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Nå ber vi deg stemme over den nye pensjonsordningen vi har forhandlet fram.
Etter lange forhandlinger har vi i LO, sammen med Unio, YS og Akademikerne, fått på plass
en god avtale som sikrer ansatte i offentlig sektor en god pensjonsordning. Den sikrer
hovedpunktene fra LO-kongressen.
Den nye pensjonsordningen er livsvarig, kjønnsnøytral og kompenserer de som må gå av
tidlig. Samtidig er det en avtale som bidrar til det som er hovedformålet med
pensjonsreformen, nemlig at det skal lønne seg å jobbe lengre.
Da Stortinget vedtok at både folketrygd og offentlig tjenestepensjon skulle levealdersjusteres i
2005, ble dagens ordning med ett en mye dårligere ordning, særlig for de unge. Den nye
ordningen fjerner ikke levealdersjusteringen, men gjør det lettere å jobbe seg opp til en bra
pensjon, enn man kan med dagens ordning.
Det vi har fått er en påslagsordning. Den kommer i tillegg til folketrygden. Den er tilpasset
privat AFP, men med den viktige forskjellen at man ikke kan miste hele rettigheten.
Med denne avtalen har vi fått på plass et tidligpensjonstillegg for årskullene mellom 1963 og
1970, som gis mellom 62 og 70 år. Dette var det vanskelig å få gjennomslag for, og vi er
fornøyde med at de som må gå av tidlig i disse årskullene får noe ekstra.
Vi har fått til overgangsordninger for de gruppene som har særaldersgrenser. Vi har avtalt en
videre prosess gjennom forhandlinger mellom partene. Kanskje aller viktigst, vi har fått svart
på hvitt at det fortsatt vil være yrkesgrupper i offentlig sektor som har behov for lavere
aldersgrenser.
Det er nok mange som spør seg hvorfor vi har forhandlet fram en ny pensjonsordning. Var
ikke den vi hadde god nok? For de som er godt voksne, og snart skal gå av med pensjon, så er
den det, men den vil bli stadig dårligere for de yngre aldersgruppene. Det er et resultat av
levealdersjusteringen. Vi lever lengre, derfor må også mange av oss jobbe litt lengre.
Vi mener den avtalen vi har fått er så god at vi anbefaler den til våre medlemmer. Det er
viktig at en ny ordning er så godt forankret som mulig. Derfor håper vi at du som får dette
avstemningsdokumentet bruker stemmeretten din og deltar i avstemningen.
Stem ja til ny pensjonsordning!
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