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Høring – forslag til endring i forskrift om beregning av lønnsveksten som 

skal benyttes ved regulering av grunnbeløpet og alderspensjon i 

folketrygden 

Det vises til høring som nevnt ovenfor. Tekna gir med dette sitt svar. 

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endring i forskrift om fastsetting av lønnsveksten 

som skal benyttes ved regulering av alderspensjoner under utbetaling fra folketrygden. 

Forslaget innebærer at det fastsettes en særskilt lønnsvekst som benyttes til å regulere 

alderspensjon under utbetaling i 2021, og at lønnsveksten som legges til grunn for fastsetting 

av grunnbeløpet ikke endres.  

Forslaget er en teknisk løsning for å oppfylle Stortingets vedtak om at alderspensjon under 

utbetaling fra folketrygden skal reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten i 2021, 

men ikke høyere enn lønnsveksten, og som om det var regulering med gjennomsnittet og 

lønns- og prisveksten i 2020.  

Tekna er enige med departementet i at Stortingets vedtak kan gjennomføres ved at det 

fastsettes en fiktiv lønnsvekst som foreslått, samtidig med at ordinære regler med fratrekk på 

0,75 pst. benyttes fra denne. Det framstår også hensiktsmessig å unngå lovendringer med 

utgangspunkt i at Stortingets vedtak er begrenset til 2021.  

Tekna støtter forslaget til forskriftsendring. 

Departementet mener at Stortingets vedtak om pensjonsregulering i 2021 bør utvides til å 

omfatte alderspensjon under utbetaling fra offentlig tjenestepensjonsordning. Det mener vi er 

en helt naturlig utvidelse siden alderspensjon fra folketrygden og bruttoberegnet offentlig 

tjenestepensjon henger nært sammen. Tekna støtter forslaget, men mener det ikke går langt 

nok. 

Folketrygdens reguleringsprinsipp benyttes i en rekke pensjonsordninger, både i form av en 

fast regel for regulering, og som tak for maksimalt tillatt regulering. Når folketrygdens 

alderspensjon ikke skal følge sitt eget faste regelverk, er det krevende å finne argumenter for 

øvrige ordninger skal følge folketrygdens faste regelverk. Og verdien av Stortingets vedtak er 

stor for de som omfattes. Departementets egne beregninger viser at ordinære regler vil gi 

regulering av løpende pensjoner på 3,75 pst. fra 1. mai i år, mens årets regulering vil bli på 

4,76 pst. med Stortingets føringer, gitt antatt lønnsvekst fra nasjonalbudsjettet i fjor.  



Tekna mener det er viktig å bevare konsistens i pensjonssystemet. Den reguleringen Stortinget 

har vedtatt for 2021 bør etter vår oppfatning gjøres gjeldende i alle pensjonsordninger som 

følger det samme reguleringsprinsippet, herunder AFP i privat og offentlig sektor.    

Vi har behov for å påpeke at vi ser frem til en varig omlegging bort fra regulering med 

lønnsveksten med fratrekk for 0,75 pst. og over til regulering med gjennomsnittet av lønns- og 

prisveksten. Akademikerne har bedt om en slik omlegging i trygdedrøftingene i flere år.  

 

Det er derfor bra at Stortingets har gjort vedtak om en slik omlegging i 2021, når Regjeringen 

har stått fast ved en reguleringsmekanisme som over tid ikke har vist seg å gi tiltenkt 

regulering av pensjonene.  

 

Vi mener dog det er nødvendig med grundig utredning og påfølgende høring med normal 

frist, før det fattes vedtak om den praktiske gjennomføringen av gjennomsnittsregulering fra 

2022 og videre. Stortinget ønsker gjennomsnittsregulering og pensjonsutvalget må nå få lov 

til å ferdigstille sitt arbeid. Vi forventer at en varig endring av den praktiske reguleringen i 

folketrygden gjennomføres tilsvarende i øvrig pensjonsregelverk. 
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