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Økt minstepensjon – også for de med offentlig tjenestepensjon
Pensjonistforbundet viser til at Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre i
forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett ble enige om å øke minstepensjon for
gifte/samboende med 1 000 kroner fra 1. september 2017. I forhandlingene i det opprinnelige
statsbudsjettet i fjor høst ble det enighet om å øke minstepensjon for enslige med 4 000 kroner
fra samme dato.
Disse økningene i minstepensjon er sårt tiltrengte og nødvendige. Etter at pensjonsreformen
ble innført underreguleres minstepensjonssatsene, slik at satsene målt i antall G krymper hvert
år, med mindre det gis ekstraordinære løft. Det er nødvendig minst å opprettholde
minstepensjonssatsene målt i antall grunnbeløp for å hindre at forskjellene øker. En reell
styrking av minstepensjonssatsene må innebære at satsene øker målt i antall G.
Offentlig tjenestepensjon
Blant de omtrent 70 000 enslige minstepensjonistene i landet har omtrent 15 000 en offentlig
tjenestepensjon i tillegg til minsteytelsen fra folketrygden. Dette er enten alderspensjon fra
offentlig sektor, eller etterlattepensjon fra avdød ektefelle som har arbeidet i offentlig sektor.
Offentlig tjenestepensjon samordnes med folketrygden
Når minstepensjonssatsene øker i folketrygden vil minstepensjonistene med offentlig
tjenestepensjon kunne få en tilsvarende reduksjon i tjenestepensjonen. Når
minstepensjonssatsen øker innebærer det et økt særtillegg/pensjonstillegg fra folketrygden,
som avkortes krone for krone mot offentlig tjenestepensjon dersom tjenestepensjonen er
beregnet etter full tjenestetid. Man kan derfor oppleve at hver krone ekstra i folketrygden
motsvares av en krone i reduksjon i tjenestepensjonen. Dersom tjenestetiden er kortere, blir
avkortningen forholdsmessig mindre.
Da satsen for minstepensjon økte fra september 2016, var det omtrent 15 000
minstepensjonister med offentlig tjenestepensjon som ikke fikk full nytte av økningen. Da
Aftenposten belyste saken i et oppslag den 23.februar 2017 «Mange minstepensjonister går
glipp av 4000 kroner i økt pensjon», uttalte KrFs partileder Knut Arild Hareide at «dette var ikke
vår intensjon».

Alle minstepensjonister må få et løft – uavhengig av tjenestepensjon
Minstepensjonister er overrepresentert på fattigdomsstatistikken. Minstepensjonister har lave
pensjonsgrunnlag, ofte på grunn av deltidsarbeid, lav tjenestetid eller lignende. Mange i denne
situasjonen vil derfor kun ha en utbetaling fra en offentlig tjenestepensjonsordning på noen få
tusenlapper i året. Den offentlige tjenestepensjonen er også lav da
særtillegget/pensjonstillegget man mottar som minstepensjonist avkortes krone for krone med
den offentlige tjenestepensjonen, slik at mange har fått lite pensjon igjen for den innsatsen de
har gjort i yrkeslivet.
Forslag
Pensjonistforbundet ber om at økningen av minstepensjonssatsene fra 1. september 2017,
gjennomføres slik at minstepensjonister med offentlig tjenestepensjon får økt samlet pensjon
tilsvarende økningen i satsen. Vi foreslår at økningene innføres som et tillegg som er unntatt
fra samordning, slik det er gjort for skjermingstillegget i folketrygden. Vi kan ikke la
samordningsregelverket hindre oss i å løfte dem med lavest inntekt blant våre eldre.
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