
 

                   
Tanker omkring trygdedrøftingene 2021 
 
 Ja, nå har vi gjennomført en ny drøftingsrunde i nytt forhandlingsutvalg, Jan 
Mønnesland, Wenche Sandlie og undertegnede. Vi er sånn halvveis fornøyde, og jeg 
skal forsøke å forklare hvorfor vi likevel valgte å underskrive protokollen. 
 
Resultat; Løpende alderspensjon vil med virkning fra 1. mai blir økt med 
4,99%. Dette gir en årlig vekst på 3,58% 
 
Først til våre krav; Som alltid krevde vi også i år vårt primærkrav at pensjonene skal 
følge lønnsutviklingen, og subsidiært et snitt av lønns- og prisvekst. Vi fikk utlevert 
tallgrunnlag og forslag til regulering for 2021 fra ASD (Arbeids- og 
sosialdepartementet), og foreslo en økning i vårt krav på 5,22% fra 1. mai, mot 
beregnet 4,99% fra ASD.                                                              
 

• I 2021 skal pensjonene reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst, 
men ikke høyere enn lønnsvekst 

• Stortinget ber regjeringen i forbindelse med trygdeoppgjøret for 2021 legge inn 
en kompensasjon for trygdeoppgjøret 2020, tilsvarende differansen mellom 
daggjeldende reguleringsprinsipper og regulering som faktisk gjennomsnitt av 
lønns- og prisvekst 

Vedtak 619(fra representantforslag om et anstendighetsløft for pensjonister) 
 
LOP er fornøyde med at ASD har fulgt opp vedtaket fra Stortinget i februar, og at 
trygdedrøftingene skal behandles i Stortinget i vårsesjonen, samtidig som vi får en 
reguleringsfaktor som tar hensyn til feil i prognosene for lønns- og prisvekst fra 
tidligere oppgjør.  
På direkte spørsmål fra oss fikk vi positivt svar fra statsråden om at en også i 
fortsettelsen vil få en slik reguleringsfaktor. Selv om årets trygdeoppgjør er særskilt 
for 2021, er det intensjonene fra departementet å endre loven for å gjøre dette til en 
permanent ordning 
Snitt av faktisk lønns- og prisvekst for 2020 ble høyere enn 1,5%, dvs at ny 
beregningsordning gir en nedregulering i forhold til lønnsvekst minus 0,75%. 
Beregnet lønnsvekst for 2020 var 1,7%, som ga oss et lønnstillegg på 0,95%, Reell 
lønnsvekst ble på hele 3,1%, og prisvekst var bare 1,3%. Differansen er 1,4%, og er 
vedtatt hensyntatt i 2021. 
 
Departementet har justert for snitt i lønns- og prisvekst i 2020 før de korrigerte for 
økt lønnsvekst i 2020. Dette er grunnen til at Pensjonistforbundet sammen med 
SAFO nektet å underskrive protokollen. De mener vi skal ha full kompensasjon for 
2020 i lønnsvekst for 2021, dvs en årsvekst på 3,83% og økning i løpende pensjoner 
på 5,27% fra 1.mai. Vårt krav var 5,22% (marginalt forskjellig), men  beregnet fra 



 

gjennomsnitt av antatt lønns- og prisvekst for 2021, og regulering for 2020 i tråd med 
ASD sine føringer. 
 

 
TBU(tekninsk beregningsutvalg) har beregnet lønnsveksten for 2021 til 2,4% og 
prisveksten til 2,8% Tilbudet innebar at lønnsveksten for løpende pensjoner blir 
2,4%, (Vedtak om at tillegget begrenses til lønnsveksten) 
 
Sammen med de andre organisasjonene har vi påpekt i våre krav at det er flere måter 
å beregne reguleringen på, og som ville gitt bedre resultat. Siden ASD har fulgt 
vedtaket i Stortinget, kan vi ikke se at det er gjort noen feil, og vi valgte derfor å 
godta tilbudet. 
 
Nytt av året er at organisasjonene kunne komme med innspill til saker av betydning 
for pensjonistene. Vi viste til våre krav i Statsbudsjettet, og styrking av 
kommunebudsjettene for å gjøre dem i stand til å gjennomføre «Leve hele livet» og 
skape et aldersvennlig Norge 

• Opplæring av eldreråd 
• Fortsette tilbudet med «Den kulturelle spaserstokken» 
• Digital opplæring av eldre for å hindre digitalt utenforskap 

 
Konklusjon; 

 
• LOP er glade for at regjeringen legger fram resultatet av trygdedrøftingene til 

reell politisk behandling i Stortinget. 
• Vi er fornøyde med at ny beregningsmodell ser ut til å fortsette med 

gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. (2021 ville vært katastrofalt med lave 
prognoser for lønnsvekst og høy prisvekst, og gitt oss 2,4% - 0,75% = 1,65% 
etter gammel modell).                                                                                                                                      

• Videre er vi fornøyde med at vi ved senere trygdeoppgjør også vil få regulert 
løpende pensjoner der en tar hensyn til feil i prognosene fra året før. 

 
Det blir spennende å se hva som skjer under behandlingen i Stortinget, og om de er 
villige til å regulere i forhold til lønnsvekst og overse forutsetningen om gjennomsnitt 
av lønns- og prisvekst i 2020. 
 
Rannveig Bærheim      


