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Forord 

Bakgrunnen for denne utredningen var en forespørsel til 
FAFO fra LO og NHO om å gjennomføre en kartlegging av 
ulike ordninger for tidligpensjonering på det norske arbeids
markedet. Utgangspunktet for henvendelsen var avtalen om 
å redusere aldersgrensen for Avtalefestet pensjon (AFP) til 64 
år fra 1 . 1 0.93. Dette spørsmålet var helt sentralt i lønnsopp
gjøret mellom NHO og LO tidligere i år. En formell avtale 
ble til slutt oppnådd mellom partene når det gjelder finansier
ing av AFP i 1 993, men spørsmålet fungerte i tillegg som en 
katalysator for en bredere debatt omkring førtidspensjonering 
generelt, eldre arbeidstakere og arbeidslivet, arbeidsledighet 
og utstøtning, uføretrygd, alminnelig senkning av pensjonsal
deren, en rettferdig fordeling av knappe ressurser og forhol
det mellom offentlig og privat sektor. 

Hensikten med denne rapporten er for det første å gi en 
mest mulig fullstendig oversikt over ulike ordninger for tidlig 
utgang fra arbeidslivet og, for det andre, å beskrive faktisk 
bruk av ordningene blant eldre arbeidstakere, som står foran 
valget mellom fortsatt arbeid og det å gå av. 

Rapporten er resultat av et nært samarbeid mellom forfat
terne. Kapitlene 1, 2 og 3 er hovedsakelig skrevet av Tove 
Midtsundstad og kapittel 4 og 5 av Mary Visher. 

En rekke personer har hjulpet oss med nødvendig data, 
informasjon og kritikk. Vi vil først og fremst takke Olav 
Magnussen (NHO), Stein Reegård (LO) og Per 0stereng 
(Felleskontoret for LOINHO-ordningene) for deres støtte, 
tålmodighet og veiledning. Statistisk sentralbyrå gjennomførte 
undersøkelsen for oss, og spesielt Thomas Hoel må takkes 
for ekstraordinær innsats. Kollegaen vår på FAFO, Espen 
Dahl, kom med nyttige kommentarer til et utkast. 

Følgende personer bidro med å kjøre ut utallige tabeller 
for oss på altfor kort tid: Harald Aanderaa (Statens Pensjons
kasse), Helge Litangen (Kommunal Landspensjonskasse), 
Iren Amundsen (Rikstrygdeverket), Geir Pedersen (Tekno-
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logibedriftenes Landsforening), Anita Pedersen (Nærings
livets Hovedorganisasjon) og Petter Tomter (Arbeidsdirekto
ratet). 

FAFO, juni 1993 
Mary Visher 
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Tove Midtsundstad 



1 Bakgrunn og 
problemstillinger 

Ved lønnsoppgjøret i 1 988 fikk vi i Norge en avtalefestet 
førtidspensjonsordning for 65- og 66-åringene i LOINHO
området og offentlig sektor. Ordningen i privat sektor er 
basert på en felles finansiering mellom staten og arbeidsgi
versiden, mens den offentlige ordningen i sin helhet finansi
eres av arbeidsgiversiden, stat og kommune. 

Siden den avtalefestede pensjonsordningen ble etablert har 
det vært delte syn på ordningen, og svært ulike interesser 
knyttet til ordningens utforming og eventuelle utvidelse. 

For fagbevegelsen, og spesielt LO, har hovedformålet 
vært å skape en pensjonsordning som gir slitne arbeidstakere 
mulighet til å gå av med pensjon før den ordinære alders
grensen på 67 år, slik at flest mulig får en verdig avgang fra 
arbeidslivet. LO har derfor vært opptatt av å forbedre ordnin
gen slik at valgmuligheten for den enkelte blir reell. På sikt 
ønsker LO at en avtalefestet pensjonsordning skal gjelde for 
arbeidstakere ned mot 60 år. 

NHOs interesser har primært vært knyttet til finansiering 
av ordningen, og da spesielt i forhold til alternative tidlig
pensjonsordninger. Tidligpensjonering betraktes av en del 
bedrifter so.m et viktig virkemiddel ved nedbemanning. NHO 
har derfor vært opptatt av hvordan ordningen kan fungere 
som en sikkerhetsventil og være en erstatning for de ulike 
«gråsoneordningene» . 

Staten har også vært opptatt av finansieringen, men da i 
et videre perspektiv. Den har lagt vekt på både de direkte 
kostnadene knyttet til en utvidelse av ordningen og de indi
rekte kostnadene for folketrygden. Staten har hele tida fryktet 
at ordningen skal utvikle seg til en allmenn reduksjon av 
pensjonsalderen og dermed forårsake et ytterligere press på 
folketrygden. Folketrygden vil selv med dagens rettigheter få 
problemer med å bære de forpliktelser som kommer i fram-
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tida, gitt den endringen som forventes i forholdet mellom 
yrkesaktiv og yrkespassiv befolkning. Staten har derfor vært 
svært opptatt av at arbeidsstyrken opprettholdes (NOU 
1993 : 1 1 og St.meld. nr. 4 ( 1992-93)). 

Andre igjen har ønsket å gjøre ordningen generell for alle 
arbeidstakere, slik at også ansatte utenom LOINHO-området 
og offentlig sektor skal få reelle muligheter til å førtidspen
sjonere seg. De har ansett det som urimelig at staten bevilger 
penger til å finansiere et velferdsgode som ikke omfatter alle 
arbeidstakerne. 

Diskusjonen mellom partene i arbeidslivet og staten med 
hensyn til finansieringen av ordning har blant annet bakgrunn 
i uenighet om virkningene av en senkning av aldersgrensen. 
Fra LO/NHOs side blir det hevdet at staten vil spare utgifter 
til arbeidsledighetstrygd og uføretrygd når AFP også omfatter 
64-åringene. Derfor er det rimelig at staten betaler en større 
del av ordningen. Staten mener at de ikke nødvendigvis 
sparer noe på AFP-ordningen. Det legges vekt på at AFP
ordningen er en frivillig ordning. Dermed sparer ikke staten 
noe ved at folk benytter sin rett til førtidspensjon fra 64 år. 
Alternativet for 64-åringene er at de står i jobb ett år til. 

Debatten mellom de ulike partene har til nå foregått på 
bakgrunn av relativt begrenset informasjon om faktisk bruk 
av AFP og forholdet mellom bruk av avtalefestet pensjon og 
andre pensjonsordninger. I denne rapporten settes derfor 
søkelyset på avgang fra yrkeslivet for eldre arbeidstakere, og 
spesielt på hvordan AFP har påvirket og kan påvirke mønste
ret for tidligavgang. 
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For å svare på disse spørsmålene vil vi: 

Gi en beskrivelse av ulike ordninger for utgang av ar
beidsmarkedet i privat sektor 

Kartlegge faktisk bruk av ulike pensjonsordninger og 
sannsynlighet for framtidig etterspørsel etter ulike ordnin
ger, herunder virkningene av en reduksjon i aldersgrensen 
for å motta AFP. 



1.2 Utgang fra arbeidslivet 
Yrkesdeltakelsen blant 6Q-66-åringene i Norge er blant den 
høyeste i OECD-området. Det norske pensjonssystemet 
kjennetegnes også av høy pensjonsalder og fravær av en 
separat offentlig førtidspensjonsordning. Yrkesdeltakelsen 
blant eldre er imidlertid i ferd med å reduseres, og en stadig 
større del av befolkningen mellom 50 og 66 år henter sin 
forsørgelse fra førtids- og tidligpensjonsordninger (Waldrop 
1 992, Seip 1 990). 

Figur 1 . 1  Andelen lønnstakere av alle i ulike aldersintervall 
fra 45 til 66 år. Årsgjennomsnitt for 1992. 
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Kilde: SSBs grunntabeller fra ArbeidskraftsundersØkelsen 1992. 

1) Beregnet på bakgrunn av tabell 1 og tabell 24 i SSBs grunntabeller fra AKU. Antall 
lønnstaker i forhold til personer i respektive aldersgrupper. 

Andelen lønnstakere er i dag høyest for de mellom 40 og 50 
år, om lag 75 prosent. I aldersgruppen 55-59 år er 65 prosent 
sysselsatt, mens bare i underkant av 30 prosent er lønnstakere 
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blant 65- og 66-åringene. Flertallet forlater dermed yrkeslivet 
før den ordinære pensjonsalderen.! 

A vgangen etter 60 år skjer gradvis, men med markerte 
reduksjoner ved overgangen fra 62 til 63 år og ved overgan
gen fra 65 til 66 år (jf. diagonalene i tabell 1 i vedlegg 1). 
Hvem som forlater yrkeslivet i denne alderen, hvilke ordnin
ger de velger, og hvorfor de velger å gå av før den ordinære 
aldersgrensen for alderspensjon, vet vi til nå lite om. Med 
denne undersøkelsen vil vi imidlertid gi svar på noen av 
disse spørsmålene. 

