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OM PENSJON
Til medlemmer og tillitsvalgte i HK – som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016.

20,0%

Slik skjer opptjeningen:

Det må forhandles om pensjon

Eventuelt heltid eller deltid.
Tjen så mye du vil i tillegg til pensjon.

LØNN

Utslagene kan vise seg å bli ganske store for dem som i dag er unge, selv om de tjener
likt og begynner å jobbe samtidig. Derfor er pensjon et viktig krav ved lønnsoppgjøret.
I tariffoppgjøret 2014 ble Handel og Kontor enig med arbeidsgiverne om å utrede
tjenestepensjon. Dette lille heftet er laget for medlemmer og tillitsvalgte i HK som en
del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016.
Vi konsentrerer oss først og fremst om tjenestepensjonene, altså den grønne stripa
i figuren på neste side.Vi ønsker å opplyse om problemstillingene vi mener er
relevante foran tariffoppgjøret.

AFP – forutsetter tariffavtale
TJENESTEPENSJON

Livsvarig

LØNN

Det er mange utfordringer en person som i dag er i 20-årene står overfor når det gjelder
framtidas pensjon. Mye avhenger av hva slags valg vedkommende tar. Men det avhenger også
av hva slags tjenestepensjonsordning bedriften man jobber i har valgt.

Som regel i 10 år

ALDERSPENSJON FRA
FOLKETRYGDEN

Livsvarig

62 år

67 år

77 år

Tariffesting av tjenestepensjon i privat sektor i 2016 er et felles ansvar for hele
LO-fellesskapet. Derfor er det viktig at vi er godt skolerte og vet hva det handler om.

Etter at pensjonsreformen trådte i kraft 1. januar 2011 ble ytelsene fra folketrygden
redusert. Den enkelte må nå i langt større grad enn tidligere selv sørge for en pensjon
å leve av.

HK mener:

Tjenestepensjonsordningen innebærer at arbeidstakerne jevnlig
får betalt inn en fast prosent av lønna til en «pensjonsformue».

Selv om alderspensjonen fra folketrygden ligger i bunn for alle, er tjenestepensjonsordningene (det grønne feltet i illustrasjonen) blitt viktigere. Mens folketrygden og AFP
utbetales livsvarig, er de innskuddsbaserte pensjonsordningene som regel tidsavgrenset
til 10 år. En viktig grunn til det er at mange pensjonsformuer i praksis ikke er store nok
til å sikre et årlig beløp livet ut.

HK mener derfor at pensjon er utsatt lønn. Dette må tariffestes
slik at det kan forhandles om på lik linje med annen lønn.

2

3

Dette er tjenestepensjon
Tjenestepensjon er den pensjonsordningen bedriften du jobber i har etablert for å oppfylle lovens krav
om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Innskuddbasert tjenestepensjonsordning har blitt den vanligste
ordningen for tjenestepensjon i privat sektor. Slik fungerer den:

Bedriftene kan oppfylle
det lovpålagte kravet om
obligatorisk tjenestepensjon
på tre måter:

Innskuddspensjonene er nokså enkle spareprodukter. Arbeidsgiverne setter av en fast prosent av lønna
til en innskuddsordning. Dette kommer i tillegg til folketrygden som alle får og AFP hvis arbeidsplassen
har tariffavtale. Tjenestepensjonen vokser med årlig innskudd og avkastning.

Illustrasjonen til venstre viser de enkelte elementene
i innbetalingene til en innskuddsordning i privat sektor:
Innskuddspensjon

Hybridpensjon

Ytelsesbasert pensjon

Den blå nederste delen er folketrygden. Hvert år settes det av 18,1% av alt
du tjener mellom 0 og 7,1G til din pensjonsformue i folketrygden. Dette er
en ordning alle er sikret.
For AFP (den blå delen helt øverst i figuren) gjelder egne regler, men enkelt
forklart får du AFP hvis du jobber i en bedrift som har tariffavtale. I praksis
er AFP i privat sektor en tilleggspensjon til folketrygden, som innebærer en
livsvarig ytelse som levealderjusteres. Omfattes du av AFP, betaler arbeidsgiver inn 2,4% av det du tjener mellom 1 og 7,1G i årlig premie. Det er
imidlertid knyttet en del krav til ordningen både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, disse må man passe på for ikke å miste retten.

