
VI MÅ PRIORITERE 

tjenestepensjon i 2016!

Blant 1400 aktive medlemmer i Elektrikernes Fagforening 
Trøndelag er det bare 30 som er over 62 år og fortsatt i arbeid.

I Innherred Fagforening (Fellesforbundet) gikk bare 6% av ved 67 år i perioden 

2009-2015. 47% av arbeidstakerne over 62 år måtte gi seg som ufør.

Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år.
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Tjenestepensjon
• Du må være over 20 år, jobbe mer enn 20 % stilling og være ansatt i 
 mer enn 12 måneder for å være med i bedriftens ordning
• Lovens minimum (2% innskudd) har vist seg å bli det normale i de fleste virksomheter, 
 da bedriften har full styringsrett over ordningen
• Det innbetales ikke tjenestepensjon for de første 90.000 kr du tjener (1 G)
• Du blir ufrivillig børsspekulant, og må selv velge hvordan pengene skal forvaltes
• Oppsparte midler + eventuell avkastning utbetales over 10 eller 15 år (fram til 77 år)

AFP
• For å få AFP må bedriften din ha tariffavtale
• Før pensjonsreformen (2010) var dette en tidligpensjonsordning mellom 62 og 67 år
• Sliterne som ikke holdt ut til de var 67 år kunne da gå av med verdighet 
 i stedet for å bli uføre
• AFP er nå omgjort til en livsvarig tilleggspensjon for de heldige 
 som oppfyller vilkårene for å få den
• Utgjør 5-7.000 kr i måneden – livet ut
• For å få lov til å ta ut AFP ved 62 år, må du ha tjent nok til at du 
 får ta ut alderspensjon fra folketrygden
• En rekke vanskelige, detaljerte og urimelige regler fører til at de 
 som virkelig trenger AFP ikke får det.
• Er du delvis ufør eller har du vært sykemeldt mer enn 52 uker totalt 
 de siste 3 årene før 62 år, får du ikke AFP

Alderspensjon fra Folketrygden
• Opptjening av ny alderspensjon er 18,1% av all inntekt opp til 7,1G (639.482 kr/år)
• Pensjonsbeholdningen reguleres i takt med lønnsveksten hvert år
• Du kan ta ut alderspensjon helt eller delvis fra folketrygden fra du er 62 år, 
 hvis du har tjent nok (i gjennomsnitt 342.000 kr i 40 år)
• Da folketrygden ble innført i 1967 var målet at man skulle få en alderspensjon 
 på 2/3 (66 %) av lønna. Dette klarer vi å oppnå i dag hvis vi jobber til 67 år, 
 har AFP og OTP (obligatorisk tjenestepensjon).
• Pensjonstapet er stort dersom du må gi deg ved 62 år eller om du blir ufør. 

www.pensjonskampen.no



Pensjonssystemet vårt består av tre deler

Tjenestepensjon 
fra bedriften

AFP 
(forutsetter tariffavtale)

Alderspensjon 
fra Folketrygden

Våre krav ved tariffoppgjøret 2016
Det må opprettes en ny tjenestepensjonsordning 
med forhandlings- og streikerett:

•  Ordningen skal være styrt av partene 
 (dette vil gi 30 % mer i tjenestepensjon uten at bedriftens kostnader øker)
•  Innskudd fra bedriften skal være minst 4%
• Innskudd fra første krone 
 (i dag innbetales det ikke tjenestepensjon for de første 90.000)
• Innskudd fra første dag 
 (i dag må du være ansatt i mer enn 12 mnd for å være med i ordningen)
• Pensjon skal automatisk overføres til ny avtale ved jobbskifte
• Dødlighetsarv i ordningen (gir 10% mer i tjenestepensjon til alle for hver krone)
• Nullgaranti (garanti mot negativ avkastning)
• Utbetaling minst til 82 år (innskudd varer oftest til 77 år)
• Det må innføres et livsvarig tillegg for de som ikke makter å stå i jobb til 67 år



66% av tidligere lønn er allmenn akseptert som 
et passende pensjonsnivå for vanlige lønninger. 