1.3 Begrepsavklaring 
For vårt formål blir det viktig å kartlegge alle former for 
avgang fra arbeidslivet før ordinær alderspensjons grense, men 
samtidig kunne skille ut de ordningene som kan karakterise
res som rene førtidspensjonsordninger. Dette er i tråd med de 
begreper som benyttes i den engelskspråklige litteraturen, 
hvor en skiller mellom «early retire ment» og «invalid pen
siom>. 

I offentlige utredninger brukes uttrykket tidligpensjonering 
om alle former for avgang fra arbeidslivet før ordinær pen
sjonsalder, både de formene som fordrer en medisinsk diag
nose og de som ikke har et slikt krav. Med tidligpensjonering 
vil vi også mene ordninger som har en permanent karakter. 
Det vil si at de gir inntekt fram til ordinær pensjonsalder. 
Tidligpensjonering omfatter dermed uførepensjon med for
stadier av sykemelding og attføringsperiode, arbeidsledighets
trygd som gis fram til pensjonsalder, tjenestepensjonsordnin
ger med særaldersgrense, avtalefestet pensjon, ulike former 
for bedriftsbaserte førtidspensjonsordninger og blant annet 
ventelønn og garantilønn i offentlig sektor. 

l Noe av forskjellen mellom de ulike alderskategoriene skyldes selvsagt 
også kohortforskjeller, spesielt som følge av ulik yrkesdeltakelse hos 
kvinner i ulike generasjoner. 
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Med rene førtidspensjonsordninger mener vi i denne 
sammenheng pensjonsordninger som gir inntektskompensa
sjon for dem som forlater arbeidsmarkedet før 67 år, uten at 
dette formelt er knyttet til en medisinsk diagnose. A "gangen 
fra arbeidsmarkedet kan være frivillig eller ufrivillig, ilel eller 
delvis. Førtidspensjonsordning må også innebære rett til 
inntektskompensasjon helt fram til vanlig pensjonsalder. 
Denne definisjonen er i tråd med den definisjonen Hippe og 
Pedersen ( 1992) anvender. Førtidspensjon er dermed en 
undergruppe av tidligpensjon. 

1.4 Tidligere undersøkelser 
av tidligpensjonering 
Det finnes en rikholdig nasjonal og internasjonal litteratur 
som berører problemstillinger knyttet til tidlig utgang fra 
yrkeslivet blant eldre arbeidstakere. Studiene skiller seg fra 
hverandre på flere måter. Enkelte studier fokuserer på vel
ferdspolitiske eller makroøkonomiske forhold. Andre analyse
rer bruk av førtids- og tidligpensjonering med utgangspunkt 
i bedriftens behov for personalpolitiske virkemidler i en 
nedbemanningssituasjon. Andre igjen fokuserer på førtids
pensjoneringsprosessen for den enkelte arbeidstaker, fra 
planlegging, bakgrunn for valg til de økonomiske og helse
messige konsekvenser av tidlig avgang. I det følgende skal 
vi legge hovedvekten på norske studier. 

Utstøtingsmodellen eller attraksjonsmodellen 

De fleste norske studier av tidlig avgang fra yrkeslivet har 
forsøkt å forklare endringene i avgang med utgangspunkt i 
enten en utstøtingsmodell eller en preferanse- eller attrak
sjonsmodell (blant annet Halvorsen og Johannessen 1 99 1 ,  
Kolberg 1991 ). 

I utstøtingsmodellen forstås tidlig avgang fra yrkeslivet 
som en ufrivillig og «tvungen» situasjon for den enkelte 
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arbeidtaker. Modellen er i utgangspunktet aktørløs. Forklarin
gene til økningen i tidligavgang søkes i de strukturelle for
hold på arbeidsmarkedet, som for eksempel strukturendringer, 
rasjonaliseringer, økte kvalifikasjonskrav, som presser eldre 
mindre produktiv og kvalifisert arbeidskraft ut av arbeidsmar
kedet (blant annet Olsen 1 986, Walker 1 982 og 1985, Laczko 
1 987, Laczko m.fl. 1 988 og John Westergaard m.fl. 1 989) . 

Preferanse modellen ser pensjoneringsmønsteret mer som 
individuelle valg, hvor den enkelte arbeidstaker avveier 
fordeler og ulemper knyttet til arbeid og fritid. Her vil til
gjengelighet og ytelsesnivå for de ulike ordningene være en 
avgjørende faktor (blant annet Halvorsen 1989). 

Flere studier har funnet disse forklaringene som hviler på 
en forklaringskomponent, utilstrekkelige, og har forsøkt å 
nyansere modellene (Kolberg 199 1 ,  Hagen og Kolberg 1992). 
Mens utstøtingsmodellen fokuserer på hvordan arbeidsmarke
det driver folk inn i førtidspensjon, forsøker Kolberg (1991 )  
i tillegg å trekke inn hvordan helserisiko og sykefravær 
virker inn på uføresannsynligheten i yrkesstrukturen. Under
søkelsen viste blant annet at kjønn og familiesituasjon var 
viktige forklaringsvariabler. Hagen og Kolberg (1992) har 
forsøkt å supplere utstøtingsmodellen med forklaringsvariab
ler knyttet til familiesituasjon, sosial klasse og økonomisk 
bakgrunn. De konkluderer blant annet med at kvinner, lavere 
utdannede og ufaglærte arbeidere har en høyere tidligpensjo
neringsrate enn andre.2 

Forholdet mellom offentlig og privat velferd 

I studier av tidligpensjonering har en også lagt vekt på 
samspillet mellom offentlige og private pensjonssystemer. Et 
av hovedspørsmålene har vært om bedre private pensjons
ordninger bidrar til bedre offentlige ordninger (positivt 
samspill), eller om de tvert imot undergraver den offentlige 

2 De skilte imidlertid ikke mellom uføretrygd og andre pensjonsordninger 
uten medisinsk grunnlag. 
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velferden (negativt samspill). Det negative samspillet mellom 
offentlige og private pensjonssystemer har vært begrunnet 
med at hvis store grupper av lønnstakere får dekket sine 
velferdsbehov gjennom arbeidsmarkedsbaserte ordninger, 
svekkes oppslutningen om, og mulighetene for reformer av, 
det offentlige velferdstilbud. Forsvar for det positive samspil
let mener enkelte å finne i det forhold at private pensjons
systemer blant annet har bidratt til å fange opp nye behov 
hurtigere og på andre måter virket som inspirasjonskilde for 
offentlige pensjonsreformer (Van Gunsteren og Rein 1985). 

Hippe og Pedersen ( 1988, 199 1  og 1 992) har stått sentralt 
når det gjelder klargjøring av det norske «pensjonsregimet», 
og de har vært spesielt opptatt av arbeidsmarkedspensjonenes 
økte betydning. 

De har i denne sammenheng spesielt fokusert på fagfore
ningenes rolle i forholdet mellom privat og offentlig velferd 
(Hippe og Pedersen 1 988, 1 992). Skal fagbevegelsen i større 
grad gå over til å bruke forhandlinger for å ivareta medlem
menes pensjonspolitiske interesser, eller skal man fortsatt 
satse på  å forbedre pensjonsnivået i offentlig sektor? 

Andre har vært opptatt av at skillet mellom «privat» og 
«offentlig» bør betraktes som et spørsmål om hvem som har 
kontrollen over ulike aspekter ved utforming, administrering 
og finansiering av pensjonsordninger - politisk valgte aktører 
eller private aktører? 0verbye ( 1988 og 199 1 )  åpner for å 
analysere graden av offentlig eller privat kontroll over 
arbeidsmarkedspensjoner som resultat av et komplisert spill 
mellom forsikringsselskaper, arbeidsgivere, ulike grupper 
ansatte og de politiske myndigheter. 

Tidligpensjonering som nedbemanningsstrategi 

Mange undersøkelser har vært opptatt av variasjon i tidlig
pensjonering ut fra bedriftens ståsttu. Hovedspørsmålet har 
vært om og hvordan bedriftene direkte og indirekte påvirker 
omfanget av tidligpensjonering blant de ansatte og om de er 
i stand til å «bruke» folketrygdens ordninger, blant annet 

13 



uføretrygden, som en de facto førtidspensjonsordning (Hippe 
og Pedersen 1991 og 1 992, Dahl 1 990, Dahl og Colbjørsen 
1 99 1 ,  Halvorsen og Johannessen 1991 ). Flere av undersøkel
sene konkluderer med at det er en sammenheng mellom 
behovet for nedbemanning og tidligpensjonering, og at 
bedrifter i enkelte tilfeller tar initiativ til tidligpensjonering. 

