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Fagforbundet

• 361 000 medlem-
mer, størst i LO

• Organiserer bredt i 
kommuner, 
helseforetak, ideell 
sektor o.l.



Vurdering av elementene og 
anbefaling – bakgrunn for anbefaling

• Oppsummering av de viktigste 
elementene i avtalen

• Har den de kvalitetene våre 
medlemmer trenger?
 Sosial profil og fordeling

• Gir den god nok pensjon til de unge?



Generelt

• Lik pensjon for kvinner og menn
• Livslang pensjon
• Kollektiv forvaltning av midler
• Regulering som i folketrygden



Opptjening

• 5,7 % av pensjonsgrunnlaget
 På nivå med det maksimale i privat sektor

• 4,21 % i AFP av folketrygdgrunnlaget
• 3 % betinget tjenestepensjon av 

pensjonsgrunnlaget
 Sikrer mot hull i AFP-ordningen



Felles ansiennitet i AFP

• Felles ansiennitetsberegning mellom 
privat og offentlig AFP
 Flere vil kvalifisere til AFP
 Viktig hull tettes



Økte verdier

• Tidligpensjonstillegg fra 1963 til 1970-
kullet, 0,15 G som avtrappes
 Kronebeløp, fordel lavtlønte

• Bedre samordningsregler
 0,25 G som avkortes
 Forhindrer at noen får kr 0,- fra 

bruttordningen
 Kronebeløp, fordel lavtlønte



Økte verdier

• Redusert samordning privat AFP – brutto
 Vesentlig økt pensjon for privatiserte ansatte

• Pensjonstillegg for opptjening før 2011 
for kullene 1963-1967 (sjablong)



Årskull før 1963

• Beholder bruttoordning, dagens AFP, 
særaldersgrenser

• Videreføring av individuell garanti for 
1959-1962-kullene, avtrappes



Andre elementer

• Forhandlinger om regler for 
særaldersgrenser
 Aksept for framtidig behov for 

særaldersgrenser
• Samlet godt nivå ved 67 år for uføre, 

sammenliknet med yrkesaktive
• Ingen endring i uføre- og 

etterlattepensjoner



Andre elementer

• Det ble ikke avkastningsregulering av 
oppsatte rettigheter
 Reduserer risiko, fordel lavtlønte

• Opptjening under utdanning 



Noen eksempler



Nivå 1993-kullet, 75 %, lønn 4 G, 
fra 27 år



Nivå 1993-kullet, 100 %, lønn 4 G, 
fra 27 år



Vurderinger

• Sammenlignet med dagens ordning

• Sammenlignet med privat sektor

• Tidligpensjonsnivå mot livsvarig nivå



Hvor lenge må du jobbe for å få 66 %



Ny offentlig tjenestepensjon

• Bedre enn de aller fleste ordninger i 
privat sektor
 31 % i privat sektor har 2 %-ordninger
 Halvparten i privat sektor har ikke AFP

• Trygg, forutsigbar, kollektiv og med 
gode ytelser for de ansatte

• Bærekraftig, moderne, tilpasset 
pensjonsreformen og mer forutsigbar 
for arbeidsgiverne



Vurdering av resultatet

• Har den den nye ordningen de 
kvalitetene våre medlemmer trenger?

• Gir den god pensjon til de unge?
• Ja!
• Er det alternativer?
• Kan vi få et bedre tilbud ved å si nei 

og vente?
• Nei!



Pensjonsinfo - @SFuglevaag på 
Twitter (og så får du med litt  om musikk også!)
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