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STORTINGSVALGET 2009 - Partienes svar på 3 krav fra LO i Oslo, LO i Stavanger og LO i Trondheim – 3
krav om uførepensjonistene foran Stortingsvalget 2009.
Krav nr. 1 fra fagbevegelsen:
Vil partiet skjerme uføre alderspensjonister fra levealdersjusteringen?
Parti / svar
AP

Ja

Nei Kommentarer fra partiene
Vi vil komme med forslag om ny uførepensjonsordning i løpet av 2010, men har ikke
tatt stilling til enkeltelementer enda.
• Vi vil sikre at de som har behov for trygghet, hvis de blir uføre, får en god
inntektssikring. Alle skal ha en god inntektssikring, også de som ikke klarer å stå
lenge i arbeid.
• Vi vil skape bedre muligheter til å kunne kombinere uføreytelser og arbeid.
• Vi vil forebygge at personer blir uførepensjonister. Dette skal gjøres blant annet
gjennom IA-samarbeidet , NAV-reformen, bedre og nye virkemidler i NAV, nytt
regelverk for arbeidsmarkedstiltakene.
Vi vil skjerme de som har vært uførepensjonister lenge og som ikke har noen
mulighet til å stå lengre i arbeid mot effekten av levealdersjusteringen. Men det vil
ikke være rimelig overfor dem som står i arbeid helt fram til pensjonsalderen, å
skjerme de som har vært uførepensjonister de siste årene før overgang til
alderspensjon mot levealdersjusteringen.
Vi må finne en løsning som gir uføretrygdede en alderspensjon de kan leve av.
Økningen i pensjonen til unge uføre i trygdeoppgjøret i fjor, er et eksempel på
hvordan det kan gjøres.

X

SV

Rødt
NKP
SP

X
X

Kystpartiet
Krf

X

Vurdering av svar - pr. 11.08.2009
• NKPs svar er hentet fra NKPs svar til
•
•
•

tilsvarende spørsmål fra den faglige
Trondheimsalliansen.
FrPs svar er hentet fra Per Sandbergs svar til
tilsvarende spørsmål fra den faglige
Trondheimsalliansen.
Demokratene v/ Svein Otto Nilsen har svart nei
på tilsvarende spørsmål fra den faglige
Trondheimsalliansen.

………………

Vi mener at de samme prinsipp skal gjelde som for andre alders-pensjonister, men
ønsker en delvis skjerming for levealdersjusteringen da uføre ikke kan kompensere
for økt levealder ved å stå i arbeid noe lenger. Den konkrete utformingen av en
skjerming er ikke avklart.

Venstre
Demokratene
H
Frp

X

KrF vil avvente Regjeringens forslag til en framtidig uførepensjonsordning når det
gjelder hvordan delingstallmekanismen eventuelt skal påvirke uførepensjonen etter
fylte 62 år.
KrF har ikke i sitt program sagt noe så detaljert om den framtidige uførepensjonsordningen som gjør det mulig å svare kun ”ja” eller ”nei” på spørsmålene.
Generelt mener KrF at uføretrygdeordningen må ses i sammenheng med den øvrige
utformingen av folketrygden, i særlig grad folketrygdens alderspensjon – men
selvsagt slik at den sosiale begrunnelsen for uføretrygdeordningen ivaretas fullt ut.
Vi er bundet av pensjonsforliket

X
X
Fremskrittspartiet er imot levealderjustering av pensjoner.
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STORTINGSVALGET 2009 - Partienes svar på 3 krav fra LO i Oslo, LO i Stavanger og LO i Trondheim – 3
krav om uførepensjonistene foran Stortingsvalget 2009.
Krav nr. 2 fra fagbevegelsen:
Vil partiet la uførepensjonistene beholde det behovsprøvde barnetillegget?
Parti / svar
AP

SV
Rødt
NKP
SP
Kystpartiet
Krf

Ja

Ikke tatt stilling til enkeltelementer.

Frp

Vurdering av svar - pr. 11.08.2009
• NKPs svar er hentet fra tilsvarende spørsmål

• Vi vil sikre at de som har behov for trygghet, hvis de blir uføre, får en god
inntektssikring. Alle skal ha en god inntektssikring, også de som ikke klarer å
•
stå lenge i arbeid.
• Vi vil skape bedre muligheter til å kunne kombinere uføreytelser og arbeid.
• Vi vil forebygge at personer blir uførepensjonister. Dette skal gjøres blant
annet gjennom IA-samarbeidet , NAV-reformen, bedre og nye virkemidler i
•
NAV, nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene.