Den enkelte arbeidstakers valgsituasjon 

Sammenlignet med internasjonale studier av førtidspensjone
ring og tidligpensjonering, har bare et fåtall av de norske 
studiene fokusert på førtidspensjoneringsprosessen for den 
enkelte arbeidstaker, med unntak av Halvorsen og Johannes
sen ( 1 99 1 ). 

Halvorsen og Johannessen har lagt vekt på hvordan 
individuelle valg både styres av den enkeltes økonomiske og 
materielle utgangspunkt og ulike sosiale prosesser som 
motiverer til førtidspensjonering, for eksempel forekomsten 
av klare sosiale alternativer til det å være i lønnet arbeid. 
Halvorsen og Johannessen ( 1 991)  forsøker også å avgjøre om 
førtidspensjon oppleves som et onde eller et gode. De finner 
at førtidspensjonertes vurdering av sin egen tilstand først og 
fremst varierte med helsetilstanden. Men vurderingen var 
også påvirket av pensjonsnivået og måten førtidspensjonerin
gen var skjedd på (graden av opplevd frivillighet/valgfrihet). 
Trass i at de syke må forventes å ha størst fordel av å slippe 
å arbeide, var de friske mest fornøyd med å bli førtidspensjo
nert. Oppfølgingsundersøkelsen viste at intervjuobjektenes 
holdninger stort sett var stabile over tid. 70 prosent vurderte 
sin situasjon på samme måte etter ett år. 

I tillegg til materielle og sosiale årsaksforklaringer, viser 
flere utenlandske undersøkelser at helse kanskje er den 
viktigste faktoren for å forklare tidligpensjonering. Dersom 
en får helseproblemer før planlagt pensjonering, øker sann
synligheten for tidlig yrkesavgang (se blant annet Anderson 
m.fl. 1 986, Olsen 1 985 og Cooper 1980) . 
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Anderson m.fl. ( 1986) har undersøkt sammenhengen 
mellom pensjoneringsplaner og pensjonsatferd (tidspunktet 
for pensjonering) i forhold til endringer i pensjonenes ytel
sesnivå, utviklingen på arbeidsmarkedet og utvikling i ar
beidstakernes helsestatus. Resultatene fra undersøkelsen gir 
støtte til attraksjonsmodellen og forklaringer som legger vekt 
på behovet for økonomisk trygghet, idet den viste at den 
sterke reelle økningen i pensjonsytelsene i USA på 70-tallet 
økte muligheten for å pensjoneres tidligere og reduserte 
muligheten for å pensjoneres senere enn planlagt. Men også 
endringer i arbeidsmarkedet synes å ha hatt virkning. Høy 
lokal ledighet ga mindre sannsynlighet for tidligpensjonering 
og større sannsynlighet for at en søker å holde på jobben 
lengst mulig.3 Flere andre forskere har samme konklusjon 
(blant annet Quinn 1 977, Merrilees 1 982, Pal more m.fl. 
1 985). 

Andre har også vært opptatt av å kartlegge de individuelle 
årsakene bak førtidspensjonering. I en studie av McGoldrick 
og Cooper ( 1980), hvor 1 20 førtidspensjonerte menn i alde
ren 50-64 år intervjues, oppgir over halvparten (56 prosent) 
finansielle årsaker som begrunnelse for at de førtidspensjone
res. Det vil si at de opplever å ha en pensjon, eller samlet 
husholdsinntekt, som er tilfredsstillende til å brødfø seg selv 
og familien. 47 prosent svarer at de etter et langt yrkesliv 
fortjener å gå av med førtidspensjon. En del uttrykker også 
ønske om mer fritid (34 prosent), 29 prosent førtidspensjone
res av helsemessige årsaker, mens 25 prosent er misfornøyd 
med arbeidet eller jobben. Bare 8 prosent svarer at de ga 
etter for press om å slutte i jobben. 

I Olsens ( 1985) studie blant etterlønnsmottakere i Dan
mark, oppgir nesten halvparten (47 prosent) at de ikke har 
lyst til å arbeide lengre, 45 prosent viker plassen for at yngre 
skal få arbeid, 42 prosent ønsker mer fritid, 38 prosent mener 
at helseproblemer er en årsak til at de er etter lønns mottakere, 

3 Dette må imidlertid ses i lys av USAs lover mot aldersdiskriminering. 
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og 36 prosent mener at det arbeidet de hadde, var for belas
tende. 

Oppsummering 

For en helhetlig forståelse av tidligpensjonering og førtids
pensjonering virker det rimelig å se flere forklaringsmodeller 
i sammenheng og betrakte slik pensjonering som et resultat 
både av utstøting og attraktivitet, som en del av arbeids
markedspolitikken og en del av sosialpolitikken, og som 
derfor må forstås både i lys av individuelle, familiære og 
samfunnsmessige forhold. 

1.5 Data og metode 
Prosjektet har som mål å beskrive utformingen av ulike 
ordninger for utgang av arbeidsmarkedet i privat sektor samt 
klargjøre bruken av ordningene, og da spesielt i forhold til 
AFP. Denne kartleggingen vil dels gjennomføres ved å samle 
inn tilgjengelig informasjon fra de ulike instansene som 
administrerer ordningene (blant annet Arbeidsdirektoratet, 
Rikstrygdeverket, Statens Pensjonskasse og Kommunal 
Landspensjonskasse). 

På en del områder kjenner en verken utforming av ordnin
gene eller hvor mange som dekkes av registerdata. Dataprob
lemet er størst når det gjelder de bedriftsbaserte førtidspen
sjonene. For å beskrive disse ordningene vil vi benytte oss av 
resultater fra spørreundersøkelser som er gjennomført i 
forbindelse med andre prosjekter, dels bedriftsundersøkelser 
og dels personundersøkelser (blant annet Hippe og Pedersen 
1 992, Halvorsen og Johannessen 1991) .  

Det viktigste datamaterialet vil være en egen spørreunder
søkelse blant et representativt utvalg av eldre arbeidstakere 
mellom 6 1-66 år, som var yrkesaktive i 1 990. Det vil si den 
aldersgruppen som har stått overfor valg eller er på terskelen 
til å velge mellom ulike former for tidligavgang fra yrkesli-
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vet. Denne undersøkelsen er den første av sitt slag i Norge 
(for nærmere redegjørelse for data og metode, se vedlegg) . 

1.6 Organisering av rapporten 
I kapittel 2 beskriver vi AFP-ordningene og bruk av ordnin
gene både i privat og offentlig sektor, og vi prøver å beregne 
bruks raten og mulig endring i bruk av AFP som følge av 
endringene i ordningen. 

Hovedformålet i kapittel 3 er å beskrive de andre ordnin
gene som finnes for tidlig avgang og førtidspensjonering 
utenom AFP og hvilken betydning disse alternativene kan ha 
for etterspørselen av AFP. For hver ordning gjennomgår vi 
regelverket og faktisk bruk av ordningen blant eldre arbeids
takere, og vi drøfter mulig framtidig bruk av ordningen, 
spesielt i forhold til senkning av aldersgrensen til 64 år. 

I fjerde kapittel presenterer vi resultatene fra utvalgsunder
søkelsen. Et representativt utvalg på 1 254 menn og kvinner 
mellom 6 1  og 66 år som var yrkesaktive i 1 990, ble intervju
et i 1993. Kapitlet rapporterer våre hovedfunn når det gjelder 
yrkesstatus, bruk av og kunnskap om tidligpensjonsordninger 
og holdninger til AFP. I kapittel 5 oppsummerer vi hoved
funnene og forsøker å antyde noe om framtidig bruk av AFP
ordningen. 
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2 Avtalefestet pensjon (AFP) 

Vi har ingen allmenn offentlig førtidspensjonsordning i 
Norge i dag. Ved lønnsoppgjøret mellom LOINHO i 1988 
fikk vi en avtalefestet pensjonsordning (AFP) som omfatter 
ansatte i LOINHO-området. Ordningen er en blanding av 
arbeidsmarkedsbasert og offentlig pensjonsordning. Staten 
administrerer og finansierer deler av ordningen. 

AFP-ordningen ble innført gradvis ved at aldersgrensen 
først ble satt til 66 år fra 1 . 1 . 1989 og til 65 år fra 1 . 1 . 1990. 
Ved lønnsoppgjøret i 1 992 ble partene i LOINHO-oppgjøret 
enige om å senke aldersgrensen til 64 år med virkning fra 
1 . 10. 1993.4 Forutsetningen fra arbeidsgivers side var at det 
ikke skulle føre til en allmenn senkning av aldersgrensen, 
samt at staten skulle betale en viss andel av ordningen. 
Avtalen ble fulgt opp i LO/NHO-oppgjøret i 1 993, hvor det 
ble enighet om finansieringen. Staten sa seg villig til å 
foreslå for Stortinget at det bevilges et engangsbeløp på 50 
millioner kroner til LOINHOs AFP-fond, uten å binde seg til 
framtidig finansiering av ordningen. 

