Fremtidens pensjoner
Marit Linnea Gjelsvik

Målsetting
 En trygg og god alderdom forutsetter at alle
får en pensjon på 2/3 av tidligere inntekt
 Også et mål under innføringen av folketrygden
i 1967
 I LOs vedtak har en alltid hatt som mål at
pensjonen skal tilsvare 2/3 av tidligere lønn.

Ny fleksibel alderspensjon
innført fra 2011.

Pensjonssystemet består av 3
byggeklosser
 Sammen skal disse tre sørge for at kompensasjonsgraden blir
2/3, eller 66 pst.
 Den viktigste delen er folketrygden. Et typisk LO-medlem som
har full opptjening vil få mellom 50 og 55 pst av tidligere lønn.
 Et flertall av lønnstakerne i privat sektor har rett på AFP. Bare
ansatte i bedrifter med tariffavtale har krav på ytelsen. Alle
offentlig ansatte har rett til AFP.
 Selv om det heter AFP i både offentlig og privat sektor, er de
to ordningene helt ulike. Jeg skal konsentrere meg om AFP
slik den er i privat sektor.

 For å nå 2/3-målet må du i tillegg ha en
tjenestepensjon. Dersom du har jobbet minst
30 år i en bedrift med en såkalt 66 prosent
ytelsesordning, og fullfører i bedriften til du er
67 år, vil du få godt over dette hvis du
samtidig har AFP.

Hvorfor bekymre seg?
 Ikke mange som er så godt stilte. En slik
pensjonsordning har bare 1 av 5 i privat sektor.
 Fram til 2006 hadde bare halvparten av
arbeidstakerne tjenestepensjon i det hele tatt.
Resten begynte først opptjeningen i 2006.
 Selv med opp mot ti års opptjening vil en da ikke rekke
å tjene opp så mye at det monner.

 AFP er en god ytelse, men usikker. Du får alt eller
ingenting.

 Arbeidstakerne har ingen innflytelse over
pensjonsordningen.
 Folketrygdens bidrag blir mindre framover på
grunn av levealdersjustering.
 Da må tjenestepensjonen bli bedre. Men
pensjonsrettighetene svekkes. Stadig færre ansatte
har en ytelsesbasert tjenestepensjon der de vet
hva de vil få i pensjon.

Hovedtrekk i ny folketrygd
 Alle kan kombinere arbeid og pensjon
 Hvis du har tjent nok. Du kan ikke ta ut pensjon før 67 år
dersom årlig utbetaling etter 67 blir under 2G
(garantipensjonen)

 En sparer opp sin egen pensjonsbeholdning
 Alle år teller med (13-75 år)
 Alle får sin pensjon justert etter levealder (såkalt
nøytralt uttak)
 I praksis betyr dette at pensjonsbeholdningen
deles på antall forventede gjenstående leveår

Folketrygdens bidrag blir mindre
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Årlig utbetaling i prosent av tidligere lønn for ulike årganger.
Uttak ved 67 år, full opptjening (45 år)

AFP
 AFP i privat sektor bygger på et trepartssamarbeid
 Staten dekker en tredjedel av pensjonsutgiftene til
AFP, foretaket dekker resten
 Administreres av Fellesordningen for AFP
 Hadde ved utgangen av 2012 vel 13 000 foretak med om
lag 690 000 medlemmer – ca halvparten av arbeiderne i
privat sektor
 Vel 2/3 er menn (flere menn i privat sektor)

 Forvaltes kollektivt og med lavere kostnader
 Liten og effektiv administrasjon, forvaltning satt ut
på anbud til laveste tilbyder (blant annet)

AFP forts
 Gir svært mye pensjon for pengene.
 Har du lang nok opptjeningstid gir AFP-pensjonen
opp mot 15 pst oppå folketrygd fram til 67 år for de
fleste (sosial profil).
 Livsvarig er ytelsen om lag 10-11 pst. Lavere etter
hvert pga levealdersjustering
 Mens minstekravet på 2% av all lønn over1G gir om
lag 5 pst livsvarig
 Altså mer verdifullt for en fremtidig pensjonist å ha
en tariffavtale enn en vanlig tjenestepensjonsordning

Rett til AFP
 Men det er en enten eller ordning, og arbeidstakerne rår ikke
bestandig over utfallet
 Skal hindre spekulasjon og gratispassasjerer
 Du må ha jobbet i en AFP-bedrift i 7 av siste 9 år (skal fases inn – ulike
regler for årgangene)
 Du må ha vært ansatt i AFP-bedrift i tre siste år før uttak
 Om du mister jobben eller slutter i en AFP-bedrift mindre enn tre år
før du planlegger å ta ut AFP må du skaffe deg jobb i en AFP-bedrift
innen seks måneder.
 For begge kravene over gjelder at du minst må ha 20 prosent
stillingsbrøk, og hovedinntekten må komme fra tilsluttet arbeidsgiver.
 Øvre grense for mottak av andre pensjonsytelser.

l

Rett til AFP
 Naturlig å ha noen inngangskrav knyttet til en
pensjonsrett som kan gi opp mot 1 million
kroner
 Skal hindre spekulasjon og gratispassasjerer!

