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Forventninger til Pensjonsutvalget

Pensjon er som lønn og arbeidsvilkår, det er store 

forskjeller

Sosial bærekraft like viktig som økonomisk bærekraft

Sosiale, kjønnsmessige og yrkesmessige forskjeller

Arbeidsgivers tilrettelegging og/eller «slitertillegg»

Mål: «levealdersjustert uttak» skal gi 2/3 av lønn i pensjon

Må se på tjenestepensjonenes bidrag til samlet nivå

Regulering av alderspensjon, SV + FrP = sant, holder det?
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Realvekst i alderspensjon hvis 50 pst lønnsvekst og 50 pst prisvekst

Realvekst i alderspensjon (minus 0,75 pst)

Reallønnsvekst

Pensjonistene taper på reguleringssystemet
Fra 2014 til 2020 har regjeringen spart 8 mrd. på «0,75 pst»-metoden og 

gjennomsnittspensjonisten tapt nesten 9000 kroner i folketrygdens alderspensjon

Kilde: SSB KT 2020/3, Nasjonal-

budsjettet 2021 og egne beregninger



Pensjonsreformen: Mye gjenstår (1)
Avgjør om arbeidstaker får en god pensjon eller ikke

Innskuddspensjon ikke tilpasset den nye folketrygden

«Første dag», tatt tid, kommer 1.1.21

Egen konto, kommer 1.1.21, «seier over gebyrkameratene»

«Første krone», den største uretten, rammer deltid (kvinner), 

lavtlønnede (flest kvinner) og studenter

Livsvarig (eller lenger), bare (lav) FT etter 77 år, krever 

høyere satser, øk fra 2 til 4 pst i Obl.TP, arbeidstaker 1 pst



AFP-ordningen

Livsvarig og delfinansiert av staten

Privat: kvalifikasjonsordning, tette hull, opptjening

OfTP: vanskelig tilpasning til privat om denne gir dårligere 

nivåer til de uten full opptjening, penger i Betinget TP

Alderspensjon til uføre, skjerming mot levealdersjustering, 

galt å sammenlikne med de arbeidsføre som tar ut tidligst

Pensjonsreformen: Mye gjenstår (2)
Avgjør om arbeidstaker får en god pensjon eller ikke



Etterlattepensjoner, riktig å styrke arbeidslinja 

men for rask utfasing, bedre barnepensjon 

netto innsparing 62 mrd. 2023-2060, rammer i stor grad kvinner

Særaldersgrenser (risiko og belastning)

Unio, LO, YS vist vilje fra start, bl.a. «levealdersjusterte» grenser

Regj. ville ikke, vil fjerne plikten, umulige tilretteleggingsoppgaver 

«Levealdersjustere» andre aldersgrenser i folketrygden (?)

Pensjonsreformen: Mye gjenstår (3)
Avgjør om arbeidstaker får en god pensjon eller ikke



Unios innspill til ASD i april 2019

SAG 65: Levealdersjustert modell med SAG 60: Forskjøvet tidligpensjonsperiode i 10 år, 

tilleggsopptjening, «tre år før», 1973-kullet påkobling ved laj SAG, 1973-kullet
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Ny FT Ny AFP Oppsatt brutto

Ny TP Overgangstillegg 2011-tillegg

Særalderstillegg Gammel brutto Som brutto fra 67 år
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Tidligpensjon og folketrygd AFP Oppsatt brutto

Ny TP 2011-tillegg Særalderstillegg

Gammel brutto Som brutto fra 67 år Aldersgrense 70 år

SA-pensjon lik AG70 tre år etter
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