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Rådet for utvalget som skal evaluere pensjonsreformen: Innspill til arbeidet 
 
Vi viser til møtet i Rådet den 2. september. I møtet diskuterte rådet mandat og rammer for 
arbeidet. Vi ble invitert til å sende over skriftlige innspill i etterkant. 
 
FFO er en paraplyorganisasjon som representerer 84 pasient- og brukerorganisasjoner av 
funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende. Dette innebærer at vi i representerer 
svært mange av landets uføre alderspensjonister, uføretrygdede, samt kronisk syke og 
funksjonshemmede arbeidstakere.   
 

Slik mandatet foreligger skal utvalget ta stilling til mye som på flere måter vil berøre gruppene 
som FFO representerer, både som alderspensjonister – men også knyttet til folketrygdens sosiale 
bærekraft og hvordan det samlede pensjonssystemet bør være i lys av målet om at flere skal stå 
lenger i arbeid. Dette er viktige områder som utvalgsarbeidet naturlig nok må belyse. Hvordan 
kan langsiktig forebygging bidra til at det blir færre på uføretrygd og at flere funksjonshemmede 
og kronisk syke kan stå lengst mulig i arbeid? I denne forbindelse er det viktig at utvalget er 
bevisst hvilke reelle muligheter våre grupper har til å stå i arbeid.  
 
De insentivmekanismer som legges i pensjonssystemet må sees i sammenheng med de faktiske 
og reelle valg deler av befolkningen har. Videre bør utvalget vurdere og hensynta hvilke 
insentivmekanismer som faktisk er gjeldende i forhold til de valg kommende pensjonister tar 
mht. til pensjon og arbeid. F.eks stiller vi oss sterkt tvilende til Pensjonskommisjonens vurdering 
om at langt flere vil fremsette krav om uføretrygd eller innvilges uføretrygd om det gir gunstigere 
alderspensjon. Slik vi leser utviklingstall, kan vi ikke se at det er grunnlag for en slik påstand.  
 

Videre er vi spesielt opptatt av effekten av levealdersjusteringen for ulike grupper i samfunnet – 
og herunder personer som mottar uføretrygd ved overgang til alderspensjon, konkrete løsninger 
som kan sikre et rimelig forhold mellom alderspensjonsnivået til uføre og arbeidsføre, utviklingen 
i minstenivåer og vurdering av levealdersjusteringen av minstenivå i lys av forventet 
avgangsmønster framover. Særlig er det viktig at utvalget vurderer og behandler det forhold at 
det er er strukturelle hindringer i pensjonssystemet for at uføre kan bedre sin fremtidige 
pensjonsutbetaling. Vi viser f.eks til at fra og med 1963-kullet så vil uføretrygdede kun gis 
opptjening til alderspensjon fram til 62 år. Slik mister de hele 5 års opptjening til pensjonen. 
 

FFO er, som part i de årlige trygdedrøftingene, selvsagt også opptatt av evalueringen av den 
praktiske gjennomføringen av regulering av pensjoner under utbetaling, og det utvalget ev. vil 
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komme med av alternative forslag til reguleringsregler som ikke svekker bærekraften i 
pensjonssystemet. 
 
Med vennlig hilsen 
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON 

     
Lilly Ann Elvestad 
Generalsekretær  