Slik skjer opptjeningen av
innskuddsbasert tjenestepensjon:

27,5%

Pensjonskampen ved tariffoppgjøret i 2016 står om det mørkegrønne
feltet midt på figuren: obligatorisk tjenestepensjon (OPT). Ifølge loven må
arbeidsgiver sette av minst 2% av det du tjener mellom 1G og helt opp til
12G. I våre bransjer har mange arbeidsgivere valgt å legge seg på det minste
lovpålagte kravet. De betaler altså inn 2% årlig på all lønn over 1G.

AFP 2,4% av lønn*

25,1%

Valgfritt for arbeidsgiver å sette av
i tillegg maks 7% av lønn til pensjon

Men arbeidsgiver har mulighet til å sette av mer hvis dere blir enige om det,
eller arbeidsgiver ønsker å tilby det. Helt opp til 7% av det du tjener hvert
år mellom 0G og 12G, kan arbeidsgiver betale inn til en innskuddsbasert
pensjonsordning. Denne muligheten framgår av det øverste skraverte feltet i
figuren til venstre. Arbeidsgiver kan imidlertid tilby andre pensjonsordninger
enn innskuddspensjon, for eksempel hybridpensjon eller ytelsespensjon.

Obligatorisk minimum 2% av lønn

18,1%

TILLEGG
TJENESTEPENSJON

FOLKETRYGD

0G

1G

18,1%
av lønn

0–18,1%
av lønn

Til alle

Valgfritt for
arbeidsgiver
å sette av

7,1G

Det blir ikke satt av noe til folketrygden for inntekter over 7,1G, men arbeidsgiveren kan betale inn et tillegg til tjenestepensjonen for alle inntekter
mellom 7,1 og 12G (det nederste skraverte feltet i figuren). De to skraverte
feltene er med andre ord ordninger du ikke automatisk får innenfor rammen
av en innskuddsbasert pensjonsordning.

Mens folketrygden og AFP
utbetales livet ut, er de innskuddsbaserte pensjonsordningene som oftest avgrenset
til 10 år. Det skyldes blant
annet at kvinner lever lenger
enn menn. Hvis kvinner skal
få samme årlige pensjon som
menn livet ut, må arbeidsgiverne betale en høyere årlig
premie for dem. Det gjør kvinner til dyrere arbeidskraft enn
menn. Alternativt får kvinner
utbetalt en lavere årlig pensjon
enn menn hvis ordningen skal
være livsvarig.
I stedet har man altså valgt
å begrense utbetalingstiden
til 10 år. For kvinner innebærer
det at de må leve flere år uten
utbetaling fra innskuddspensjonene.

12,0G

HK mener:
G = Grunnbeløpet i Folketrygden, kr 88 370,- (2014). 7,1G = kr 627 427,*AFP: I tillegg betaler staten om lag 1/3 av total kostnad og opptjeningen skjer
fra første krone. Med andre ord er verdien av AFP langt større enn arbeidsgivers
kostnad og kan estimeres til 4 prosent.
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I de innskuddsbaserte ordningene er det de ansatte som bærer risikoen for
dårlig avkastning. Dette skiller ordningen fra en ytelsesbasert ordning hvor
arbeidsgiver forplikter seg til å betale for å sikre en avtalt andel av lønna til
pensjonistene. Nå som de ansatte selv bærer risikoen, mener HK at de også
bør ha innflytelse på selve pensjonsordningene. Det er derfor vi ønsker at
ordningene blir regulert i tariffavtalen.
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Pensjonsutbetaling
Hva kan forskjellen bli i pensjonsutbetalinger for en som er på lovens minstekrav om en 2%-ordning eller på
maks innbetaling til sin pensjonsformue? Vi tar utgangspunkt i to personer som tjener likt, er født samme år og
jobber like lenge, men hvor bedriftene tilbyr henholdsvis den minste og den maksimale ordningen innenfor
regelverket.Vi illustrerer forskjellen her¹:

Kari
minsteordning

Utbetalingen for de to i eksemplet er årlig fra 67–77 år. Mens Kari får 235 842 kroner årlig, får Ola 333 270.
Forskjellen er 97 428 kroner. Kari får altså en utbetaling på 59% av tidligere lønn, mens Ola får 84% av tidligere lønn. Deretter faller innskuddspensjonen bort, og de to har begge lik årlig utbetaling på 208 005 (52% av
inntekten). Kari må i tillegg forventes å leve flere år på bare folketrygd og AFP.