 Alderspensjon i folketrygden skal tas ut samtidig med
AFP.
 Det betyr at dersom vilkårene for fleksibelt uttak av
alderspensjon i folketrygden før fylte 67 år ikke er oppfylt,
vil arbeidstakeren heller ikke kunne ta ut ny AFP.
 Rammer en stor gruppe kvinner med korte yrkeskarrierer,
deltid og dårlig betalte jobber
 Men AFP medregnes => senker terskelen for
arbeidstakere til å kunne ta ut pensjon tidlig!
Anslag, årgang 1952
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Med AFP

Kilde: Pensjon for tillitsvalgte
(Gjelsvik, E. )
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Tjenestepensjoner – 3 ordninger

Ytelsespensjon
 I en ytelsesbasert pensjonsatale forplikter arbeidsgiver seg til å betale en
avtale sum i pensjon til arbeidstaker livet ut – for eksempel 2/3 av tidligere
lønn
 Forutsetter en viss avkastning. Blir den for dårlig, må arbeidsgiveren eller
pensjonsleverandøren dekke regninga.

Regninga for en ytelsesbasert pensjonsordning har nesten doblet seg de
siste ti årene. Det er flere grunner til dette: lav avkastning,

stadige sammenbrudd i aksjemarkedene, lengre levealder, økt premienivå
pga sterk lønnsvekst, sterkere lønnsvekst mot slutten av karrieren

Livsvarig ytelse

Innskuddspensjon
• Motstykket til dette er innskuddspensjonene.
• Innskuddspensjoner er ganske like som en vanlig sparing i bank og består av
avtalt innskudd og eventuell avkastning
• Til forskjell fra alle andre pensjonsordninger, er innskuddspensjonene
tidsavgrensede.
• Dette kommer av at OTP ble innført var det mange som gikk fra ingenting til lovens
minstekrav, 2% av all lønn > 1G => det blir det ikke mye penger av – selv med full
opptjeningstid.
• Dessuten slipper man da å betale høyere innskudd for kvinner, som man må i livsvarige
ytelser ettersom kvinner lever lengre enn menn.

• Årlig utbetaling blir hva den blir når oppsparte midler deles på antall år

Hva velger bedriftene?

Kilde: FAFO

 Svaret på det er ganske klart – innskuddspensjon. Til nå er det
kun innført hybrid i Kirkens Bymisjon.
 NRK går over til innskuddspensjon etter nyttår – på tross av
at alle fagforeningene gikk inn for hybridpensjon.
 Figuren på forrige side viser at over tid har andelen
arbeidstakere på 2% gått ned, mens andelen på høyere satser
har økt.
 I følge forfatterne av rapporten skyldes dette i hovedsak en
omdanning av ytelsespensjoner til innskuddspensjoner,
snarere enn at innskuddssatsene har økt for de som er på IP

Hva med oss?
Kilde:
Dagens Næringsliv 20. mai

Betydning av satser

Kari (født 1995) får ved uttak 67 år og full opptjening
235 842 kroner i årlig utbetaling (59%)
Ola med helt like forutsetninger, får 333 270 (84%)

Forklaring til utregning
 Vi har lagt til grunn at Kari og Ola er født i 1995, har en lønn
på 4,5 G = 397 665 kroner, 45 års opptjening i folketrygd og
40 år i AFP. Avkastning forutsettes lik lønnsvekst
 Kari er på OTP, og får 2% innskudd på all lønn > 1G
 Ola har maksimale rammer, nye etter 2014. Det betyr 7% av all lønn. I
tillegg kan bedriftene skyte inn 18,1 prosent av all lønn over 7,1 G
(ikke relevant for vår eksempel)
 Innskuddspensjonen blir nesten 100 000 kroner høyere for Ola fra 6777 år.
 Karis tjenestepensjon gir et bidrag på 7% i 10 år, eller 3,5% dersom
ytelsen hadde vært livsvarig
 Olas tjenestepensjon gir hele 32%, eller 16,5% livsvarig.