Hovedbegrunnelsen fra statens side, for nå å vise forsik
tighet med bidrag til AFP-ordningen, er ønsket om å unngå 
økt press for en generell nedsettelse av pensjonsalderen. 
Regjeringen varslet også ved årets oppgjør at den ville 
oppnevne et offentlig utvalg for å vurdere både AFP og 
andre former for førtids- og tidligpensjon i et bredere per
spektiv. Utvalgets arbeid skal være ferdig innen 15 . 1 . 1994. 

4 Iverksettelsen av denne avtalen forutsatte at partene i mellomtiden hadde 
avklart at dette kunne skje uten at det førte til en tilsvarende alminnelig 
senkning av pensjonsalderen i Norge (LO 1992). 
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2.1 Hvem kan få avtalefestet pensjon? 

AFP-avtalen i privat sektor gjelder LO/NHO-området. Ord
ningen omfatter medlemsbedrifter i NHO som har tariffavtale 
med forbund innenfor LO. Videre vil ansatte i bedrifter 
utenfor NHO som har tariffavtale med forbund innenfor LO, 
ha rett til å ta i bruk AFP . De viktigste områdene her vil 
være bedrifter innenfor Handels- og servicenæringens hoved
organisasjon, Kooperativ tarifforening, hvor alle ansatte er 
omfattet, samt Landbrukes Arbeidsgiverforening. I tillegg vil 
ordningen omfatte medlemsbedrifter i NHO som bare har 
avtale med forbund utenfor LO, men som har sluttet seg til 
ordningen. Totalt sett antas ordningen i privat sektor å omfat
te om lag 400 000 lønnstakere. 

A v ansatte i bedrifter som omfattes av AFP-ordningen, 
kan de søke som 

- er 65 eller 66 år (samt 64 år etter 1 . 10 . 1993) 
- har en pensjongivende inntekt som overstiger grunnbelø-

pet i folketrygden (37 300 kroner per 1 .5 . 1993) på uttaks
tidspunktet og året før 

- har minst ti år med opptjening av pensjonspoeng etter 
fylte 50 år 

- har en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt på minst 
to ganger folketrygdens grunnbeløp i de ti beste inntekts
årene etter 1967 (det vil si 74 600 kroner per 1 .5 . 1993). 

2.2 Ytelsesnivå 
Fram til 1 .  oktober 1992 ga AFP i privat sektor en deknings
grad (før skatt) tilsvarende uførepensjon fra folketrygden. 
AFP-pensjonister får imidlertid ikke, som uførepensjonistene, 
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særfradrag5 for alder (i dag 1 7  280 kroner). De med lavest 
avtalefestet pensjon vil uansett ikke rammes av dette, da de 
ikke betaler skatt av AFP på grunn av skattebegrensnings
regelen6• Avtalefestet pensjon gir heller ikke rett til forsør
gertillegg for barn eller for ektefelle under 60 år. 

For å gjøre AFP-ordningen mer attraktiv i forhold til 
andre tidligpensjonsordninger, ble det ved inntektsoppgjøret 
våren 1 992 enighet om å øke dekningsgraden for AFP i 
privat sektor med virkning fra 1 . 10 . 1992. Endringen besto i 
at AFP-pensjonistene fikk utbetalt sluttvederlag samtidig som 
staten endret skattereglene, slik at sluttvederlaget ble gjort 
skattefritt. Sluttvederlaget utgjør i dag Il 400 kroner per år. 

På grunn av folketrygdens utforming, hvor inntekt over 
seks ganger grunnbeløpet (6 G) bare gir en tredjedel opptje
ning, vil dekningsgraden (etter skatt) være høyest for de med 
lave inntekter (jf. tabell 2.1). 

Tabell 2.1 Beregnet ytelsesnivå etter skntr) ved bruk a v  AFP etter 
1.10.1992 (inkludert sluttvederlag) for ulike inntektsnivå. 

Privat 
Offentlig 

Kilde: LOJNHO 

150000 

82% 
80% 

Inntektsnivå 
190 000 240 000 

73% 
76% 

66% 
75% 

350000 

55% 
71% 

1) Skatten er beregnet med utgangspunkt i skatro-eglene for 1992 for en enslig trygdemotta
ker. Det er forutsatt ingen fradrag utover standardfradrag. 

S Særfradraget er imidlertid knyttet til den enkelte husstanden. Et ektepar 
vil dermed normalt ikke kunne oppnå mer enn ett særfradrag på deling. 
Har en av ektefellene allerede tatt ut folketrygd, har hustanden dermed 
ikke rett på flere fradrag og taper ikke ved å benytte AFP. 

6 AFP-pensjonistene kommer inn under den særlige skattebegrensnings
regelen for alders- og uførepensjonister. Ordningen sikrer at pensjonistene 
i skatteklasse l med en nettoinntekt i 1993 på inntil 60 400 kroner (inntekt 
etter minstefradrag og rentefradrag) ikke skal betale skatt. Ser vi bort fra 
eventuelle kapitalinntekter, betyr det at pensjonister med en bruttoinntekt 
under 75 500 kroner slipper å betale skatt. 
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2.3 Finansiering 
Den private avtalefestede førtidspensjonen er i dag delfinan
siert av staten med 40 prosent av de totale pensjonsutbetalin
gene (eksklusive sluttvederlaget på 1 1  400 kroner, som i sin 
helhet betales av arbeidsgiver) . Arbeidsgiverne betaler resten. 
A v arbeidsgivernes andel betales 1 0  prosentpoeng av pen
sjonsutbetalingene over driften og det øvrige av et pensjons
fond. Den enkelte bedrift betaler inn 0,27 pro sene av den 
totale lønnsummen til pensjonfondet. 

2.4 En bedre AFP-ordning 
i offentlig sektorS 

I offentlig sektor ble det innført en generell rett til uttak av 
tjenestepensjon fra 66 år fra 1 989 og 65 år fra 1990. Ordnin
gen fungerer dermed i praksis som en alminnelig nedsettelse 
av pensjonsalderen for stats- og kommuneansatte. Ordningen 
forutsetter i utgangspunktet 30 års opptjeningstid. 

De avtalefestede pensjonsordningene i statlig og kommu
nal sektor blir i sin helhet finansiert av arbeidsgiversiden. 

Ytelsesnivå for 65- og 66-åringene er langt høyere enn i 
privat sektor, spesielt for de høyere inntektslag (jf. tabell 
2. 1) .  I stat og kommune får en utbetalt sin brutto pensjon 
etter opptjening per fratreden. Det vil si 66 prosent av den 
lønna en hadde ved fratredelsestidspunktet opp til en inntekt 
tilsvarende 8 G (G = grunnbeløpet i folketrygden) og en 

7 Fram til lønnsoppgjøret i 1991 var avgiften på 0,12  prosent. 

x Offentlig sektor omfatter her alle stats- og kommuneansatte, representert 
ved Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse. Kommunal 
Landspensjonskasse dekker bare 80 prosent av alle kommuneansatte. De 
store byene, Oslo, Bergen og Trondheim, har egne pensjonskasser. Enkelte 
statlige etater har også egen pensjonskasse, f.eks. Norges Bank. Statens 
Pensjonskasse omfatter fra gammelt av også ansatte i enkelte frivillige 
organisasjoner. 
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tredjedel av inntekten mellom 8 og 12  G, forutsatt at en har 
30 års opptjeningstid.9 

I offentlig sektor har en i tillegg en garantiordning for 
65-66-åringene, som sikrer medlemmer i offentlige pensjons
kasser på deltid eller med mangelfull opptjening i pensjons
kassene, rett til en pensjon som er minst like stor som det de 
ville ha fått om de hadde arbeidet i privat sektor og benyttet 
AFP. Arbeidstakerne får det som utgjør høyeste beløp av 
ordinær tjenestepensjon (66 prosent av sluttlønna) og pensjon 
ifølge folketrygden inkludert 20 400 kronerlO. Garantiord
ningen blir flittigst benyttet i kommunal sektor, da det i 
kommunene arbeider flest kvinner og dermed er flest på 
deltid eller med kort opptjening. 

Ved statsoppgjøret i 1992 ble det enighet om rett til uttak 
av pensjon fra fylte 64 år fra 1 . 10. 1 993. Forutsetningen fra 
statens side var at ytelsesnivå skulle tilsvare AFP i privat 
sektor og ikke, som nå, gi rett til uttak av full tjenestepen
sjon. Ved 1 993-oppgjøret ble partene enige om at AFP
pensjonister som gikk av ved 64 år, skulle få en ytelse som 
tilsvarte AFP-pensjon fra folketrygden, samt et beløp på 20 
400 kroner (som etter skatt tilsvarer det skattefrie sluttveder
laget på 1 1  400 kroner i privat sektor) . 

