forskrift og ikke være
gjenstand for forhandlinger. Både tjenestepensjon og alderspensjon må basere seg på opptjente rettigheter
gjennom et langt yrkesaktivt liv. Det skal lønne seg å være i jobb.
FSF har videre krevd at trygdeoppgjøret og pensjonistenes inntektsforhold skal behandles i vårsesjonen
på Stortinget for reell politisk behandling. FSF er enig i at pensjonistorganisasjon(er) blir representert i
TBU. Hvordan dette skal utformes, mener FSF at må diskuteres med pensjonistorganisasjonene i
fellesskap. Det blir ikke riktig at Pensjonistforbundet skal representere pensjonistorganisasjonene i alle
sammenhenger.
Kvartalsvise møter mellom pensjonistenes organisasjoner og Regjeringen er et godt forslag. Dette er et
krav FSF har gitt innspill til i forbindelse med de årlige statsbudsjetter. I Norge er det nå ca. 950.000
pensjonister. Dette er som gruppe en meget stor del av befolkningen. Dessverre har eldre lav
representasjon i styrende organer fordi de ofte taper i nominasjonsprosessene mot yngre kandidater, eller
er lite interessert i å delta i organisasjonsvirksomhet. Dette er uheldig og derfor er det viktig at
Regjeringen styrker de arenaene hvor de eldre skal ha innflytelse. Det må også fremheves at modellen
med pensjonistorganisasjonenes deltakelse i drøftinger er en styrke for demokratiet.
FSF vil hevde at pensjonistenes rett til å bli hørt ikke skal ligge noe tilbake for de yrkesaktives behov for
å ivareta sine interesser. Pensjon er i detalj et lovfestet anliggende og styres av staten gjennom
lovgivning. Slik bør det være for å ivareta nødvendig sikkerhet og forutsigbarhet. Dette innebærer
imidlertid ikke at de eldres interesser er uttømt. Tvert imot skal de eldre ha en hørbar stemme i de
demokratiske prosesser. Dagens ordninger ivaretar dette i begrenset grad. Forslaget med å etablere en
arena hvor pensjonistene møter Regjeringen, for å ta opp forhold som opptar de eldre, støttes.

Med vennlig hilsen
Forsvarets seniorforbund
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Styreleder
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