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Egen pensjonskonto – bakteppe

Pensjonskonto



Lang prosess i forhandlingssystemet

 2001 – Innskuddspensjon (for de 900 000 som ikke hadde tjenestepensjon)

 2002 – krav om tariffesting av minsteordning

 2004 – en gang til, endte med brev om ønske om lovregulering

 2005 – OTP (2006)

 (Opptatt med ny AFP 2008)

 Fortsatt bekymring og krav fra LO om tjenestepensjon – ønske om tariffesting og bredere ordninger 

 Finanskrise og moderasjon

 2012 - Pensjon i diverse områder
 I offshorekonflikten og i sykehjemskonflikten var de ansattes pensjonsrettigheter sentrale temaer. I begge områdene gikk de ansatte på nederlag 

i Rikslønnsnemnda. 

 Tjenestepensjon tilbake i oppgjørene. 2014 – enighet om å utrede. 

 Tydeligere motstand fra NHO både til tariffesting, bredere ordninger og (etter hvert) også nei til 
lovkrav

 Ulike strategiske tilnærminger innad i LO

 2016 – ingen enighet i frontfaget. Men, felles henvendelse fra Riksmekler til Regjeringen om lovarbeid 
basert på konto-ide og innskuddspensjon
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Arbeidsgruppen fastslår at det er tre 
helt separate problemstillinger
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Arbeidsgruppe - ikke NOU – rapport desember 
2016

Egen 
pensjons-

konto

Regelverk
oppsparing

Individuell 
tilleggs-sparing



LO utvikler ny enighet og krav – Opptjening og konto i 
kollektiv pensjon

 Opptjeningsregler
 Fra første krone 

 Fra dag en. Mister alderspensjonsopptjening hvis fratrer før 12 
måneder 

 For all arbeidstid 

 Innmeldingsalder 

 Medflytting i kollektive ordninger

 Nye regler for Fellesordning

 En felles lovgiving for tjenestepensjon



Hva så?

 Pågående politisk prosess

 Hvem lytter Finansdepartementet mest til? 

 Hva skjer i Stortinget?

 Lønnsoppgjøret 2018
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Pensjonskonto m.m.- Hva nå?
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