Med andre ord
 Man må altså ligge på maksimum av lovens satser for å
oppfylle kravet om 2/3 av lønn
 Hvis avkastningen er høyere enn lønnsveksten, som er en rimelig
forutsetning, behøver ikke satsene være fullt så høye
 Men pensjonsgulvet på 2% gir overhodet ikke nok pensjon til å sørge
for oss når vi trer ut av arbeidslivet

Huller i dagens krav til obligatorisk
tjenestepensjon
 All lønn gir ikke pensjon
 Manglende opptjening fra første krone
 Midlertidighet
 Deltidsarbeid < 20% av full stilling gir ikke opptjening
 Livsløpslønna er avgjørende
 Man taper mer på deltidsarbeid og lav lønn i starten av karrieren –
både i folketrygd og i tjenestepensjon
 Dette er særlig utslagsgivende for innskuddspensjoner, på grunn av
renters rente-effekten

 Kjønnsnøytralitet – 10 årige utbetalinger gir flere år uten
bidrag fra tjenestepensjoner for kvinner

Stort problem for våre
medlemmer
 Varehandelen er overrepresentert på alle statistikkene:
 Stort innslag yngre arbeidstakere
 Mye arbeidsinnvandrere;
 Mange ufaglærte
 Mye deltid.
 På toppen av dette er bare 1 av 10 organiserte.
 En typisk kvinne i varehandelen som jobber deltid 80% innen salgs- og
service har en årslønn på ca 278 400. Fritaket på 1G betyr at over 30 pst
av inntekten hennes ikke gir pensjonsopptjening.
 Til sammenlikning mottar en gjennomsnittlig arbeidstaker vel 500 000
kroner i året. Det betyr at 17,5 pst av lønna ikke gir pensjonsopptjening.

Ulike ordninger – bedriftsvise løsninger

Bedriftsvise løsninger
 Innad i området LO / NHO er det ulike ordninger, så også i
Virke og Samfo
 Store bedrifter klarer å få gode vilkår på sine ordninger –
lavere kostnader. Problemet er større for de mindre
bedriftene.
 De kan melde seg inn i Virke for eksempel og få bedre
betingelser gjennom innkjøpsordninger.
 Men muligheten for stordriftsfordeler er langt fra uttømte!
 Det gir mindre pensjon for pengene arbeidsgiver betaler inn.
 Og da brukes pengene på finanssektoren i stedet
for til å bedre pensjonene

Dette er et stort problem for
arbeidstakerne når de bytter jobb!
 I dagens arbeidsmarked bytter 15 pst av arbeidstakerne jobb
hvert år
 De bedriftsvise løsningene innebærer at arbeidstakerne må
meldes ut av ordningen i bedriften de slutter i og inn i
ordningen til den nye bedriften
 Fra sin gamle bedrift får arbeidstaker et pensjonskapitalsbevis.
Da må de betale kostandene selv
 Og kostnadene er langt høyere når du er kjøper av en
ordning.

En typisk karriere med mange jobbskifter medfører avbrudd i opptjening som
kan redusere pensjonen.
2 % gebyr belastes pensjonskapitalbevis
100% til 70%

Samme jobb
Med jobbytter
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Kilde: LO, Eystein Gjelsvik

Reduserer samlet pensjonskapital med 30 prosent

Veien videre
 Tariffesting
 Bare slik kan vi være med å bestemme hvordan
framtidens tjenestepensjoner skal bli
 Økning av pensjon på bekostning av økt lønn

 Da kan vi få brede ordninger
 Løser problemet med jobbskifter
 Og med kjønnsnøytralitet

Tariffesting er et rimelig krav
 I motsetning til Sverige og Danmark, er pensjonsordninger ikke en del av tariffavtalene i Norge. Det
vil si at pensjon ikke er en naturlig del av
forhandlingene i lønnsoppgjørene.
 Urimelig nå når arbeidstakerne har overtatt hele
risikoen.
 Over 90 prosent av tillitsvalgte mener det er viktig å
tariffeste pensjonsordningen (LOs tillitsvalgtpanel)

Stort engasjement blant LOs
tillitsvalgte

Kilde: Arbeidslivet.no,
tillitsvalgtpanelet

Spørsmål: er du positiv eller negativ til å etablere brede
fellesordninger på tvers av virksomheter? Dvs at flere
virksomheter kan inngå i en felles ordning

Hva skal vi kjempe for?
 Øke nivået fra 2%?
 Inntjening fra første krone?
 Øke muligheten for midlertidig ansatte til å få
pensjonsopptjening?
 Tariffesting?
 Brede ordninger innen tariffområdet?
 Hybridpensjon?

