Den norske tannlegeforenings pensjonspolitikk

 Tjenestepensjon må kunne akkumulere opptjening fra ulike
arbeidsgivere
Opptjent tjenestepensjon skal beholdes når arbeidstaker slutter hos en
arbeidsgiver, uavhengig av sektor. Det fremmer mobilitet og hindrer innlåsing.

 Høyere inntekt skal gi høyere pensjon
Det må sikres en rimelig sammenheng mellom sluttlønnsnivå og inntekt som
pensjonist. Inntektstaket på 7,1 G og 12 G må heves eller fjernes. Pensjon fra
folketrygden og tjenestepensjon må samlet gi en pensjon som gjør det mulig å
opprettholde noenlunde samme levestandard som da man var yrkesaktiv.

 Det skal være adgang til å kombinere arbeid og pensjon
Inntekt fra arbeid i offentlig eller privat sektor skal ikke avkorte
tjenestepensjonen. Det vil kunne bidra til å motivere til å stå lengre i arbeid, og
ivareta offentlig sektors behov for arbeidskraft.

 Utdanning skal gi pensjonsopptjening
«Alleårsregelen» innebærer pensjonsopptjening alle år man er i arbeid. Dette
rammer grupper som tar høyere utdanning, fordi de har kortere yrkeskarriere.
Det må derfor gis anledning til pensjonsopptjening i de årene man tar grunn-,
etter, og videreutdanning.

 Samlet pensjon skal gi minst 2/3 av sluttlønnsnivået
Det må sikres at pensjon fra folketrygden og tjenestepensjon utgjør et visst
nivå, minst 2/3, av den lønnen man har i 100 % stilling ved første uttak av
pensjon.
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 Tjenestepensjonsordninger skal være tariffestet
Regulering av tjenestepensjon skal være gjenstand for forhandlinger mellom
partene, for å sikre ansvarlige, hensiktsmessige og omforente løsninger på et
tema som er preget av langsiktighet og svært kompliserte mekanismer.

 Opptjente pensjonsrettigheter må vernes
Rettigheter som er opparbeidet i tjenestepensjonsordningen er grunnlovfestet
og kan ikke reduseres med tilbakevirkende kraft.

 Tjenestepensjon skal beregnes uavhengig av folketrygden
Endringer i beregning av pensjon fra folketrygden skal ikke automatisk føre til
endringer i beregning av tjenestepensjon.

 Tjenestepensjon må være livsvarig
Reduserte ytelser etter en viss alder vil kunne medføre vesentlig og urimelig
reduksjon i levestandard, så tjenestepensjon skal ytes hele livet.

 Pensjonssystemene må gi insentiver til å stå lengre i arbeid
Tidlig uttak av pensjon skal gi lavere årlig pensjonsytelse, og sen uttak av
pensjon må belønnes, som motivasjon til å stå lengre i arbeid.

 Selvstendig næringsdrivende må få samme mulighet til
pensjonsopptjening som arbeidstakere.
Dette innebærer at fradragsmuligheten for næringsinntekt ved
pensjonssparing, må heves.
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