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Tjenestepensjon i privat sektor.
Vi viser til at departementet i brev og møte med hovedorganisasjonene har varslet et videre
arbeid med regelverket for tjenestepensjon i privat sektor.
På denne bakgrunn oversender vi Fafo- rapporten "Bedre og enklere tjenestepensjon".
Utredningen er bestilt av Fellesforbundet og Handel og Kontor og gir en gjennomgang av
ulike prinsipielle og lovmessige sider ved et fornyet regelverk for tjenestepensjon i privat
sektor. Rapporten viser at vi med enkle lovendringer kan foreta en pensjonsreform i privat
sektor med store gevinster for de ansatte og samfunnet.
For det første må det etableres like opptjeningsregler på tvers av de gjeldende lovene og som
tilsvarer opptjeningsreglene i Folketrygden og AFP. Det betyr at vi må fjerner unntaksregler
som at det ikke skal betales pensjon for de første 93 000 av årslønnen din, eller for
deltidsstillinger under 20% eller for arbeidstakere under 20 år. Og at du ikke har rett å ta med
opptjent pensjon hvis du er ansatt i mindre enn ett år. Dette er unntaksregler som rammer
lavtlønnede og ungdom, og som vi vet gir kvinner en dårligere pensjon enn menn. Samtidig
gir reglene en fordel for useriøse arbeidsgivere som spekulerer i dårlige og løse
arbeidsforhold.
For det andre vil en automatisk medflytting av pensjonsopptjening til en egen pensjonskonto
forenkles jobbskifte. Dagens ordning, hvor arbeidsgiver er pliktig til å etablere en kollektiv
pensjonsordning og velge en pensjonsleverandør, må legges til grunn også for ny modell.
Men den ansatte skal ha en rett til å ha én pensjonskonto hvor all pensjonsopptjening
uavhengig av arbeidsgiver inngår. Dette vil kunne fjerne behovet for å utstede
pensjonskapitalbevis.
Rapporten som nå foreligger fra Fafo gir klare og konkrete forslag til regelendringer.
Fellesforbundet og Handel og Kontor er de to største forbundene i privat sektor. Det er i stor
grad våre medlemmer som rammes av dagens kriterier for opptjening og systemet med
pensjonskapitalbevis. Senket terskel for opptjening og mulighet for å samle
pensjonskapitalbevis er derfor viktig for våre medlemmer. På bakgrunn av dette ber
Fellesforbundet og Handel og Kontor om et møte med departementet om det videre arbeidet
med forbedring av regelverket for tjenestepensjon i privat sektor.
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