Ola
maksordning

4,5G = LØNN
27,5%

4,5G = LØNN

AFP 2,4% av inntekten

25,1%
22,5%
20,1%

Innskuddsbasert
TJENESTEPENSJON

AFP 2,4% av inntekten
Obligatorisk tjenestepensjon minimum 2%

18,1%

18,1%

FOLKETRYGD

FOLKETRYGD

18,1%
av inntekten

18,1%
av inntekten

0G 1G

4,5G

7,1G

12,0G

Utbetaling hvis man går av ved 67 år:
235 842 (59% av inntekt)

¹ Vi har lagt til grunn at begge er født i 1995, har lønn på 4,5 G = 397.665 kroner, 45 års opptjening i folketrygden, og 40 år i AFP.
Avkastningen på innskuddspensjonen er satt lik lønnsveksten.
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Tjenestepensjonsordning
Maksimum 7% av inntekten

0G

1G

4,5G

7,1G

12,0G

Utbetaling hvis man går av ved 67 år:
333 270 (84% av inntekt)

Dette viser at bedriftens valg er avgjørende for hvor stor pensjonen din blir. For de aller fleste av våre medlemmer er det langt fram til en 7%-ordning hvor arbeidsgiver betaler inn maksimalt. Ola er heldig stilt og får
innbetalt fra første krone. Kari må som de fleste av oss vente til hun har tjent inn fribeløpet på 1G. For lavere
og midlere lønnsnivåer som i eksemplet over er dette svært utslagsgivende. Minimumsordningen alene gir ikke
gode pensjonsvilkår i alderdommen. Som vi skal belyse senere, er det også en rekke huller i dagens OTP-lov,
og loven beskytter ikke de svakeste på arbeidsmarkedet.
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Problemstillinger

Hull i dagens system

Det er en rekke problemstillinger knyttet til hvordan tjenestepensjonsordningene er organisert i dag.

Ut over dette er det i tillegg en rekke huller som preger dagens innskuddsbaserte tjenestepensjonsordning.
Her ser vi på de viktigste:

Ulike ordninger
I privat sektor har bedriftene lagt seg på en rekke
forskjellige ordninger. Dette henger sammen med at
bedriftene ønsker å ha kontroll over utgiftene, at de
selv ønsker å velge blant tilbydere, men også at de
kan bruke pensjon som et forhandlingsspørsmål
ved ansettelser.
Vi må anta at dette i det store bildet kan bety større
kostnader til administrasjon og forvaltning enn om
man hadde en stor pensjonskasse på tvers av
bedriftene.

For de ansatte blir det vanskelig å holde oversikten
over de ulike typene pensjonsordningene. Hva man har
med i ryggsekken av pensjonsordninger man har vært
innom i sin yrkeskarriere bidrar neppe til å klargjøre
oversikten. Noe bidrag til et mobilt arbeidsmarked er
det heller ikke.

Bedrift 1

Bedrift 2

Bedrift 3

YTELSESPENSJON

INNSKUDDSPENSJON

HYBRIDPENSJON

Avtalt utbetaling.
Bedriften bærer risiko
for dårlig avkastning
og høy levealder.

Pensjonsbeholdningen består
av innskudd og avkastning.
Avtalt innbetaling. Arbeidstaker bærer risiko for dårlig
avkastning og høy levealder.

Blanding av innskudd og ytelse. Pensjonsbeholdningen består av innskudd, avkastning/lønnsregulering
pluss dødelighetsarv. Definert innbetaling, tilleggspremie for kvinner. Garanti mot negativ avkastning.
Risiko for lengre liv er på arbeidstaker, mens risiko
for dårlig avkastning deles mellom arbeidstaker og
arbeidsgiver.

• Ordningene kan variere fra bedrift til bedrift, både 		
i type tjenestepensjonsordning og hvor gode ordningene er for de ansatte. Her ser vi tre forskjellige typer
pensjonsordninger, men de kan i tillegg ha forskjellige
betingelser hver for seg og ulike leverandører.
• Ulike leverandører av ordningene betyr ulik avkastning
ved innskuddsbaserte ordninger.
• Risiko på avkastningen er en risiko de ansatte
bærer alene.
• I de fleste bedrifter er pensjonsordninger ut over den
lovpålagte minsteordningen på 2% innskuddsbasert
tjenestepensjon ensidig innført av arbeidsgiver. Dette
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Ettersom bedrifter er opptatt av at de samlede
utgiftene som går til å lønne arbeidskraften ikke blir
for høye, betyr økte kostnader knyttet til pensjon at
det blir mindre igjen til pensjon og lønn.

betyr at arbeidsgiver også kan trekke tilbake pensjonsordningen eller legge om pensjonen uten forhandlinger
med de ansatte.
• Varierende innbetaling og nivå mellom bedrifter og
områder betyr at de ansatte må meldes ut av og inn
i enkeltordninger hver gang de bytter jobb. Dette taper
de som bytter jobb store summer på.
• Etter innføringen av OTP har de aller fleste etablert
en innskuddspensjonsordning basert på lovens minimum.
Minimumet har blitt normalen. 2% er alt for lite – vi må
heve bunnen slik at flere av våre medlemmer får bedre
pensjonsordninger.

