
Innlegg på Pensjonsforum 30.9.2016 

STEINAR FUGLEVAAG, SPESIALRÅDGIVER 
PENSJONSPOLITISK SEKRETARIAT FAGFORBUNDET 

• Status pensjon 
• Det videre arbeidet med offentlig 

tjenestepensjon – KS 
• Etter tariffoppgjørene 

 



Sterkere med enn uten - Fagforbundet 
 
• LOs største forbund, mer enn 350 000 

medlemmer – kommuner, helseforetak, ideell 
sektor, deler av privat sektor.  

• Landets største arbeidstakerorganisasjon 
• Jobber for bedre kvalitet og gode yrkesfaglige 

tilbud, og mot privatisering og konkurranse-
utsetting. 

• Fagforbundets arbeider for likestilling og 
likeverd i et mangfoldig arbeidsliv.  

• Ca 400 ansatte – over 1,2 mrd. i omsetning 
 



LO Kommune 

• Fagforbundet 
• Fellesorganisasjonen  
• Musikernes Fellesorganisasjon 
• Skolenes Landsforbund 
• El & It-forbundet 
• Til sammen drøyt 180 000 yrkes-

aktive medlemmer i kommunal 
sektor 





Hvem skal ta ansvar for framtidas 
pensjon? 

Arbeidstaker 

Arbeidsgiver Forsikringsselskap 

Innskudds-
pensjon 

Ytelses-
pensjon 

«Hybrid» 

- Avkastning 
- Levealder 
- Kjønn 
- Regulering 
- Opptjeningstid 
- Kostnader 
- Uføre 
- Etterlatte 
 

«Påslag» 



Hva sier pensjonsavdelingen i ASD 
om innskuddspensjon? 

 



Hva sier Finanstilsynet om hybrid? 

Brev til Finansdepartementet 13.7.16 



Pensjon i tariffoppgjørene 2016 

• Offentlig tjenestepensjon 
• KS 
• Stat 

• Spekter 
• Kultursektoren 
• Område 9 (hummer og kanari) 
• Nye medlemmer 



Pensjon i tariffoppgjørene 2016 

• Virke – HUK 
• PBL 
• FUS (Trygge barnehager) 

• Nye forhandlinger 11./12. oktober 
• KS bedrift – konkurranseutsatte 

bedrifter 
• Mekling  2. – 3. november 



Omfattende protokolltekst med KS 



KS – videre arbeid  

• Videre partssammensatt arbeid 
• Utredninger i regi av Pensjonskontoret  

 



Spekter 

• Kultursektoren 
• Midlertidig innskuddspensjon til 2018 
• Enige om målsetting om livsvarige og 

kjønnsnøytrale pensjonsytelser i den 
varige løsningen 

• Arbeidet starter opp igjen i 2017! 
• Kompensasjonsberegninger 

 



Spekter – mekling 14.-16.9. - i 15 av 20 
avtaler dreier det seg om pensjon 

• Norlandiabarnehagene 
• Valnesfjord helsesportsenter 
• Ruter 
• Nye medlemmer 

• Akasia 
• LHL 
 



 



PBL – mekling 29.8. 

• Var enige om: 
• Hybridpensjon  
• Videreføring av «gammel» AFP 

• Uenighet om innskuddssatser og 
garantier – PBL trakk tilbudet 

• Brudd på grunn av uenighet om 
økning av satser en midlertidig 
innskuddsordning 



• Lukker den midlertidige  
     innskuddsordningen 
• Nye medlemmer må ha ytelse 
• Overgang til foretaks- 
    pensjon fra 1.5.2018 om 
    ikke løsning er klar 

LØSNING I PBL 



Virke – HUK-området 

• Forhandlinger over fire dager 
• Avtalt prosedyreregler for vurdering 

og beslutning av endring 
• Produktet ligger i protokoll fra 2014 

• Hybrid med lønnsvekstgaranti 
• Uførepensjon 
• Forhøyet gruppeliv  
• Lukking for 52 år og eldre 
 





KS bedrift – konkurranseutsatte 
bedrifter- mekling 2. og 3. november 

• Uenighet om hvem evt. nye 
pensjonsordninger skal gjelde for 



Frontfagene mot 2018 

 



Privat AFP 



 



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