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Endelige Krav ved trygdeoppgjøret 2016 
 
 

Landslaget for offentlig pensjonister (LOP) mener at pensjonistene skal ha samme 
realutvikling i sine pensjonsinntekter som de yrkesaktive i sine lønnsinntekter. Det betyr at vi 
mener at løpende pensjoner skal reguleres på årsbasis med samme prosentsats som snittet 
av de yrkesaktives lønnsutvikling korrigert med forskjellen mellom forventet og faktisk 
utvikling de to siste år. LOP vil m.a.o. ha opphevet underreguleringen. 
 
Med et etterslep de to siste årene på 0,1 prosent og en forventet lønnsutvikling i 2016 for de 
yrkesaktive ifølge revidert nasjonalbudsjett, på 2,4 prosent fra 2015 til 2016, krever LOP en 
regulering av de løpende pensjoner på 2,5 prosent på årsbasis. 
 
Intensjonene i pensjonsreformen var at løpende pensjoner skulle reguleres med et 
gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. 
 
Innst O nr 67 (2008-2009)  
 
«Flertallet viser videre til at det i proposisjonen er foreslått at Stortingets vedtak om å 
regulere pensjon under utbetaling med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, 
gjennomføres ved at pensjonen reguleres med lønnsveksten og deretter fratrekkes en fast 
faktor på 0,75 pst, noe som det grundig er gjort rede for i proposisjonen. Flertallet slutter seg 
til dette.» 
 
Merk ordene «gjennomsnittet av lønns- og prisvekst gjennomføres ved at» 
 
I bunn ligger altså fortsatt gjennomsnittet av pris og lønn, mens fradragsfaktoren er en 
gjennomføringsmetode. 
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Til grunn for faktoren 0,75 prosent, var en gjennomsnittlig reallønnsvekst på 1,5 prosent for 
de yrkesaktive, LOP viser til OT prp. 37(2008-2009) 
 
 
«Dersom pensjoner under utbetaling skal reguleres med lønnsutviklingen fratrukket en fast 
faktor, må den faste faktoren fastsettes slik at reguleringen tilsvarer et forventet 
gjennomsnitt av lønns og prisvekst framover. I de økonomiske beregningene i forbindelse 
med pensjonsreformen har man forutsatt en årlig reallønnsvekst på 1,5 prosent og en fast 
faktor på 0,75 prosent som gir en realvekst i utbetalt pensjon på om lag halvparten av real 
lønnsveksten». 
 
 
Historisk har dette slått til, fram til 2014, men nå har vi gått inn i en økonomisk situasjon der 
vi sannsynligvis i flere år framover vil se en realvekst for de yrkesaktive vesentlig lavere enn 
1,5 prosent.  
 
Forutsetningene for at faktoren på 0,75 prosent er en gjennomføringsmetode for å oppnå 
gjennomsnittet av lønn og pris for de yrkesaktive er med andre ord brutt. Det er derfor etter 
LOPs oppfatning ikke i samsvar med pensjonsreformen, i hvert fall dens intensjoner, å 
fastholde en slik faktor av denne størrelsesorden. 
 
LOP forventer at Regjeringen følger opp Stortingets vedtak om regulering av løpende 
pensjoner med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. 
 
LOP forventer en reell politisk behandling i Stortinget av trygdeoppgjøret, og at våre krav 
følger saken. 
 
 
 
Hans Erik Pettersen       Torild Ofstad 
Forhandlingsleder       Fungerende leder 
 
 

Karin S Woldseth 
Daglig leder 
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