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Unios, FFOs og LOs krav i trygdedrøftingene 2018 
 

Organisasjonene Unio, FFO og LO krever at reguleringen av løpende pensjoner legges om fra 2018 
slik at denne gjennomføres med halvparten av lønnsveksten og halvparten av prisveksten. Dette har 
hele tiden vært Stortingets intensjon, men dagens reguleringsregime med et fratrekk på 0,75 prosent 
har gitt unødig store svingninger og bidratt til å svekke oppslutningen om reguleringsordningen.  
 

Organisasjonene Unio, FFO og LO mener videre at det var feil at det i trygdeoppgjøret i fjor ikke ble 
justert for strukturelle endringer i arbeidsmarkedet i 2016 når en skulle vurdere hvilken lønnsvekst 
som skulle legges til grunn for reguleringen i 2017. 
 
Strukturelle endringer som skyldes sammensetningseffekter mellom næringer, dvs. endringer i 
fordelingen av lønnstakere mellom næringer med ulikt lønnsnivå, bidro ifølge TBU-rapporten NOU 
2017: 10 til å trekke ned lønnsveksten med 0,4 prosentpoeng. I tillegg påvirket strukturendringer 
innad i næringene lønnsutviklingen i samme retning. 
 
Gjennomsnittlig årslønnsvekst for alle lønnstakere under ett er for 2016 beregnet til 1,7 pst ifølge 
nasjonalregnskapet. Den faktiske årslønnsveksten i samtlige forhandlingsområder i 2016 var derimot 
vesentlig høyere, jamfør tallene under som er hentet fra siste TBU-rapport: 
 

Nasjonal-
regnskapet 

Industri- 
arbeidere 

Industri-
funksjonærer 

Virkebedrifter 
varehandel 

Finans-
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Offentlig 
forvaltning 

Stats-
ansatte 

Kommune-
ansatte 

Spekter 
helse 

Spekter 
øvrige 

1,7 2,0 2,2 2,5 2,5 2,4 2,4 2,5 2,0 2,4 

 
Vi krever at de særskilte sammensetningseffektene som følger av oljeprissjokket og dets påvirkning 
på petroleumsrelaterte næringer holdes utenfor ved beregning av lønnsveksten for 2016. Vi viser til 
paragraf 2, 4. ledd i reguleringsforskriften om særlige forhold og krever at det for reguleringen i 
2018, legges til grunn en lønnsvekst for 2016 på 2,4 pst. 
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Organisasjonene Unio, FFO og LO krever på denne bakgrunn at alderspensjonene i 2018 reguleres 
med gjennomsnittet av anslått lønnsvekst på 2,8 prosent og anslått prisvekst på 2,1 prosent. Det vil 
isolert sett gi alderspensjonistene halvparten av den forventede realinntektsøkningen som 
lønnstakerne forventes å få. I tillegg krever vi etterregulering for 2016. 
 
Organisasjonene Unio, FFO og LO krever også at regjeringen og Stortinget står ved sine tidligere 
uttalelser om at de uføre må skjermes for levealdersjustering ved overgang til alderspensjon hvis de 
yrkesaktive kompenserer for levealdersjusteringen ved å stå lenger i arbeid, noe bl.a. AFP-
evalueringen har vist. 
 
Organisasjonene Unio, FFO og LO krever også at regjeringen legger fram trygdeoppgjøret til reell 
behandling i Stortinget før sommeren.  
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