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Individuelle eller solidariske løsninger

▪ Privat ansvar

▪ Ikke samfunnet til byrde

▪ Din egen lykkes smed

▪ Privat forsikring

▪ Pensjon etter innskudd

▪ Pensjonistene betaler for 
eldrebølgen

▪ Styring av arbeidskrafttilbudet

▪ Alltid dårligere enn lønn

▪ Det skal lønne seg å jobbe

▪Offentlig ansvar

▪ Den enkelte har begrenset 
valgmulighet

▪ Skattlegging

▪Omfordeling

▪ Regulert etter lønnsvekst

▪ Del i velferdsutviklingen

▪ Fullverdige levekår

▪ Etter behov, uavhengig av 
markedsverdi



Det handler om prinsipper

▪ Velferdsstatlige løsninger

▪ Kollektive ordninger framfor individuelle

▪Mot arbeidslinjas menneskesyn: De skal lønne seg å jobbe = det skal 
straffe seg å ikke (kunne) jobbe

▪ Likestilling: Kvinner taper

▪ Forsvar av opparbeidete rettigheter

▪ Pensjon i stedet for, ikke i tillegg til lønn
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ALDERSPENSJON I 
FOLKETRYGDEN

Alle får et minimum

Offentlig Privat

Offentlig Avtalefestet 
pensjon (AFP)

Privat Avtalefestet 
pensjon (AFP)TJENESTEPENSJON

Egen sparing

Ny AFP i privat sektor, en 
tilleggspensjon for ansatte 
i bedrifter med AFP-avtale

Ny ordning



Offentlig tjenestepensjon

▪ Allerede på 1800-tallet, for å bli kvitt ”Overaaringene”

▪ SPK etablert i 1917 med 66 % av sluttlønn etter 30 års tjenestetid

▪ Rundt 1900 etablerte de største bykommunene egne pensjonskasser

▪Overføringsavtale mellom offentlige ordninger = stor mobilitet 
innenfor offentlig sektor, om lag 800.000 arbeidstakere

▪ Vært en del av lønns- og arbeidsvilkårene til offentlig ansatte i 100 år

▪ Prosenttrekk av lønn



Økonomisk kompensasjon –
hvorfor 66 prosent?



Hvem jobber i offentlig sektor

▪ 2,5 mill. sysselsatte i Norge, ca. 800 000 i offentlig sektor
(ca. 30 %). Av dem er ca. 170 000 i staten, ca. 100 000 i 
helseforetakene og ca. 515 000 i kommune/fylke

▪ 73 % kvinner i kommunen, 45 % i staten

▪ Kvinner har i snitt 4 – 6  færre år med pensjonsopptjening 
enn menn

▪ Kommunene: Flere kvinner, mer deltid 

▪ Staten: Flere med høyere utdanning, dvs. færre år med 
opptjening



Pensjonsreformen: laget av menn med høy 
lønn for menn med høy lønn
▪ Levealdersjustering: Må jobbe lenger for å oppnå samme 

pensjonsnivå etter hvert som levealderen stiger. Men – folk lever og 
dør etter klasse i dette landet!

▪ Avkortning: hvis man går av tidlig = mindre årlig pensjon, selv om man 
har full opptjening

▪Underregulering: pensjonene reguleres lavere enn lønnsveksten

▪ Innsparingene i reformen er allerede gjennomført for offentlig sektor, 
nå handler det om omfordeling

▪ Alltid spørre: Hvem tjener? Hvem taper?



1960-

kullet

1970-

kullet

1975-

kullet

1980-

kullet

1985-

kullet

1990-

kullet

FT 69 år 69 år og 

10 mnd

70 år og 

3 mnd

70 år og 

8 mnd

71 år og 

1 mnd

71 år og 

6 mnd

OfTP 69 år og 

11 mnd

71 år og 

2 mnd

71 år og 

9 mnd

72 år og 

4 mnd

72 år og 

11 mnd

73 år og

5 mnd

Hvor lenge må en jobbe for å kompensere for 
effekten av levealdersjusteringen



Fra Forsvar offentlig pensjons julekalender
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ASD (Arbeids- og sosialdepartementet) 
om dagens modell:

«Hovedbildet har derfor vært at:
▪ store grupper av offentlig ansatte har hatt mulighet til å ta ut en 

pensjon på et rimelig godt nivå fra 62 år

▪ høyinntektsgruppene har fått en god tidligpensjon fra 65 år

▪ alle offentlige ansatte har vært sikret en pensjon på over 66 
prosent av sluttlønnen fra 67 år og livet ut.»



Organisasjonene har godtatt å utrede og 
forhandle på grunnlag av ASDs modell

Ordning nå ASDs forslag ny ordning

30-års opptjening Alle-års opptjening

Bruttoordning/ytelsespensjon Påslagsmodell
(sparer opp pensjonsbeholdning)

Sluttlønnsberegning Gjennomsnittsberegning

AFP som tidligpensjon AFP som tilleggspensjon
(som i privat)



Pensjonsforliket 2005

 «Tjenestepensjon tilsvarende to tredjedeler av sluttlønn i offentlig 
sektor (bruttoordninger) videreføres.

 Etter at det er vedtatt en ny modell for folketrygdens alderspensjon, må 
de offentlige tjenestepensjons-ordningene tilpasses den nye 
folketrygdmodellen, uten at dette svekker de offentlige 
tjenestepensjonene, men slik at de også omfattes av delingstall og ny 
indeksering.

