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Pensjonsranet ett faktum!
Det har nå snart gått 1 år siden endring av pensjonsordning fra ytelsesordningen til
innskuddsordning. Innføringen av ordningen ble gjort uten at ett eneste krav fra klubben ble
i møtekomet. Mere om dette: http://nte-klubb.no/v2/attachments/article/205/Glimt%201114.pdf

NTE nekter å frigi opplysninger slik at den enkelte får innsikt i sin fremtidige
pensjon ved avgang på AFP.
Fremdeles nekter administrasjonen å frigi opplysninger om hvilke konsekvenser endringen
har dersom du ønsker å benytte deg av muligheten til å gå av med AFP etter fylte 62 år. For
ansatte som var 55 år eller eldre 1. januar i år er det etablert en overgangsordning som vil gi
tilsvarende ytelser som den gamle AFP- ordningen ville gitt. Men for ansatte som er 54 år og
yngre, vil ytelsene ved uttak av AFP kunne gi svært store tap som følge av endring av
pensjonsordning. Det er altså disse opplysningene administrasjonen kvier seg for å frigi og
dette er en klar indikasjon på at Pensjonsranet er ett faktum.
Tvistebehandling LO – NHO.
NTE Klubb ba de sentrale partene, EL & IT Forbundet og Energi Norge om bistand for blant
annet å få ut denne typen opplysninger. LO sentralt var langt fra fornøyd med prosessen og
mente at den var uforsvarlig gjennomført. Det ble derfor signert en Enighetsprotokoll
mellom LO og NHO som sier pålegger bedriften å beregne og legge fram opplysninger
etterspurt av tillitsvalgte i drøftingsmøter og i forhandlingene:
«Partene er enige om at bedriften skal gjennomføre individuelle beregninger for medlemmer
av EL & IT av konsekvensen av ny pensjonsordning i NTE. De nye beregningene skal
synliggjøre konsekvensene ved uttak ved fylte 62 år i ny og gammel ordning. Beregningene
skal gjennomføres til arbeidstakere på 45 år eller eldre. Beregningene skal baseres på
forutsetningene for den vedtatte pensjonsordningen i NTE. Beregningene legges frem for EL
& IT`s tillitsvalgte anonymisert og gjennomgås i fellesskap.»
Klubben reagerer kraftig på at administrasjonen ikke forholder seg til den sentrale enigheten
og frigir opplysningene som viser hvilke konsekvenser uttak av AFP får for våre medlemmer.
Begrunnelsen fra administrasjonen for ikke å gi den enkelte innsyn i sin egen AFP er at det
etter deres mening ikke eksplisitt står at den enkelte skal få innsikt i disse konsekvensene.
Klubben frykter at administrasjonen i realiteten har tatt fra oss muligheten til å gå av med
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AFP og at det er dette som er den egentlige grunnen for at administrasjonen nekter å frigi
disse beregningene.
Det blir nok en gang opp til de sentrale partene å avklare hvilke opplysninger ansatte i NTE
skal få tilgang til når det gjelder våre egne framtidig pensjonsytelser.

Store tap!!
Beregninger foretatt av Pensjonsekspert Stein Stugu viser store, livsvarige tap for den
enkelte ved uttak av AFP ved fylte 62 år. Eksemplet viser tap på 16,7 % pensjonen ved uttak
av AFP.

Stein Stugu`s eksempel:
Født 1968 og avgang på AFP- ordningen ved fylte 62 år. Vedkommende har i 2015 en lønn på
565 000.-.
Ved å benytte seg av AFP ordningen slik den var ment, for eksempel ved fylte 62 år, vil
alderspensjonen etter 67 år, reduseres med 157ooo.- pr. år, livet ut!
* Omregnet til 2015 kroner ville vedkommende fått en pensjon på 233 345.* Tallene i perioden fra uttak ved 62 år til alderspensjon ved 67 år, blir langt lavere på grunn
av at det ikke er mulig å få utbetalinger fra de oppsatte rettighetene i den gamle ordningen
man er fylt 67 år.
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