Hvis Anita må gi seg når hun er 62 år, blir store deler av pensjonen hennes avkortet 
– og hun sitter igjen med 39% av lønna si i pensjon. Dersom hun i tillegg er uheldig og 
mister muligheten til å få AFP, blir det vanskelig å få en pensjon å leve av.

Anita mangler 27% 
Avgang ved 62 år



52% AV LØNN

AV LØNN

Avgang ved 67 år

Avgang ved 62 år

Anita (21) er nyutdannet elektriker. 
Hvilken tjenestepensjonsordning trenger hun for å 
få 66% av lønn i pensjon, dersom hun går av på 62 år?

Avgang ved 62 år
Alderspensjon fra Folketrygden.......31%
AFP.............................................................. 8%
Totalt ........................................................39%
Anita mangler ....................................... 27%

Dagens innskuddspensjon (2%), vil gi ca. 4% i 15 år som pensjonist (62-77 år).
En hybridpensjon (7%) vil gi ca. 16% i 20 år som pensjonist (62-82 år).
Selv ikke med dagens beste hybridpensjon vil Anita klare å oppnå 66% av lønn 
i pensjon fra 62 år.

39%

OBS! Alle beregninger innbefatter kun alderspensjon fra folketrygden og eventuelt AFP. 
Alle beregninger er basert på tall fra NAV sin pensjonskalkulator.



71%

63%

Vi kan ikke gå inn i tariffoppgjøret med krav om at bare de som greier å jobbe til 67 år 
skal få 66% av lønn i pensjon. Dette kravet må også gjelde de som må gi seg tidligere i 
arbeidslivet eller blir ufør.

AV LØNN

AV LØNN

AV LØNN

AV LØNN

Avgang ved 67 år

Avgang ved 67 år

Avgang ved 62 år

Avgang ved 62 år

53%

44%

Kurt (62) er født i 1953. I forhold 
til pensjon er han heldig, siden 
1953 var det siste året med gamle 
opptjeningsregler.

Kurt jobber i et firma med tariffavtale, og har 
derfor mulighet til å få AFP. Dersom han holder 
ut i arbeidslivet til han er 67 år, vil han få 71 % 
av lønna si når vi legger sammen alderspensjon 
fra folketrygden og AFP. I tillegg kommer 
tjenestepensjon fra bedriften.

Arve (50) er født i 1965. Mange 
tror at det bare er dagens 
ungdom som kommer dårlig ut 
som pensjonister.

Arve er rammet av innsparingstiltakene i 
pensjonsreformen, men de som er født senere 
enn Arve vil få ytterligere reduksjon i pensjon 
på grunn av levealdersjusteringen. Hvert 
år blir pensjonene redusert med 0,5%. Det 
betyr at dagens 20-åringer kan vente seg en 
alderspensjon på 35-40% ved avgang 62 år.



Arve har den samme jobben som Kurt, men bare fordi han er født noen år senere 
kommer han dårligere ut som pensjonist. Hvis Arve klarer å jobbe til han er 67 år, 
vil han få 63% av lønna si i pensjon.

 Alle som er født etter 1963 har nye opptjeningsregler, og 

rammes fullt ut av innsparingstiltakene i pensjonsreformen.



Er det greit at…
...en som må gå av ved 62 år får halvparten av det en som holder ut til 72 år får?

...noen heldige kan få 150% av lønna som pensjonist, mens en uheldig får 50%?

...vi har et pensjonssystem som gjør det mulig å ta ut 100% pensjon 
når du samtidig jobber 100%?

...ansvaret for pensjon har blitt den enkeltes?

...alle innsparingstiltakene i pensjonsreformen omfordeler 
penger fra de fattige til de rike?

...pensjonsreformen tar utgangspunkt i at vi i gjennomsnittet blir eldre, 
mens den reelle levealderen kommer an på blant annet yrke og bosted?

...lavtlønte med tunge jobber straffes med lavere pensjoner, 
men opplever ikke økt levealder i praksis?

...finansnæringa tjener store summer på at pensjonssystemet 
vårt har blitt privatisert?
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