2.5 Hvor mange går av 
med avtalefestet pensjon? 
I absolutte tall har det vært relativt lite bruk av den avtalefes
tede førtidspensjonsordningen. Dette gjelder både for privat 

9 Reglene for samordning av pensjonene fra Statens Pensjonskasse og 
folketrygden, som skjer ved fylte 67 år, kan imidlertid påvirke pensjone
ringstidspunkt. Ifølge samordningsreglene skal bare 3/4 av folketrygdens 
grunnbeløp (G) samordnes med pensjonen fra Statens Pensjonskasse. Ved 
pensjonering ved 67 år vil derfor den enkelte pensjonist få 1/4 G mer 
(cirka 9000 kroner per år i 1992) enn før 67 år. For ektefeller, som i 
utgangspunktet får 3/4 G, vil samordningen ikke ha noen effekt. 

10 Tillegget var fram til årets oppgjør på 1 1  400 kroner. 
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Tabell 2.2 Beregnet tilgang l) av AFP-brukere blant menn og kvinner som var registrert 
som AFP-brukere i privat sektor, fordelt på 65- og 66-åringene2! og fordelt på kjønn. Per 
31.12.1989, 1990, 1991 og 1992. 

I alt Menn Kvinner 
65 år 66 år Totalt 65 år 66 år Totalt 65 år 66 år Totalt 

1 989 539 539 458 458 8 1  8 1  
1 990 5 14 560 1 074 432 477 909 82 83 1 65 
1991 562 304* 866* 449 260* 709* 1 1 3 43* 1 56* 
1992 548 3 19* 867* 439 240* 679* 1 09 59* 1 68* 

Kilde: Rikstrygdeverket 

* Beregnede tall 
l) Antall 65-åringer som tar ut AFP ved utgangen av året vil, med unntak av frafall på grunn av dødsfall, være 
lik tilgangen av 65-åringer. Personer som pensjonerte seg som 65-åringer, men som ble 66 år i løpet av 
kalenderåret, vil imidlertid registreres som 66-åringer ved utgangen av året. 
Tilgang av 66-åringer i år t er beregnet ved å trekke antall 65-åringer med AFP i år t-I fra totale antall AFP 
pensjonister ved utgangen av år t. Anslaget vil imidlertid ikke være korrigert for frafall blant de som ble 
pensjonert som 65-åringer. Anslaget for tilgang av AFP-pensjonister blant 66-åringene vil heller ikke ta hensyn 
til de som pensjonerte seg som 66-åringer og ble 67 år i løpet av samme år. 
2) 66-åringene omfatter også et begrenset antall 67-åringer. Etter 1.1.1991 ble alderspensjonen først utbetalt 
måneden etter fylte 67 år. Ettersom AFP varer fram til alderspensjon, vil det derfor være en del AFP-pensjonister 
som er 67 år. 

og offentlig sektor. Noe i overkant av 2800 65- og 66-åringer 
benyttet seg av retten til å ta ut AFP i 1 992, og det var bare 
om lag 3800 løpende pensjoner ved utgangen av 1 992. 

I det etterfølgende vil vi først se på bruk av AFP i privat 
sektor, deretter i offentlig sektor. 

Privat sektor 

Uttaket, i absolutte tall, er klart lavest i privat sektor, hvor 
bare om lag 3400 har benyttet ordningen fra 1 989 til 1 993. 
Anslått årlig tilgang til AFP i privat sektor er på noe i under
kant av 900 personer. 

Tilgangen til AFP synes også å være stabil. Variasjonen 
de to første årene kan i store trekk tilskrives utvidelsen av 
ordningen til 65-åringer fra 1 990. 

Det er fem ganger så mange menn som kvinner som årlig 
tar ut avtalefestet pensjon. Dette er ikke så overraskende idet 
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LOINRO sysselsetter langt flere menn enn kvinner. Andelen 
som benytter AFP er dermed ikke uten videre høyere blant 
menn enn blant kvinner. I industrien utgjør for eksempel 
kvinner under 20 prosent av alle arbeidere. 

Ut fra tallmaterialet kan vi også slutte at de som ønsker 
å gå av med avtalefestet pensjon, går av så tidlig som mulig. 
Dette gjenspeiler seg i at tilgangen av AFP-brukere er høyest 
blant 65-åringene. 

Det finnes ingen registerdata som gir oss et nøyaktig tall 
for antallet 65- og 66-åringer som omfattes av AFP-ordnin
gen i privat sektor. Vi kan derfor ikke gi den faktiske bruks
raten for AFP. Vi kan imidlertid gjøre noen anslag.lI 

Forutsetter vi at LOINRO-området omfatter om lag 
400 000 lønnstakere (250 000 arbeidere og 150 000 funksjo
nærer) og videre at andelen 65- og 66-åringer ved inngangen 
til et år tilsvarer andelen 64- og 65-åringer blant arbeiderne 
i TBL-området fjerde kvartal året før, og at andelen funksjo
nærer i LOINRO per l .  september 1 99 1  tilsvarer funksjonæ
rene i de aktuelle alderskategorier12, var det om lag 385013 
65- og 66-åringer totalt innen LOINRO-området i 1 992. 

På bakgrunn av beregninger for potensielle brukere basert 
på 1992-tall (se vedlegg 2), kan vi anslå at AFP-bruksraten 
for 65- og 66-åringene i privat sektor ligger mellom 20 og 25 
prosent, og at den kan anslås å være rundt 25 prosent for 65-
åringene og noe under 20 prosent blant 66-åringene. 

II Vi gjør samtidig oppmerksom på at dette er en av flere måter å anslå 
bruksraten på, og raten vil kunne variere sterkt med ulike forutsetninger 
og beregningsteknikker. 
12 NHO har ikke tall for andelen arbeidere fordelt etter alder. Andelen 
arbeidere på 64 og 65 år i TBL-området i fjerde kvartal 1992 utgjorde, 
ifølge TBL, henholdsvis 0,58 og 0,42 prosent av det totale antallet arbeide
re. Antallet funksjonærer på 64 og 65 år i LO/NHO-området per 1 .9 . 1992 
utgjorde, ifølge NHO, henholdsvis 768 og 573 personer. 

13 Antallet ansatte 65- og 66-åringer vil ikke nødvendigvis tilsvare antallet 
med rett til AFP, gitt at det stilles krav til både inntektsnivå og yrkesakti
vitet i minst 1 0  år etter fylte 50 år for å kunne gå av med avtalefestet 
pensjon. Tall for 64- og 65-åringene i fjerde kvartal og per I. september 
vil også gi noe høyere antall aktuelle brukere enn tall ved utgangen av 
året. 
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Offentlig sektor 

Det absolutte antall AFP-brukere er høyest i offentlig sektor. 
Om lag 2000 personer går her av med avtalefestet pensjon 
årlig, fordelt på cirka 1 000 personer i statlig sektor og noe 
under 1 000 i kommunal sektor. Ordningen omfatter også 
langt flere stats- og kommuneansatte enn privat ansatte. 

Årlig  tilgang av AFP-pensjonister i statlig sektor har vært 
relativt stabilt fra år til år. Andelen som går av etter garanti
ordningen er imidlertid svakt økende. Vi har ikke utviklings
tall for kommunal sektor. 

I motsetning til i privat sektor, er hovedandelen av AFP
brukere i kommunal sektor kvinner. Dette samsvarer godt 
med sysselsettingsmønsteret i kommunene, hvor kvinner er 
i flertall . 

Tendensen til å gå av så tidlig som ordningen tillater, ved 
65 år, er langt sterkere i kommunal sektor enn i privat. Om 
lag 90 prosent av den årlige tilgangen skyldes 65-åringene. 

Vi har ingen eksakte tall for antallet potensielle AFP
brukere i stat og kommune, men vi kan gjøre noen anslag 
med utgangspunkt i medlemsregisteret i Statens Pensjons
kasse. 

Med utgangspunkt i oversikter over medlemmer i Statens 
Pensjonskasse som sto i stillingen det året de fylte 65 og 66 
år, kontrollert for personer som gikk av med særaldersgrense, 
kan en anslå en bruksrate14 for AFP. Disse anslagene er 
imidlertid høyst usikre. I 1992 var det, med en slik bereg
ningsbasis, om lag 20 prosent av 65- og 66-åringene i statlig 
sektor som gikk av med avtalefestet pensjon. Noe overras
kende ligger dette anslaget lavere enn bruksraten i privat 
sektor. 