 Den endelige tilpasningen skal skje gjennom forhandlinger mellom 
partene i offentlig sektor.» 



Vedtaket på LO-kongressen 2017

LO legger til grunn at det fortsatt skal være en felles 
pensjonsordning i offentlig sektor som innenfor rammene av en 
påslagsmodell baseres på følgende:

 Kjønnsnøytrale og livsvarige pensjoner

 Reguleringsbestemmelser som i Folketrygden

 Overføringsavtalen videreføres

 En godt tilpasset AFP/tidligpensjonsordning



Pensjonsreformen og senere endringer kan 
vise seg å gi en total pensjon som ikke sikrer en 
pensjon å leve av for 
• dagens unge, 
• uføretrygdede, 
• de som mister jobben i en AFP-bedrift før 

fylte 62 år 
• og de som må gi seg tidlig i arbeidslivet. 

(Fra LOs handlingsprogram.) 

LO-kongressen 2017:



Forslag til ny modell

▪Overvurderer opptjeningsår. Gjennomsnittet har ikke 35 år ved 62 år

▪Undervurderer opptjening. Sluttlønn er høyere enn 
gjennomsnittslønn for de aller fleste

▪Hvis AFP etter modell fra privat: Mange vil ikke kunne gå av/vil få 
svært lav alderspensjon

▪ Er uforenlig med særaldersgrenser. Store grupper i offentlig sektor har 
særaldersgrenser. 

▪ Sier ingenting om uføre. Ca. 40 % av kvinnene blir uføre før de er 67 
år, ca. 28 % av menn. 

▪ Vil ramme kvinner hardere enn menn



Effekter av ny ordning

▪ «For de som står i jobb til 67 år eller lenger vil ny ordning gi klart 
høyere kompensasjonsnivåer på livsvarig pensjon enn dagens 
ordning, i de aller fleste tilfellene.» 

▪ «De tilfellene hvor ny modell gir klart lavere livsvarige 
kompensasjonsnivåer enn dagens ordning er ved tidliguttak, særlig 
ved uttak fra 62 år.» 

▪ «… en nøytralt utformet pensjonsordning vil helt klart gi større 
nedgang i livsvarig pensjon som følge av tidliguttak enn i dagens 
ordning.»

▪ «… de livsvarige kompensasjonsnivåene i ny modell varierer mer med 
uttaksalder enn det som gjelder i dagens modell» 



I et pensjonssystem 
som klart belønner 
dem som jobber 
lengst, bidrar det til 
store ulikheter. 

De med hardest 
arbeid og dårligst 
helse, får minst, sier 
Markussen.
http://www.forskningsradet.no

Simen Markussen leder forskningsprosjektet 
om hva Pensjonsreformen får å si for den 
enkelte alderspensjonist. 



Kvinneperspektiv

▪ Kvinner i flertall i offentlig sektor, kan ikke lage en ordning som gjør at 
de kommer dårligere ut

▪ Kvinner jobber oftere deltid og har oftere lavere lønn enn menn

▪ Flere kvinner enn menn blir uføre før pensjonsalder
Uførhet er IKKE et valg. Uføre må fortsatt få opptjening av pensjon 
til 67 år

▪ Ansatte i kommuner og fylkeskommuner – KLP:

Ufør før 62 Ufør 62-67 AFP Særalder 67år

30% 9% 22% 14% 25%



Ufør 
ved 
67 år

Særalders-
grense

Går av 
med AFP 
(snitt)

Opp-
tjenings
tid

Sluttlønn over 
gjennomsnitts
lønn

NTL 3 av 
10

Flere 
grupper

63,5 år 38 år 12 % 

Kommunen 4 av 
10

39% 63,5 år 30 år 10 %

Sykepleiere 4 av 
10

60 % 63,5 år 35 år 17 %

Lærere 3 av 
10

En del 63,5 år 35 år 5 %



Hvem taper – hvem vinner?

Hvis påslagsmodell uten kompenserende tiltak:

▪ Alle uføre vil tape

▪ Alle med særaldersgrense vil tape

▪ Alle som går av med AFP før de er 66 år vil tape

▪ Alle som har mindre enn 40 års opptjeningstid vil tape

▪ Alle som har mye høyere sluttlønn enn gjennomsnittslønn vil tape

▪ En som jobber til han er 70 vil få omtrent dobbelt så mye i 
alderspensjon som hun som må gi seg ved 62



Uføre

• Ca 40 % av kvinnene blir uføre før de er 67 år

• Ca 28 % av menn

• Hvor store forskjeller kan vi leve med?

• MÅ være en løsning på plass for eventuell ny offentlig 
tjenestepensjon







Viktige krav

 Fortsatt rett til tidligpensjon (AFP) – folk må ha mulighet for å gå 
av uten tap i livsvarig pensjon

 Kvinner og lavtlønte må ikke komme dårligere ut

 Full pensjon etter 30 års ansettelse

 Livsvarige og kjønnsnøytrale ytelser

 Pensjon bygd på sluttlønn, ikke gjennomsnittslønn

 Løsning for særaldersgrenser og uføre må på plass



Viktige krav - 2

 AFP i offentlig sektor bør avvente hva som skjer med AFP i privat 
sektor

 Uravstemning om pensjonsmodell i tariffoppgjøret – som egen 
avstemning

 Det haster ikke SÅ mye – viktigere å få på plass gode løsninger





www.forsvarpensjon.no
https://www.facebook.com/Forsvaroffentligpensjon/



Konferanse 12. februar i Oslo 


