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Krav fra Unio, FFO, LO, Akademikerne, YS, Forsvarets 

seniorforbund og Senior Norge i trygdedrøftingene 2022 
 
Organisasjonene Unio, FFO, LO, Akademikerne, YS, Forsvarets seniorforbund og Senior 

Norge legger til grunn at grunnbeløpet for 2022 etterreguleres med 1,1 pst som er avviket 

mellom anslått og faktisk lønnsvekst for 2021. 

Organisasjonene er tilfredse med at reguleringen av løpende pensjoner er lagt 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 over 

flere år, noe som også bidro til å svekke oppslutningen om reguleringsordningen.  

Organisasjonene viser til at det er et negativt avvik både mellom den lønnsvekst og den 

prisvekst som ble lagt til grunn i trygdedrøftingene i 2021 og det endelige resultatet.  

Organisasjonene krever at det i trygdedrøftingene for 2022 skal tas hensyn til et negativt 

avvik i lønnsveksten på 1,1 pst og et negativt avvik i prisveksten på 0,7 pst. Begge avvik skal 

regnes inn med 50 pst vekt slik at avviket for lønnsveksten teller 0,55 pst og avviket for 

prisveksten teller 0,35 pst. Samlet avvik er mao. 0,9  pst.  

https://www.unio.no/no


Organisasjonene viser til at Stortingsflertallet bestående av AP, SP og Høyre i forbindelse 

med behandlingen av Innst. 194 L (2021-2022) til reguleringsproposisjonen (Prop. 41 L) står 

sammen om at avviket på lønn for 2021 skal vektes inn med halvparten, dvs. 0,55 prosent. 

Organisasjonene viser videre til at departementets vurdering i Prop. 41 L åpner for at også 

avviket på pris kan tas inn i årets drøftinger. AP, SP og Høyre går rett nok ikke inn for dette, 

men det står referert i Innst. 194 L at «Departementet har ingen prinsipielle motforestillinger 

mot at avvik i prisveksten for 2021 hensyntas i 2022, men mener fortsatt at 

forenklingshensyn klart taler for å se bort fra dette i 2022» (s. 5).  

Organisasjonene krever at det også må etterreguleres for avviket mellom anslått og faktisk 

prisvekst i 2021. 2021 var overgangsåret fra 0,75-regimet til regulering med gjennomsnittet 

av lønn og pris. Fra 2022 skal reguleringen gjennomføres med ny regulering fullt ut, og det 

skal justeres for avvik fra 2021 både i lønn og pris. 

Organisasjonene Unio, FFO, LO, Akademikerne, YS, Forsvarets seniorforbund og Senior 

Norge mener at overgangen mellom gammelt og nytt reguleringsregime bør gjennomgås på 

nytt og legger derfor til grunn at regjeringen legger fram resultatet av trygdedrøftingene til 

reell behandling i Stortingets vårsesjon. 
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