14 Bruksraten blir dermed den årlige tilgangen av AFP-pensjonister delt på 
antall potensielle brukere, definert som antallet medlemmer i SPK som sto 
i stillingen det året de fylte 65 eller 66 år, eksklusive de som har sær
aldersgrense. I 1992 var 5075 65- og 66-åringer medlemmer i SPK, og 
som sto i stillingen det året de fylte 65 og 66 år. 597 av disse gikk av med 
særaldersgrense ved fylte 65 år og var dermed ikke potensielle AFP
brukere. 
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Tabell 2.3 Tilgang av nye fØrtidspensjonister (AFP og garantiordningen) 
i Statens Pensjonskasse for 1989, 1990, 1991 og 1992. 

1989 
1990 
1991 
1 992 

Med 
tjeneste
pensjon l) 

595 
1 013 

928 
857 

Kilde: Statens Pensjonskasse 

Med 
garanti
tillegg2) 

3 1  
102 
97 

136 

Med 
«privat» 
AFP) 

3 
2 

AFP 
samlet 

626 
1 1 1 5  
1 028 

995 

1) De som har rett til tjenestepensjon, og hvor førtidspensjonen tilsvarer tjenestepensjonen. 
2) De som ikke har opptjent nok tjenestepensjon og derfor får et garantitillegg fra folketryg
dens AFP. 
3) De som ikke har rett til førtidspensjon fra Statens Pensjonskasse, men som får AFP 
beregnet ut fra folketrygdens regler. 

Tabell 2.4 Antall 65- og 66-åringer som har gått av med avtalefestet 
pensjon (AFP) i Kommunal Landspensjonskasse i 1992, menn og kvinner, 
og anslag for den totale tilgangen av AFP-brukere i kommunesektoren. 

65 år 
66 år 
Totalt i KLP 
Totalt i kommunesektoren 

Totalt 

709 
57 

766 
960* 

Kilde: Kommunal Landspensjonskasse 

Kvinner 

428 
33 

461 
580* 

Menn 

281 
24 

305 
380* 

* Egne anslag, under forutsetning av at KLP dekker om lag 80 prosent av alle kommune
ansatte. 

Ettersom ytelsesnivået er langt høyere for statsansatte, spesi
elt for inntekts sjikt over 200 000 kroner, skulle en i utgangs
punktet forvente en høyere bruksrate. Bruksraten må imidler
tid ses i lys av forekomsten av særaldersgrenser for en hel 
rekke yrkesgrupper, selv om vi har tatt hensyn til dette i 
bestandsanslagene. Om lag en tredjedel av dem som går av 
med alderspensjon i offentlig sektor hvert år, har særalders
grense Gf. kap. 3 .3) .  Bestandsanslagene er også befengt med 
en del usikkerhet og beregnet på noe ulik måte for staten og 
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LO/NRO-området. Det er derfor vanskelig å slutte noe 
presist om forskjellen i AFP-bruk mellom offentlig og privat 
sektor. I kapittel 4 vil vi kunne få et mer reelt tall ror AFP
bruksraten for 65- og 66-åringene med utgangspunk: i resul
tatene fra spørreundersØkelsen. 

2.6 Faktorer som kan påvirke 
bruk av AFP 
Det er flere faktorer som vil påvirke bruk av avtalefestet 
pensjon, blant annet tilgangen til andre tidlig- og førtids
pensjonsordninger, bedriftenes atferd spesielt i en nedbeman
ningssituasjon, individuelle forskjeller mellom eldre arbeids
takere og endringen i selve AFP-ordningen. 

I dette delkapitlet vil vi kort drøfte hvordan endringen i 
ordningen, isolert sett, vil kunne påvirke tilgangen til AFP. 
De andre faktorene vil bli tatt opp i kapittel 3 og 4. Demo
grafiske forhold, endringen i kvinners yrkesaktivitet samt 
sysselsettingsforskyvninger mellom ulike bransjer i privat 
sektor, vil også innvirke på det absolutte antallet løpende 
pensjoner.15 Disse forhold vil imidlertid ikke berøres nær
mere i denne rapporten. 

15 Ifølge befolkningsframskrivninger foretatt av SSB, vil antallet 60-64-
åringer reduseres totalt sett mot år 2000, for så å øke drastisk. Forutsetter 
vi samme bruksrate over tid, vil det dermed kunne bli en kortsiktig 
reduksjon av antallet AFP-brukere fram til år 2000, og så en stor økning 
i det absolutte antall brukere etter årtusenskiftet. 

Vi har samtidig sett en klar vekst i den kvinnelige yrkesaktiviteten. 
Mens bare 63 prosent av dagens 60-67-åringer var ute i arbeidslivet i 50-
årsalderen, gjelder dette 70 prosent av dagens 50-åringer. Flere og flere 
kvinner arbeider også heltid og i lengre perioder av livsløpet. Antallet med 
rett til å ta ut AFP, kan dermed forventes å øke i årene framover i takt 
med økningen i kvinners yrkesdeltakelse, noe som isolert sett vil føre til 
en økning i antallet AFP-brukere. 

En tredje faktor s'om vil påvirke antallet AFP-brukere, er sysselset
tingsutviklingen innenfor LO/NHO-området og sysselsettingsutviklingen 
innen statlig sektor. Antallet som er ansatt i industrien er redusert med om 
lag 100 000 fra 198 1  til 1991; forutsetter vi en ytterligere nedgang på 
nittitallet og etter år 2000, vil antallet som har rett til AFP i privat sektor, 
reduseres. Sysselsettingen i offentlig sektor er imidlertid økende. 
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Det har skjedd visse forbedringer av AFP-ordningene ved 
årets og fjorårets oppgjør som vil virke inn på det tilgangs
mønster vi har sett til nå. Det skattefrie sluttvederlaget har 
gjort ordningen mer attraktiv for ansatte i privat sektor, og 
senkningen av aldersgrensen til 64 år gjør ordningen tilgjen
gelig for flere. 

2.6.1 Virkninger av senkning av 
nedre aldersgrense til 64 år 

Hovedspørsmålet knyttet til senkning av aldersgrensen til 64 
år, er hvor mange færre yrkesaktive dette vil medføre totalt 
sett. 

64-åringer som vil gå av med AFP, kan enten være de 
som med utgangspunkt i dagens regler planlegger å gå av 
ved fylte 65 år, 64-åringer som ellers ville ha forsøkt å få 
uføretrygd, eller 64-åringer som ellers ville ha blitt registrert 
som ledige. Det er vanskelig å tenke seg at personer som 
ikke planlegger en avgang med AFP ved fylte 65, eller noen 
annen tidligpensjonsordning fra 64 år, vil fristes til å gå av 
på grunn av en reduksjon i aldersgrensen for AFP. I utgangs
punktet skulle en derfor anta at det totale antallet 64-åringer 
som går av, er færre eller likt antallet 65-åringer som gjør det 
i dag, gitt at det alltid er noen som ennå foretrekker å gå av 
ved fylte 65 år, selv om de har muligheten til det et år før. 
Ser vi på endringene fra 1989 til 199 1 ,  hvor aldersgrensen 
også ble redusert, var det imidlertid en nettoøkning av antal
let AFP-pensjonister i privat sektor. Dette kan ha sammen
heng med at ordningen trengte «å gå seg til» de første årene. 
Det tar tid før nye ordninger blir kjent, og det tar tid for den 
enkelte å planlegge og forberede seg på å gå av. 

Det første året med aldersgrense 64 år må tilgangen av 
AFP-brukere forventes å bli noe større enn på sikt, da de 
som da er 65 år, ikke har hatt muligheten til å gå av ved 64 
år. En slik effekt fikk en også ved utvidelse av ordningen til 
65-åringene, hvor tilgangen økte fra om lag 500 til 1000, for 
så å stabilisere seg de siste to årene på i underkant av 900. 
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Ut fra dataene kan en se at reduksjonen av aldersgrensen fra 
66 til 65 år på sikt ga noe over 300 nye AFP-pensjonister 
årlig, mens antallet løpende pensjoner økte med nærmere 900 
personer. 

Vi har anslått bruksraten i privat sektor til rundt 25 pro
sent for 65-åringene og 20 prosent for 66-åringene. Med noe 
ulike forutsetninger om bruksraten for 64-åringene og 65- og 
66-åringene (jf. vedlegg 2), kan vi anslå at tilgangen av nye 
AFP-pensjonister med utgangspunkt i dagens tall for antall 
sysselsatte vil øke med mellom O og 400 individer til en årlig 
total tilgang på 900-1 300. Antallet løpende pensjoner vil, 
med samme beregningsutgangspunkt, øke til mellom 2200 og 
3300 pensjoner. 