Manglende opptjening fra første krone
De som ser nøye på figurene som viser hvordan man
sparer opp sin pensjonsformue vil se at på den obligatoriske tjenestepensjonsordningen sparer man opp
først fra 1G. Det vil si at den første delen av inntekten
opp til 88 370 kroner får man ikke uttelling for i pensjonsoppsparingen. Særlig for lavinntektsyrker, studenter, og deltidsarbeidende har dette mye å si.
Midlertidig ansatte
Alle ansatte som oppfyller minstekravene (minst
20 prosent stilling og lønn over 1G) skal meldes inn
i bedriftens tjenestepensjonsordning. Men dersom
den ansatte jobber midlertidig under 1 år eller som
fast ansatt slutter før 1 år, får vedkommende ikke med
seg pensjonen sin ut av bedriftens pensjonsordning.
Det vil si at dersom du jobber 364 dager for så å gå
over til en ny arbeidsgiver eller være ledig en stund,
går du glipp av den oppsparte pensjonsformuen din.
For midlertidig ansatte som går mellom forskjellige
arbeidsgivere, kan det i praksis bety mange års tap
av pensjon. Økt midlertidighet som følge av Høyre/
Frp-regjeringas politikk kan bidra til enda flere
pensjonstapere. At bedriften beholder pensjonskapitalen gjør det også mer lønnsomt å ansette
noen midlertidig.
Ufrivillig deltid
Deltidsansatte får dårligere opptjening enn fulltidsansatte. Ufrivillig deltid i flere næringer gjør mange
ansatte til pensjonstapere.
Kjønnsnøytralitet
De innskuddsbaserte pensjonsordningene har
kjønnsnøytrale premier og utbetalinger, men oftest
er utbetalingen tidsavgrenset til 10 år. Siden kvinner
lever lenger enn menn må det betales inn ekstra
premie for kvinner om de skal ha lik utbetaling som
menn når de går av med pensjon. Så lenge tjenestepensjonen er bedriftsvis vil det være vanskelig å utligne
denne forskjellen, men det er klart at i brede ordninger vil det være lettere å utligne kjønnsforskjeller.

Jobbskifter
Når man slutter i en jobb med innskuddsordning,
utstedes et pensjonskapitalbevis. Det blir stående som
en individuell rett i selskapet som hadde ordningen.
Men nå trekkes kostnadene til forvaltning og administrasjon fra beholdningen. Til forskjell fra når du er
aktivt medlem i bedriftens ordning, er det ingen som
følger med på innskuddene for deg, og små innskudd
er dyre å drifte. Jobbskifter tidlig i karrieren kan bety
at pensjonen reduseres med 15 prosent den dagen
den skal utbetales.
Om lag 15 prosent av arbeidstakerne skifter jobb
hvert år. I mange av HKs bransjer er andelen midlertidig ansatte og yngre arbeidstakere høyere enn
i mange andre bransjer, og det er trolig enda flere
som skifter jobb. Dersom ordningene blir brede,
unngår man å måtte melde de ansatte ut av og inn
i nye ordninger. Da sparer en administrasjonskostnader i både ny og gammel bedrift. I tillegg går kostnadene
per ansatt ned når alle er omfattet av de samme
ordningene.
Reduserte muligheter til tidligere avgang
Mange av HKs medlemmer går av før 67, og vil derfor
komme enda dårligere ut enn i våre eksempler. De kan
i verste fall risikere å for lav opptjening, slik at de ikke
har mulighet til å gå av tidligere.
Store forskjeller i bidrag
Som vi har sett får Kari og Ola store forskjeller i utbetalingene av tjenestepensjon fordi bedriftene valgte
ulike nivåer i innbetalingene. Kompensasjonsgraden for
Kari fra tjenestepensjonen er på bare 7% mens den
for Ola er på hele 32%. Hadde innskuddspensjonen
vært livsvarig ville bidraget vært om lag halvparten,
altså i underkant av 4% for Kari og 17% for Ola. Det
er Folketrygden og AFP som gir de sikreste og største
bidragene til Kari og Ola når de går av med pensjon.
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60,0%
50,0%
40,0%

Hva velger bedriftene?

Innskuddspensjoner –
antall aktive medlemmer prosentfordelt etter premiesats 2008–2013.

