
AFP, pensjonssystemets  

gjøkunge? 

 



’Sliternes ordning’ 

Formålet med AFP var å gi arbeidstakere med 

lange yrkeskarrierer og fysisk slitsomme yrker 

en mulighet til en såkalt ’verdig’ avgang fra 

arbeidslivet.  



Omstridt 



– Er AFP blitt gjøkungen som truer med å 

sprenge pensjonsredet?  

 

 

– eller er den som tårnfalken, trekksikker i sin 

jakt etter byttet? 

 

Hva er så sannheten? 
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•  Arbeidsbelastninger, lange yrkeskarrierer, helseproblemer og ‘slitenhet’  

•  Nedbemanning, omstilling og innføring av ny teknologi 

•  Tap av motivasjon, trivsel og dårlig forhold til nærmeste leder 

• Gode pensjonsytelser kombinert med ønske om mer fritid og økt samvær 

med familien (pensjonert ektefelle) 

• Pensjoneringskulturen på arbeidsplassen 

 

Årsakene varierer mellom yrker og mellom arbeidsplasser 

Sammensatte årsaker til avgang med 

AFP 



• AFP har også blitt et hendig verktøy for å kvitte seg med folk 

• AFP hindrer mobiliteten blant eldre arbeidstakere og rekruttering av 

’seniorer’ 

•  AFP får en god del ’friske og raske’ til å pensjonere seg tidlig.  

• AFP-pensjonistene har ikke mulighet til å jobbe noe ved siden av, uten 

av pensjonen blir avkortet.  

• De, som tross alt, jobber ett, to, tre eller fem år lenger enn 62 år får 

akkurat samme pensjon som dem som jobber til de er 62 år. Er det 

rettferdig?  

Men 



- Er det dens svanesang vi hører? 

 

- Eller kan den, som fugl føniks, gjenoppstå i 

fornyet form, tryggere og bedre enn noen gang? 

Hva nå ? 



• Stortinget har vedtatt å videreføre statsstøtten til AFP og 

sågar bestemt seg for å lovfeste denne. 

• Men de ønsker seg en ny ordning tilpasset folketrygden, 

hvor du selv betaler for egen tidligpensjonering. De 

skisserer en modell hvor AFP-potten fordeles likt på alle 

med rett til AFP, uansett om de går av eller ikke.  

Begrunnelsen er at: 

• det da blir mer lønnsomt å jobbe enn å gå av, og 

• du kan jobbe så mye du vil ved siden av uten at pensjonen avkortes 

Ingen svanesang 



 
•  Selv om svært mange vil tjene på en slik ordning, da de 

står lenger enn 62 år – er det et faktum at ikke alle har like 

stor frihet til å forlenge yrkeskarrieren. De er rett og slett 

for slitne.  

•  Og det er bare ’slitere’ med de aller lengste 

yrkeskarrierene som vil kunne få tilnærmet like mye igjen 

i kroner og øre i samlet pensjon (folketrygd + AFP-

påslag) som 62-åringer, som ved dagens AFP-ordning. 

Fare for at ’barnet kastes ut med 

badevannet’ 



 

Finnes det alternativer? 



 

’Uførepensjon light’ 

En mulighet er å fortsette å bare gi AFP-pengene til de 

som faktisk går av før fylte 67 år, slik som i dag.  

Da er det den enkelte som avgjør sitt behovet for å gå 

av. 

Prisen de må betale for det, er avkorting av pensjonen 

ved eventuelt arbeid.  

Er de slitne, er det jo også lite                           

sannsynlig at de orker eller ønsker                                

å jobbe ved siden av.   



 

’Arbeidslivets fortjenestemedalje’ 

En kan også si at alle skal få en del av ’AFP-potten’, 

men ikke like mye.  

Et kriterium kan være at de som har stått lengst i 

arbeid, for eksempel 40 år eller mer, skal få et ekstra 

påslag – og dermed en større andel av AFP-potten.  

Dette vil også være i tråd med prinsippet om at ’arbeid 

skal lønne seg’. 

 

 



 

Andre forhold som må løses er: 

•  Krav til inntekt og arbeidsdeltakelse 

• Utbetalingstid (visst antall år vs. livsvarig) 

• Reguleringsprinsippet 

•  Finansieringsprinsipp – premie per ansatt eller 

egenandel? 

•  Overgangsordninger 

•  Forholdet til andre ordninger 

 

 

 


