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Privat sektor

Dagens AFP-ordning
 Tidligpensjonsordning som kan tas ut mellom 62 og
67 år.
år
 Får godskrevet pensjonspoeng (alderstrygd), slik at
alderspensjon fra folketrygden blir like stor som om
fortsatt arbeid til 67 år.
år
 Folketrygd og tjenestepensjon fra 67 år.
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AFP er en tidligpensjonsordning



AFP betales ut mellom 62 og 67 år
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Trenger vi AFP med fleksibel
pensjonsalder i folketrygden?
Pensjonskommisjonens
innstilling, januar 2004

Pensjonsforliket
j
mellom regjeringsgj
g
partiene og AP og Sp, mai 2005

Ny AFP i privat sektor
 I lønnsoppgjøret i 2008 ble partene i privat sektor
enige om utforming av ny AFP tilpasset
pensjonsreformen.
 En felles ordning for privat sektor som organisatorisk
knyttes til Felleskontoret for LO/NHO-ordningene.
LO/NHO ordningene
 Ny AFP vil gjelde alle som er født 1944 eller senere
og som tar ut AFP fra 2011.
 Født i 1944 til og med november 1948 kan velge
mellom gammel og ny AFP.

Privat sektor

Ny AFP i privat sektor
 Tillleggspensjon som kan tas ut fleksibelt fra 62 år.
å
 Livsvarig utbetaling.
 Kan fritt kombineres med arbeidsinntekt uten
avkorting.
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AFP er en tilleggspensjonsordning



Høyere utbetaling fra 62-67 år



Kompensasjonstillegg for årskullene
1948-1962



Omfatter ansatte i bedrifter som er
med i ordningen



Uttaksvilkår må oppfylles for å kunne
ta ut AFP.
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Betydelig pensjonstillegg
 AFP gir et betydelig tillegg til den samlede pensjonen.
 Kompensasjonstillegget gir høyere AFP for personer født før 1963.
 Figuren under viser samlet ytelse (folketrygd +AFP) for person med
lønn på 400.000 kroner som startet i arbeid ved 25 år og går av ved 67
år.
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AFP eller tjenestepensjon?

Side 7

Forskjell på AFP og tjenestepensjon
 Ulik opptjening: AFP tjenes bare opp for inntekter opp til
7,1
, G,, mens det i tjenestepensjonsordningene
j
p
j
g
er opptjening
pp j
g
opp til 12 G.
 Rettighetene er ikke sikret: AFP gir verken fripoliser eller
pensjonskapitalbevis.
 Kan ikke regne AFP som en sikker del av
pensjonsgrunnlaget. Gjelder særlig yngre arbeidstakere
med lang tid og mange mulige jobbskifter før pensjonsalder.
 Ikke risikodekninger, f. eks. uførepensjon.

AFP til alle?
NHO-sjef Finn Bergesen jr mener
ordningen med avtalefestet pensjon må
utvides til å gjelde for alle bedrifter. I dag
er afp forbeholdt ansatte i bedrifter med
tariffavtale. Det er konkurransevridende,
mener Bergesen.
DN, 9. januar 2007

Oppsummert
 Gitt at AFP-ordningen skulle videreføres fortjener
partene honnør for å ha funnet en løsning som
bygger på samme logikk og støtter opp under
målsettingene for pensjonsreformen.
 Problematisk at gir tungt bidrag til en ordning som
ikke omfatter alle – men lite trolig at dette vil bli
endret.
 AFP blir et vesentlig tillegg til pensjonen for mange
arbeidstakere – dersom uttaksvilkårene oppfylles.
oppfylles ’
 Enkelte arbeidsgivere vil se AFP og tjenestepensjon i
sammenheng. For arbeidstakerne er det en dårlig
deal å bytte tjenestepensjon mot AFP.