30,0%

For bedriftene er det enkle det beste, det vil si at de velger den billigste og mest forutsigbare pensjonsordningen.
Svaret er innskuddspensjon.

Kilde: Fafo-notat 2014:11, figur 5.
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LO-kongressen i 2013 vedtok at LO skal arbeide
for å tariffeste brede tjenestepensjonsordninger.
I uttalelsen het det blant annet at ansatte gjennom
tariffesting må sikres medbestemmelse i ordningene. Bare slik kan man sikres brede og rettferdige
ordninger med kjønnsnøytrale premier og ytelser.

Rett til opptjening fra første krone, rett til opptjening for deltidsansatte som jobber under
20 prosent, rett til opptjening for ansatte under
20 år, og krav om at pensjonskapitalen følger
arbeidstaker uavhengig av ansettelsesforholdets
varighet, er blant disse.

HK gikk i 2014 til lønnsoppgjøret med krav om tariffesting av tjenestepensjonsordningene. Resultatet
ble utredning. 2016 vil bli et viktig år for pensjonsspørsmålet.

Disse hullene ble innført for å lette overgangen
for bedriftene som ikke hadde en pensjonsordning
da loven om obligatorisk tjenestepensjon ble innført i 2006. Nå er tiden inne for å tette dem slik at
pensjonen blir bedre for de svakeste arbeidstakerne.

Etter HKs oppfatning er pensjon noe av det viktigste ved tariffoppgjøret i 2016 og derfor noe forbundene må ta initiativ til å prioritere. Fra vår side vil vi
bidra gjennom å informere, mobilisere og aktivisere
våre medlemmer. Dette heftet er et av flere bidrag
til dette.

2009

0,0%

Annet

Veien videre

Fra vår side kan man se for seg flere måter å jobbe
videre med pensjon på. Både tariffesting og nivåheving er viktige krav. Videre er det flere huller
fagbevegelsen må tette:

Hybridordninger med elementer fra både ytelsesog innskuddspensjon har flere fortrinn. Mange
arbeidsgivere opplever at ytelsesordningen blir for
dyr, mens arbeidstakerne erfarer at innskuddsordning med 2 prosent innskudd gir svært lite i pensjon. Hybridordningen er et godt alternativ.

60,0%

Figuren viser antallet aktive arbeidstakere i innskuddsordninger prosentfordelt etter satser. De aller fleste er på pensjonsgulvet.
Mens nesten 60% var på en 2%-ordning i 2008, gjelder dette 46% i 2013. I det samme tidsrommet har antallet arbeidstakere som
ligger over 2% til og med 5% økt fra 15,2 til 18%. Antallet arbeidstakere som er over 5 og under 8% har også økt. Forfatterne
bemerker at dette sannsynligvis ikke skyldes at bedriftene faktisk øker innskuddssatsene, men snarere at bedrifter som omdanner
fra ytelse til innskudd har høyere innskuddssatser. De har imidlertid ingen data som bekrefter dette.

HK mener:

• Når vi betrakter pensjon som utsatt lønn er en naturlig konsekvens av dette
at arbeidstakerne skal ha innflytelse over tjenestepensjonsordningene. Det vil
si at tjenestepensjon bør være en naturlig del av tariffavtalen.

HK mener:

Stadig oftere blir tjenestepensjonsordningen et forhandlingsspørsmål ved ansettelser.
Vi ser klare trekk i arbeidslivet på at det er de som allerede er best stilte som får de
beste pensjonsordningene og innbetalingene, mens de som er svakest stilte ligger på
pensjonsgulvet. For mange er det kanskje mulig å forhandle om pensjonsordninger
ved ansettelsen. Men for mange yrkesgrupper er dette langt fra normalen.
For fagbevegelsen er det desto viktigere å bruke sin samlede styrke til å få en hånd
på rattet i disse ordningene, og hindre at vi får mange pensjonstapere.

10

• Brede ordninger på tvers av bedriftene vil lette overgangen mellom jobber.
Kostnadene for administrasjon og forvaltning blir lavere for bedriftene.Vi kan
altså få «mer pensjon for pengene». I tillegg vil man få en bedre oversikt over
ordningene og hva man er omfattet av. Premieforskjeller mellom menn og kvinner
kan også utjevnes i brede ordninger ved livslange utbetalinger.
• Å gjøre tjenestepensjonsordningene til en del av tariffavtalen vil redusere bedriftenes
mulighet til å spare kostnader ved å kutte i pensjonen til de ansatte, for eksempel
i anbudskonkurranser og ved virksomhetsoverdragelser.
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