I statlig sektor vil trolig tilgangen av AFP-pensjonister 
blant 64-åringene være noe lavere enn blant dagens 65-
åringene, totalt sett. Det vil si at mange som planlegger å gå 
av med AFP, fortsatt vil gå av ved fylte 65 år, da ytelses
nivået ved 64 år vurderes å være for lavt. Dette vil spesielt 
gjelde de med høyere inntekt. Bruksraten for 64-åringene kan 
derfor forventes å være noe lavere enn for dagens 65-åringer. 
På den annen side vil bedre ytelser knyttet til garantiordnin
gen (20 400 kroner i tillegg til folketrygdpensjon i stedet for 
1 1  400) kunne friste flere med lav opptjening og deltid, til å 
gå av et år før. Det totale antall løpende pensjoner vil øke en 
del, da de fleste som planlegger å gå av med AFP, går så 
tidlig som mulig. 

2.6.2 Konsekvenser av innføring 
av skattefritt sluttvederlag 

For å gjøre AFP-ordningen mer attraktiv, ble det ved oppgjø
ret i 1 992 enighet om at det skulle innføres et skattefritt 
sluttvederlag utbetalt med 950 krOT'�r per måned ( 1 1 400 
kroner) fra 1 . 10 1 992. 
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Figur 2.1 Utviklingen i løpende AFP-pensjoner i privat 
sektor fra januar 1992 til mars 1993, for menn, kvinner og 
totalt. 
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Kilde: Rikstrygdeverket 

Det har vært en svak økning i det absolutte antallet AFP
pensjonister fra januar-mars 1 992 til januar-mars 1993. 16 
Tallene kan derfor tyde på at det har vært en viss økning i 
AFP-bruken etter innføringen av sluttvederlaget. Det svake 
utslaget kan enten bety at det tar noe tid før endringer i 
regelverk slår ut, eller at kompensasjonsnivået ikke nødven
digvis er utslagsgivende for valg av AFP. 

2.7 Oppsummering 
Antallet 65- og 66-åringer som benytter AFP, har vært 
relativt stabilt fra år til år. Andelen AFP-brukere blant 65- og 

16 Økningen skyldes ikke en økning i antallet sysselsatte, da antallet 
lønnstakere blant 65- og 66-åringene ble svakt redusert fra 1992 til 1993. 
Vi har valgt å sammenligne variasjonen fra januar-mars 1992 til januar
mars 1 993, da sesongvariasjonene viser seg å være relativt store. 
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66-åringene i privat sektor synes å ligge et sted mellom 20 
og 25 prosent med våre forutsetninger. Ut fra våre beregnede 
tall er bruksraten noe høyere i privat enn i offentlig sektor. 
Det er imidlertid vanskelig å si noe sikkert om bruk i offent
lig sektor i forhold til bruk i privat sektor med utgangspunkt 
i administrative data, da tilgjengelig tallmateriale, som danner 
utgangspunkt for beregningene i de to sektorene, er svært 
forskjellige. 

Ut fra registerdata synes det som om eldre arbeidstakere 
som først ønsker å gå av med avtalefestet pensjon, går av 
tidligst mulig, det vil si ved fylte 65 år. Denne tendensen er 
klarest i kommunesektoren. 

Tallmaterialet viser at det er flere menn enn kvinner som 
benytter AFP i privat sektor. Vi kan imidlertid ikke uten 
videre slutte at bruksraten er større for menn enn kvinner, da 
det også er store forskjeller i antall sysselsatte menn og 
kvinner innenfor LO/NHO-området. 

Fra 1 . 10. 1993 vil aldersgrensen for AFP være 64 år. Det 
er imidlertid vanskelig å si noe om virkningen av å sette ned 
aldersgrensen til 64 år, med utgangspunkt i de aggregerte 
data vi nå har sett på. Det er rimelig å anta at en del av dem 
som går av med AFP ved fylte 65 år, ønsker å gå av tidligst 
mulig, og at de dermed vil velge å forlate arbeidslivet ennå 
et år før. 

Tall for utviklingen i antallet AFP-brukere i privat sektor 
etter innføringen av sluttvederlaget 1 . 10. 1992, viser en svak 
økning. Det er vanskelig å slutte noe bastant om sammenhen
gen mellom denne «lille» veksten og endringene i sluttveder
laget, men tallene kan tyde på at bruks raten for AFP vil øke 
noe i framtida som følge av høyere ytelse. 

En vurdering av konsekvensene av en endring i alders
grensen og ytelsesnivået for tilgang til ordningen, har også 
sammenheng med hva en oppfatter som de viktigste drivkref
tene bak førtidspensjonering. Er AFP primært en gulrot for 
slitne arbeidstakere eller en hendig ordning for arbeidsgivere 
som ønsker å «bli kvitt» antatt uproduktiv arbeidskraft? Med 
andre ord, fungerer AFP primært som et velferdsgode eller 
et virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken, eller begge deler? 

3 1  



I dette kapitlet har vi sett på nåværende og framtidig bruk 
av AFP, isolert sett. I neste kapittel skal vi se AFP i forhold 
til andre tidlig- og førtidspensjonsordninger. Er det slik at 
AFP vil være et alternativ for en del av dem som i dag går 
av med uførepensjon eller går på ledighetstrygd? Hvilket 
kompensasjonsnivå finnes for disse alternative ordningene, 
hvor tilgjengelige er de, og hvor attraktive er de for arbeids
giver med hensyn til egenandel og innsparing? Hva vil bli 
netto reduksjon i antallet yrkesaktive? 
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3 Andre veier ut 
fra arbeidslivet 

I Norge i dag finnes det ingen allmenn offentlig førtids
pensjonsordning, samtidig som vi har en relativt høy pen
sjonsalder i forhold til andre land. Dette, i utgangspunktet 
enkle, pensjonsregimet har åpnet veien for et komplisert 
system for pensjonering før den regulære pensjonsalderen. 
Det finnes i dag en rekke veier ut av arbeidslivet før fylte 67 
år. De viktigste førtids- og tidligpensjonsordningene utenom 
AFP i privat sektor er: 

uførepensjon 

arbeidsledighetstrygd 

tjenestepensjonsordninger, og herunder særaldersgrenser 
for enkelte yrkesgrupper (tillatelse til uttak før 67 år med 
skattefradrag) 

bedriftsbaserte førtidspensjonsordninger 

kombinasjon av arbeidsledighetstrygd og gavepensjon 

kombinasjon av uføretrygd og gavepensjon 

I offentlig · sektor finnes det også en rekke muligheter for 
utgang fra arbeidslivet før 67 år. De viktigste, ved siden av 
invalidepensjon, er særaldersgrense for en rekke yrkesgrupper 
og ventelønn (vartpenger). I denne rapporten har vi primært 
satt søkelyset på det private arbeidsmarkedet, og vi vil vurde
re regelverk og bruk i forhold til AFP med utgangspunkt i 
ordningenes tilgjengelighet, kompensasjonsnivå og finansier
ing (Dahl 1 99 1 ). De offentlige ordningene vil bare kort 
refereres for å kontrastere situasjonen i privat sektor. 
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3.1 Uføretrygd som 
tidligpensjoneringsstrategi 
I mangel av en allmenn førtidspensjonsordning vil uføretrygd 
i mange sammenhenger framstå som en mulig tidligpensjone
ringsstrategi for både bedriften og arbeidstakeren. 

Sammenligner vi for eksempel uføreraten for nordmenn 
60-64 år og 65-66 år med uføreraten blant dansker, som har 
en førtidspensjonsordning for alle, tyder tallene på at uføre
pensjon i en viss utstrekning faktisk brukes som en tidligpen
sjoneringsstrategi. Uføreraten er langt høyere blant disse 
aldersgruppene i Norge (Halvorsen og Johannessen 1 991) .  

Flere norske kvalitative undersøkelser viser også at uføre
pensjonering brukes som et virkemiddel i bedrifters ned
bemanningsstrategi (blant annet Seip 1 990 og Dahl 1991) .  En 
kvantitativ undersøkelse av Hippe og Pedersen ( 1992) viser 
også at økonomiske vanskeligheter og personalmessige 
rasjonaliseringstiltak i eksisterende bedrifter fører til økt 
risiko for uførepensjonering. 

Bedriftene har også i enkelte tilfeller, for å stimulere til 
uttak av uføretrygd, gitt arbeidstakerne en gavepensjon på 
toppen av trygdeytelsene. En undersøkelse viser at slike 
ordninger forekom i cirka 5 prosent av bedriftene i privat 
sektor med mer enn ti ansatte (Hippe og Pedersen 1992). 
Disse bedriftene sto for til sammen 10 prosent av de ansatte. 
Tilbud ble fortrinnsvis brukt av bedrifter som hadde behov 
for å redusere bemanningen. Bedrifter med slike utbetalinger 
hadde også relativt høye uførerater (Hippe og Pedersen 
1 992). 