•

X
X
X
X
X

fra den faglige Trondheimsalliansen.
FrPs svar er hentet fra Per Sandbergs svar til
tilsvarende spørsmål fra den faglige
Trondheimsalliansen.

……..
………

KrF viser til at vi som eneste parti gikk mot forslaget fra den rød-grønne
regjeringen om å avskaffe det behovsprøvde barnetillegget i ordningen
for tidsbegrenset uførestønad. KrF mener at barnetillegget i uføreordningen må gjenspeile de reelle merkostnadene knyttet til å forsørge
barn.
KrF har ikke i sitt program sagt noe så detaljert om den framtidige
uførepensjonsordningen som gjør det mulig å svare kun ”ja” eller ”nei”
på spørsmålene.
Generelt mener KrF at uføretrygdeordningen må ses i sammenheng
med den øvrige utformingen av folketrygden, i særlig grad folketrygdens alderspensjon – men selvsagt slik at den sosiale begrunnelsen for
uføretrygdeordningen ivaretas fullt ut.
Det har vi ikke tatt stilling til enda. Dette må sees i en helhet sammen
med andre ordninger, og vi vil ta stilling til det når forslaget om
uførepensjon skal behandles i Stortinget.

Venstre
Demokratene
H

Nei Kommentarer fra partiene

X
Høyre vil ta stilling til dette etter å ha vurdert den kommende meldingen
om Uførepensjon.
Ja
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STORTINGSVALGET 2009 - Partienes svar på 3 krav fra LO i Oslo, LO i Stavanger og LO i Trondheim – 3
krav om uførepensjonistene foran Stortingsvalget 2009.
Krav nr. 3 fra fagbevegelsen:
Vil partiet at uførepensjonistene fortsatt skal skatte som pensjonister?
Parti / svar
AP

Ja

Ikke tatt stilling til enkeltelementer.

• Vi vil sikre at de som har behov for trygghet, hvis de blir uføre, får en god
inntektssikring. Alle skal ha en god inntektssikring, også de som ikke klarer å
stå lenge i arbeid.
• Vi vil skape bedre muligheter til å kunne kombinere uføreytelser og arbeid.
• Vi vil forebygge at personer blir uførepensjonister. Dette skal gjøres blant
annet gjennom IA-samarbeidet , NAV-reformen, bedre og nye virkemidler i
NAV, nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene.

Vurdering av svar - pr. 11.08.2009
•
•

•

NKPs svar er hentet fra tilsvarende spørsmål
fra den faglige Trondheimsalliansen
FrPs svar er hentet fra Per Sandbergs svar til
tilsvarende spørsmål fra den faglige
Trondheimsalliansen.

…………

SV mener uførepensjonisters samlede økonomi skal følge velstandsutviklingen i samfunnet. Om dette oppnås gjennom nivået på pensjonen
eller gjennom skattereglene er ikke viktig for oss.

SV
Rødt
NKP
SP
Kystpartiet
Krf

X
X
X
X

Venstre

X

Demokratene
H

X

Frp

Nei Kommentarer fra partiene

KrF har ikke foreslått, eller programfestet, noe forslag om endrede
skatteregler for uførepensjonister.
KrF har ikke i sitt program sagt noe så detaljert om den framtidige
uførepensjonsordningen som gjør det mulig å svare kun ”ja” eller ”nei” på
spørsmålene.
Generelt mener KrF at uføretrygdeordningen må ses i sammenheng med
den øvrige utformingen av folketrygden, i særlig grad folketrygdens
alderspensjon – men selvsagt slik at den sosiale begrunnelsen for
uføretrygdeordningen ivaretas fullt ut.
I utgangspunktet ja, vi vil ta endelig stilling til det når forslaget om
uførepensjon skal behandles i Stortinget.
Høyre er opptatt av at uføre skal sikre en god ytelse, men vil først ta stilling til innretning og skatteløsning når uførepensjonsmeldingen foreligger.
Fremskrittspartiet mener at pensjonister og uføretrygdede skal ha samme
minstefradrag som lønnstakere og dermed få lavere skatt enn dagens
system gir.
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