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Et organ for NTE - Klubb

Kontakt oss:

Klubbleder:
Bjørn Roald Helmersen
Mob. 95052036
Mail
bjorn.roald.helmersen@nte.no
Hovedtillitsvalgt:
Svein Welde
Tlf. 74150591
Mob. 97519840
Mail svein.welde@nte.no

Politisk streik!
Streiken gjennomføres 9. mai mellom kl. 12:00 og
13:00. Grunnlaget for streiken er forsvaret av
avtalefestet pensjon.
Våre krav:
Avgang etter AFP-ordningen skal ikke medføre redusert pensjon i forhold
til å stå i arbeid fram til 67 år.
Alderspensjonen ved 67 år skal være på minst samme nivå som dagens
ordning.

Elektro:
Geir Tore Mjønes
Tlf. 74273710
Mob. 91376614
Mail geir.tore.mjones@nte.no

Pensjoner skal reguleres i takt med lønnsutviklingen.
Ingen heving av aldersgrensen for å oppnå full pensjon så lenge flertallet
ikke greier å stå til 70 år.
Førtidspensjonister må skattes som pensjonister.

Energi:
Knut Egil Sjøli
Mob. 91329139
Mail knut.sjoeli@nte.no
Felles:
Michael Kaldahl
Mob. 91851985
Mail michael.kaldahl@nte.no
Nett:
Tor Haltbrekken
Tlf. 74150451
Mob. 91353134
Mail tor.haltbrekken@nte.no
Bredbånd:
Lise Bruun
Mob. 47024591
Mail lise.bruun@nte.no

Årgang 10, nr 09-07

Fortsatt 30 års opptjening for full pensjon i det offentlige.
Pensjonsopptjening under utdanning etter fylte 19 år.
Bakgrunn: Dagens Folketrygd bygger på en solidarisk fordelingspolitikk.
I den nye ordningen tas det fra de som har dårlig helse, lav levealder og dårlig
økonomi og overføres til de som har god helse, høy levealder og god økonomi.
Norge, et av verdens rikeste land, innfører endringene for å spare offentlige
utgifter i størrelsesorden 30 milliarder i 2050.
•
•
•
•
•
•

Den nye ordningen innebærer:
Besteårsregelen forsvinner. Nå holder det med 20 gode år, i framtida taper du
stort på noen år med deltid, omskolering eller utdanning.
Pensjoner, også de offentlige, skal bare ha halv reallønnsutvikling.
Hvis levealderen i ditt årskull øker, skal din opptjente pensjon fordeles på
flere år, også for offentlige pensjonister.
Førtidspensjonistene mister skattefordelen som pensjonist.
Sjøl med et AFP-tillegg taper vanlige lønnsmotakere opp i mot 50 000 årlig
sammenlignet med dagens Folketrygd.
De offentlige bruttopensjonene skal tilpasses det nye systemet senere.

Lokal gruppeleder gir nærmere informasjon om gjennomføring
av streiken.
Skaff deg bedre kunnskap om pensjonsranet – se www.forsvarAFP.no

Besøk vår web-side:
http://home.no/nteklubb

Kommentarer Glimt: svein.welde@nte.no
Kommentarer web: knut.sjoeli@nte.no

