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Pensjonsforliket 2005 

• I Stortingets pensjonsforlik av 26. mai 2005 heter det følgende om 
tilpasning av offentlig tjenestepensjon til ny alderspensjon i folketrygden: 
 

• «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 tjenestepensjonsordningene 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.» 
 



Arbeidstakersiden står sammen 
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Komplisert omlegging 

• NTL-medlemmene forventes å få relativt lange yrkeskarrierer, og mange 
kan få like god pensjon ved 65 år og 67 år.  

• På den andre siden er det en del, særlig blant de eldste, som har kortere 
karrierer og vil tape på en omlegging.  

• En betydelig del av medlemmene ønsker også å gå av ved 62 år og vil 
kunne få mindre i et nytt system.  

• Skal en stor gruppe komme like godt eller bedre ut ved en omlegging, må 
også sparesatsene overstige 5 prosent i en ny påslagsmodell.  

• En omlegging vil nærmest uansett skape tapere og vinnere. Det gjør 
omleggingen komplisert. 
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Tre illustrerende idealtyper 
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Opptjeningsår samlet i staten og offentlig 
sektor etter alder 

 



Når oppnås 66 % pensjon ved 67 år? 
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Ved hvilken alder  TROR du at du kommer til å 
pensjonere deg (slutte helt eller delvis å jobbe)? – etter 
alder (n= 2167) 

6,8% 

16,8% 

20,9% 

28,3% 

21,7% 

22,8% 

23,3 % 

24,6 % 

21,2 % 

31,8 % 

41,1 % 

27,7 % 

23,3% 

20,1% 

29,2% 

23,2% 

21,7% 

24,5% 

20,5 % 

19,3 % 

13,4 % 

6,5 % 

8,0 % 

11,4 % 

26,0% 

19,3% 

15,4% 

10,2% 

7,4% 

13,7% 

under 30 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60 år eller mer

NTL samlet

62 år 63-66 år 67 år 68 år eller mer Vet ikke



23 





Problemstillinger 

• Hvordan oppnå tilstrekkelig nivå for store grupper? 
– Hvordan unngå mange tapere? 

• Pensjonsnivå ved tidlig fratreden 
– AFP og ”forsikret AFP” 
– Seniortillegg 
– Særaldersgrenser 

• Uføre 
• Grunnlovsvern – delt beregning 

– Hvordan ivareta individuell garanti? 

• Overgangsordninger 
• Kjønnsdimensjon 
• Samordningsregler 
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