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Fra: Unio, FFO og LO 
19.5.2021         
 
 
 

Unios, FFOs og LOs krav i trygdedrøftingene 2021 
 

Organisasjonene Unio, FFO og LO er tilfredse med at reguleringen av løpende pensjoner 
legges om slik at denne gjennomføres med halvparten av lønnsveksten og halvparten av 
prisveksten. Dette har hele tiden vært Stortingets intensjon. Reguleringsregimet med et 
fratrekk på 0,75 prosent ga unødig store svingninger, og tapene for alderspensjonistene har 
vært store de siste årene, noe som også har bidratt til å svekke oppslutningen om 
reguleringsordningen.  
 
Det er ikke opplagt hvordan omleggingen fra gammel til ny ordning skal gjøres. Det finnes 
flere måter å gjøre dette på. Den måten Arbeids- og sosialdepartementet legger opp til skal 
etter det vi forstår i tillegg søke å følge opp Stortingets vedtak om kompensasjon for 
trygdeoppgjøret i 2020. Intensjonen ved dette vedtaket var slik vi så det å kompensere for 
differansen mellom dagjeldende regulering, og faktisk gjennomsnitt av lønns- og prisveksten 
i 2020. Gjennom den valgte måten vil avviket fra lønnsveksten i 2020 på 1,4 % bli lagt til 
anslått lønnsvekst i 2021 før beregningen av gjennomsnittet av lønns- og prisvekst i 2021, 
men ikke høyere enn lønnsveksten som er anslått til 2,4 %.  
 
Organisasjonene Unio, FFO og LO mener at omleggingen heller bør gjøres på en annen måte, 
som vi vurderer bedre ivaretar Stortingets intensjon om kompensasjon. Det bør gjøres ved at 
avviket fra 2020 på 1,4% tillegges i sin helhet beregningen av gjennomsnittet av lønns- og 
prisvekst i 2021, som vil være 2,4 %. Det gir en årsvekst for løpende pensjoner på 3,83%, 
som er noe høyere enn departementets metode som ble presentert på møtet 12. mai vil gi.  
 
Fjorårets trygdeoppgjør viste seg til slutt å gi et noe bedre resultat for pensjonistene ved å 
bruke daværende metode framfor den nye metoden. Når Stortinget vedtok å kompensere 
pensjonistene, var det på et tidspunkt der man antok at resultatet var omvendt. Gjennom å 
bruke metoden vi krever, vil pensjonistene komme noe bedre ut enn departementets 
metode. Det ivaretar etter vår vurdering i større grad Stortingets intensjon. Hadde 
trygdeoppgjøret i fjor blitt gjennomført med de faktiske tallene, ville pensjonistene fått en 
regulering som var 1,4 % høyere, og vi ser det derfor som rimelig at hele dette avviket 
kommer på toppen av ny regulering i år uten fratrekk.  
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Ved å følge den metoden som vi krever vil 2021 bli et overgangsår fra gammel til ny metode. 
Fra 2022 og framover mener vi at det er naturlig å bruke metoden som departementet har 
foreslått å bruke i år, der det tas hensyn til avviket både for pris- og lønnsvekst for fjoråret i 
det neste trygdeoppgjøret.  
 
Organisasjonene Unio, FFO og LO er tilfredse med at regjeringen i år legger fram 
trygdeoppgjøret til reell behandling i Stortingets vårsesjon. 
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