
Levealdersjusteringa 
– en usosial løsning som straffer flertallet

Åsne Skjelbred Refsdal, NTL Sentralforvaltningen







«Eldre arbeidstakere og 
arbeidstakere med høy inntekt er 
både mer opptatt av og mindre usikre 
på hvilke pensjonsordninger de er 
omfattet av gjennom arbeidsplassen. 

Pensjonsinteressen og -kunnskapen er 
også større blant arbeidstakere i 
større bedrifter.»





Forslag til formål til «Pensjon for alle»

• Skolering om pensjonssystemet blir en viktig oppgave. 
Kunnskap om hvordan pensjonssystemet har blitt er 
avgjørende for å vinne kampen om en rettferdig, trygg 
og solidarisk pensjon



Pensjonsreformen 
vedtatt 2005

- Målet var å spare på grunn av:
• Aldrende befolkning
• Friskere eldre 
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18,1 % av all inntekt opp til 7,1 G I ALLE ÅR fra du er 13 år 
= 

Din beholdning

NY ALDERSPENSJON I FOLKETRYGDEN 
Opptjening av alderspensjon

LØNN



450 000 kr x 18,1% = 81 450 kr
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400 000 kr x 18,1 % = 72 400 kr
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• Vokser med lønn 
• Justeres opp med 

lønnsvekst



Din beholdning og dine antatte leveår
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Forventa å dø som 83-åring

SOM 67 ÅRING
Forventa å dø som 85-åring

SLUTTER Å JOBBE

LEVEALDERSJUSTERING: 
ANTATTE LEVEÅR AVGJØR FORDELINGEN AV BEHOLDNINGEN

Født : 
1963

Født : 
1980



67 ÅR VED AVGANG 

Forventa å dø som 83-åring

Forventa å dø som 85-åring

LEVEALDERSJUSTERING: 

FORVENTA LEVEALDER AVGJØR FORDELINGEN AV BEHOLDNINGEN

Født : 1963

Født : 198062 ÅR VED AVGANG 

Din beholdning og dine antatte leveår



67 ÅR 

VED 

AVGANG 

LEVEALDERSJUSTERING: 

FORVENTA LEVEALDER AVGJØR FORDELINGEN AV BEHOLDNINGEN

Født : 1980

Din beholdning og dine antatte leveår

LIVET UT

54 %

Alderspensjon i folketrygden

AFP

Off. TP



198 000 KRONER

274 000 KRONER

• Snittlønn 540 000 kroner
• Starta opptjening i FT ved 27 år
• Starta opptjening i off.TP ved 30 år



Hva gjør levealdersjusteringa? 
Her inkl. Off.tp og AFP

Født 1965 1975 1985

Avgang ved 62 år
%-andel av sluttlønn i 
pensjon livet ut

46-54 % 37-47 % 39-49%

Avgang ved 70 år
%-andel av sluttlønn i 
pensjon livet ut

83-93 % 65-78 % 68-78 %





Hvem kan jobbe til de er 70? Det er forskjeller….



GRANAVOLDPLATTFORMEN

«Yrkesfag
Det er stort behov for arbeidstakere 
med fag- og yrkesutdanning, og 
regjeringen mener derfor at det er 
nødvendig å heve statusen til 
yrkesfagene og redusere frafallet ved 
utdanningene.»







Hva gjør vi for å få arbeidsgiver til å ta ansvar?



Hva vil vi arbeide for?

• Få på plass folketrygd og tjenestepensjoner uten 
levealdersjustering

• Sikre at pensjonssystemet er utjevnende og 
omfordelende. Alle skal ha trygghet, uavhengig av lønn, 
kjønn, yrke og alder. 

• sikre en god tidligpensjonsordning for dem som trenger 
det



Egil Andre Aas – LO Stat leder

«De som har kritisert forslaget, har pekt på at 
levealdersjusteringen fortsatt biter hardt. Det er jeg 
ikke uenig i. 

Det vi imidlertid kan gjøre, er å jobbe politisk for å få 
gjort endringer, noe vi må gå i gang med 
umiddelbart»



EL og IT

«EL og IT Forbundet mener at pensjonsreformen slik den er

utformet har klare negative sider som gir for store utslag, og at

enkelte grupper kommer for dårlig ut. Særlig gjelder dette de

som ikke kan kompensere for levealdersjusteringen med å stå

lengre i arbeid.»



Ta kontakt for mer informasjon om oss, bli skolert og delta!
post@pensjonforalle.no
Facebook: pensjonforalle

mailto:post@pensjonforalle.no

