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AVTAL GÄLLANDE PENSIONSREFORMEN 2017
Arbetsmarknadens centralorganisationer har 26.9.2014 enats om ett avtal för den kommande pensionsreformen. Organisationerna är eniga om att man genom avtalets förändringar
uppnår de gemensamma mål som uppställts för pensionsreformen. Genom förändringarna
förbereder man sig för den väntade ökade medellivslängden.
Avtalsinnehållet i korthet:
Pensionsreformen träder i kraft 1.1.2017. Den såkallade höjda pensionstillväxten på 4,5 % är
alltså i kraft endast fram till och med 31.12.2016. Den höjda pensionstillväxten berör personer, som kvarstår i arbetsförhållande efter att ålderspensionens nedre gräns har uppnåtts.
Den nedre gränsen för ålderpension höjs steg för steg till 65 år och den övre gränsen höjs till
70 år. För personer födda före år 1955 bibehålls pensionsåldern oförändrad.
Tillväxten av arbetspension ändras från och med 1.1.2017. Tillväxten ändras så, att alla oberoende av ålder, tjänar in pension med 1.5% av lönen per arbetslivsår, dvs från och med 17
års ålder fram till och med ålderspensionens övre gräns. I tillväxten beaktas även den TYELavgift som arbetstagaren betalar.
Den nuvarande deltidspensionen avskaffas från och med 1.1.2017, och ersätts med en partiell förtida ålderspension. Arbetstagaren har rätt till denna pension när hon/han fyllt 61 år,
fram till och med att arbetstagaren övergår till ålderspension. En partiell förtida ålderspension utgörs av 25 eller 50 % av den dittills intjänade pensionen, som justeras med livslängdskoefficienten. Om man tar ut en del av ålderspensionen före lägsta åldersgränsen för ålderpension, minskar pensionen med 0,4 % per månad – Jytyförbundet rekommenderar inte detta alternativ. Gällande invalidpensionernas kriterier sker inga förändringar (konstaterad arbetsoförmåga inom det egna yrket).
Om arbetspensionsreformen finns mer information i Jyty-tidningen nr 10/2014. Avtalet gällande pensionsreformen 2017 finns på vår förenings hemsida.

UTREDNING GÄLLANDE KOMMUNINDELNING
Vasa stad - aktuellt
Vasa stad ordnade 16.10.2014 en för invånarna öppen tillställning gällande det pågående arbetet med kommunindelningen inom Vasaregionen. I utredningen om kommunindelningen
deltar 10 kommuner (Vasa, Korsholm, Laihela, Storkyro, Malax, Korsnäs, Närpes, Kristinestad, Kaskö och Vörå). Vid detta tillfälle besvarade kommunindelningsutredarna Ossi Repo

och Jan-Erik Enestam invånarnas frågor. Även stadsdirektör Tomas Häyry samt fullmäktigeledamöterna Joakim Strand, Anita Niemi-Iilahti, Hans Frantz och Raija Kujanpää deltog.
Språkfördelning enligt nuvarande kommuner
De som ställde frågor ville bl.a. veta, hur områdets språkfördelning skulle se ut, ifall 10 kommuner slås samman. Varje nuvarande kommun skulle ha sitt eget områdesfullmäktige, där
man behandlar närservice och närdemokrati. I procent skulle språkfördelningen se ut ungefär som så, att inom kommunerna skulle 60 % vara finskspråkiga och 40 % svenskspråkiga.
Storleken på områdesfullmäktige skulle variera, och i dessa skulle sitta 9 – 20 personer. Områdesfullmäktige skulle fungera inom de ramar som fastställts av det stora fullmäktiget. De
skulle bland annat följa den budget som uppställts för dem. En beredande arbetsgrupp som
består av kommundirektörerna har fått i uppdrag att utreda denna förvaltningsmodell.
Sote påverkar den slutliga utredningen
Man diskuterade även lösningen för social- och hälsovårdstjänsterna, som enligt kommunindelningsutredarna kan fördröja utredningens färdigställande. Efter att man fått klart hur
Sote-lösningen kommer att se ut, är det lättare att uttala sig om hur kommunerna bäst ska
sammanslås. Sote-lösningen är även ett sätt att åstadkomma inbesparingar för regionens
kommuner.
I sammanslagningsavtalet definieras noggrannare sammanslagningarna. Ifall någon kommun
inte godkänner detta avtal, fortskrider processen utan den kommun som motsätter sig avtalet. Lockbetet utgörs av såkallade morotspengar: om man lyckas få till stånd en stad med
mer än 80 000 invånare år 2017, fås pengar; summan uppgår till 10 miljoner. Kommunindelningsutredningen ska vara klar före 31.12.2014.

HÖSTMÖTET 27.11.2014
Höstmötet hålls 27.11.2014 kl. 17.30 i IF-saunakabinettet, i Sampohusets 7:e våning, ingång
från Handelsesplanadens sida (mittemot Hesburger). I mötet deltar även Irina Salonen från
försäkringsbolaget IF, som berättar om Jytyförbundets förbundsförsäkring och övriga medlemsförmåner för Jyty-medlemmar. På grund av serveringen görs anmälningar till Gunlög
(Fia) Ingves, email. gunlog.ingves@vaasa.fi eller tel. 040 582 7515 senast 21.11.2014.
Vid höstmötet behandlas ärenden som enligt stadgarna hör till höstmötet, samt hålls personval för styrelseledamöter som står i tur att avgå. Höstmötets föredragninslista som bilaga.
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