Vedtatt av Unge Høyres landsstyre 2008

Ikke la oss sitte igjen med regningen!
Regningen for 68-generasjonens afp-utsjeielser havner hos de unge. Statsminister Jens Stoltenberg la
100 milliarder på bordet for å berge Stortingets pensjonsreform. Dermed skulle man tro at
pensjonsreformen var vel i havn. Dette er ikke tilfelle da LO har fått inn et punkt om evaluering av
avtalen i 2017, hvor behovet for endring av ytelsenes størrelse skal diskuteres. Dette betyr at LO ikke
bare fikk rett til å forhandle om Stortingets pensjonsreform i år, de får også rett til å reforhandle den i
lønnsoppgjøret i 2018. Dette er både uhørt og udemokratisk, fordi vi risikerer en gjentagelse av
overgangsordningene om ti år.
Regningen den havner hos oss. Unge Høyre mener at det er svært urimelig at vi skal betale for dyre
overgangsordninger uten å få dem selv. Det er galt at vi skal straffes fordi regjeringen er i lommen på
LO.
Intensjonen med pensjonsreformen var å få folk til å stå lenger i arbeid og å få til en bærekraftig
finansiering av fremtidens pensjonsforpliktelser. I så måte videreføres arbeidslinjen i regjeringens nye
AFP-modell; det skal fortsatt lønne seg å jobbe.
Men regjeringen går i sitt nye forslag langt ut over den avtalte rammen i pensjonsforliket. Den nye
AFP-regningen på 100 milliarder over 40 år kommer til å gi konsekvenser. Det vil bli mindre penger til
skattelette, til skole, til eldre og til forskning. Mest sannsynlig er det skattebetalerne som må ta hele
regningen gjennom økt skatt i fremtiden.
Unge Høyre kan ikke akseptere at så store beløp, finansiert gjennom skatteseddelen av alle, kun skal
gjelde noen få, privilegerte LO-medlemmer. Høyre kan ikke være med på å legitimere Arbeiderpartiets
manglende ryggradd i denne saken og Unge Høyre går derfor inn for at Høyre skal bryte
pensjonsforliket på Stortinget.
Unge Høyre vil også advare mot en løsning, hvor den nye AFP-ordningen blir gjeldene for alle, ikke
bare de som er LO organiserte. En slik løsning kan høres forlokkende ut, men vil bare gjøre AFPordningen enda dyrere og bryte ytterligere med det som var det opprinnelige pensjonsforliket i
Stortinget. Det vil være det første steg på å veien mot å innføre en generell pensjonsalder på 62 år i
Norge. Altså stikk i strid med pensjonsforliket
AFP-ordningen må være det den opprinnelige var tenkt. En ordning for å gjøre det lettere for sliterne i
arbeidslivet å kunne gå av med en verdig pensjon og helsen i behold. En alminneliggjøring av AFP
tjener ingen, aller minst de som er unge i dag.
Unge Høyre ser det ikke som en offentlig oppgave å opprettholde inntektsforskjeller etter at folk har
gått ut av arbeid. Unge Høyre vil derfor gå inn for flat pensjon.

Unge Høyre mener:
• Høyre må bryte pensjonsforliket i Stortinget.
•

Kun et fåtall av arbeidstakerne bør kunne gå av med AFP

•

Vi må gå inn for flat pensjon og fondering av folketrygden