Ved innføring av AFP ble bruk av uførepensjon direkte 
koblet til AFP-ordningen. Statens tilskudd til AFP-ordningen 
ble eksplisitt begrunnet ut fra en antakelse om at ordningen 
ville føre til redusert tilgang til uførepensjon og dermed 
lavere utgifter for folketrygden (Ot.prp. nr. 1 5  1988-89) . 
Innføringen av AFP var også hovedbegrunnelsen for at 
Stortinget vedtok å fjerne bestemmelsen i folketrygdloven 
som ga personer over 64 år rett til uførepensjon ut fra diag
nosen «alderssvekkelse». LO og NHO har også ved årets 
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lønnsoppgjør argumentert for at reduksjon av aldersgrensen 
i AFP vil føre til en reduksjon av antallet på uføretrygd og 
arbeidsledighetstrygd (Aftenposten 1 5.4.93 og 19.4.93). 

For bedrifter i en nedbemanningssituasjon vil uføretrygd 
være å foretrekke som tidligpensjoneringsstrategi, rent økono
misk, idet ordningen i sin helhet finansieres av staten, mens 
for eksempel AFP delfinansieres av arbeidsgiver. Uføretrygd 
kan også framstå som en mer fleksibel ordning, ettersom den 
ikke har noen nedre aldersgrense. 

Uførepensjon vil også i enkelte tilfeller framstå som mer 
økonomisk gunstig for den enkelte arbeidstaker enn avtale
festet pensjon. Før 1 . 10. 1992 ga uførepensjon en høyere 
dekningsgrad enn AFP, blant annet fordi uførepensjonistene 
hadde særfradrag for alder. Den gode pensjonsdekningen 
etter skatt for uførepensjonistene, på lave inntektsnivåer, kan 
også ha bidratt til å stimulere til uønsket tidligpensjonering. 
Beregninger viser at enslige kan oppnå over 100 prosent 
netto pensjonsdekning for en inntekt som svarer til 70 000 
kroner (NOU 1993: 1 1) .  

Sammenligner vi avtalefestet pensjon og uførepensjon 
etter innføring av skattefritt sluttvederlag 1 . 10 . 1992, gir AFP 
enn ytelse som er godt på høyde med uførepensjon (jf. tabell 
3 .6). Det totale antall AFP-pensjonister har imidlertid ikke 
økt nevneverdig etter økningen i ytelsesnivå (jf. fig .  2. 1) .  

Sykefraværet, som for mange er innfallsporten til en 
langvarig eller permanent trygdetilværelse, medfører dessuten 
et ytelsesnivå det første året som ligger langt over AFP
pensjonen. l? Uføretrygd fordrer også en attføringsperiode, 
som for enkelte kan oppfattes som en belastning, hvis de i 
utgangspunktet er svært innstilt på å avslutte sin yrkesaktive 
periode. Halvparten av de nye uførepensjonistene kommer 
imidlertid direkte fra sykemelding, uten å gjennomgå att
føring. Det er spesielt sykemeldte over 60 år som blir direkte 
uførepensjonert etter sykemelding (NOU 1993: I l ) .  

1 7  Langvarig sykefravær kan selvfølgelig også ende med AFP, slik at 
ytelsesnivået første året får mindre betydning. Kombinasjonen sykefravær 
og uførhet er imidlertid mest vanlig. 
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For arbeidstakere i privat sektor som omfattes av tjeneste
pensjonsordninger, framstår også AFP, i utgangspunktet, som 
svært ugunstig i forhold til uføretrygd. AFP-pensjonen ut
måles etter satsene i folketrygden, mens uføretrygding vil gi 
tjenestepensjon i tillegg. Ved bruk av AFP kan dessuten den 
enkelte risikere å miste to års innbetalinger til tjeneste
pensjonsordningene, slik at også alderspensjonen blir sterkt 
redusert Ufo kap. 3.3).  Stønadsnivået er imidlertid ikke nød
vendigvis utslagsgivende for uførepensjonering. En undersø
kelse fra 1 990 (Hippe og Pedersen 1 992) viser for eksempel 
at forekomsten av tjenestepensjonsordninger ikke synes å 
spille noen vesentlig rolle for uttak av uførepensjon. 

Uansett fordrer uførepensjonering at det foreligger syk
dom eller skade som gjør arbeidstaker ute av stand til å ta 
arbeid. Etter innstramningen i tildelingskriteriene i 1 991  har 
kravet om at sykdommen skal være medisinsk dokumenterbar 
økt, muligheten til å pensjonere på grunnlag av alderdoms
svekkelse er fjernet, og begrepet «høvelig arbeid» er endret. 
Uføretrygd vil derfor ikke alltid kunne framstå som et rele
vant alternativ, uavhengig av den enkelte arbeidstakers 
helsetilstand. Både bedriftenes muligheter til å bruke uføre
pensjon i en nedbemanningsstrategi og den enkelte arbeidsta
kers mulighet til å benytte uførepensjon som alternativ 
førtidspensjonsordning, er slik sett redusert. Mye avhenger 
imidlertid av hvordan ordningen blir praktisert av de enkelte 
leger og trygdeinstanser. 

3.1.2 Bruk av uførepensjon 

Den sterke økningen i antallet uførepensjonister på 1980-
tallet ble brukt som en indikator på at uførepensjon i økende 
grad ble anvendt som førtidspensjon. 

I 199 1 var uføreandelene høyest i aldersgruppen 65-67 år, 
i forhold til andre aldersgrupper blant både menn (47 pro
sent) og kvinner (42 prosent). Det har vært en generell 
reduksjon i tallet på nye uførepensjonister i årene etter 1 989. 
For første gang siden folketrygden trådte i kraft var det i 
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Figur 3.1 Antallet som søkte om uførepensjon blant 64-, 65-
og 66-åringene i forhold til antall personer i årskullene, 
1988, 1989, 1990, 1991 og 1992. 
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Kilde: Rikstrygdeverket og SSBs befolkningsstatistikk 

1992 en nedgang i antall uførepensjonerte sammenlignet med 
året før. Det er en forholdsvis sterk nedgang i antallet innvil
gede søknader, og det er også kommet inn færre søknader 
enn i årene før (NOU 1993 : 1 1  s. 202). 

I tråd med den generelle nedgangen i uførepensjonering 
har det også vært en redusert søkning til uførepensjon blant 
personer i aldersgruppen 64-66 år fra 1989 til 1992 (jf. figur 
3. 1) .  Dette gjelder både blant menn og kvinner (jf. vedlegg 
1 ). 

Fordi det over få år har skjedd flere endringer som kan ha 
betydning for bruk av uføretrygd, er det vanskelig å fastslå 
hvilken virkning innføringen av AFP-ordningen, isolert sett, 
har hatt for bruk av uføretrygd. En reduksjon i tilgangsraten 
til uførepensjon blant de over 64 år kan derfor sies dels å ha 
sammenheng med den kraftige opphopningen i attførings
apparatet (NOU 1 993 : 1 1), dels med innskjerpingen i de 
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medisinske vilkår for rett til uførepensjon i 1991  og dels 
innføringen av AFP. 

Reduksjonen i søkning om uføretrygd har imidlertid også 
vært stor blant 64-åringene, selv om disse ikke har hatt 
tilgang til AFP. Dette kan indikere at AFP ikke har hatt 
avgjørende betydning for uførenivået. AFP vil, på den annen 
side, framstå som et alternativ for de som har fått avslag på 
søknad om uførepensjon eller latt være å søke, men vi ser 
ingen markert økning i AFP-bruken i takt med innstrammin
gene i regelverket, det vil si etter 1990 og 199 1 .  

Som v i  skal se i neste del, er det også store forskjeller i 
bruk av uførepensjon i offentlig og privat sektor. Tilgangen 
til uførepensjon er ikke blitt redusert i offentlig sektor, til 
tross for AFP. Regelverket for tildeling av uførepensjon er 
også annerledes i offentlig sektor. 

Enklere å få uførepensjon i offentlig sektor? 
Etter pensjonslovens bestemmelser skal uføregraden normalt 
være den samme for invalidepensjon fra Statens Pensjonskas
se og Kommunal Landspensjonskasse som for uførepensjon 
fra folketrygden. IS I folketrygden kreves det at uføregraden 
må være 50 prosent og at uførheten skal være varig. Ingen av 
disse kravene gjelder i de offentlige pensjonskassene. Det 
kan tilstås uførepensjon ved lavere uførhetsgrad enn 50 

prosent, og det stilles ikke andre krav til uførhetens varighet 
enn at den har vart ut over den perioden en har rett til syke
penger ( l  år). I offentlig sektor har en også ennå en mulighet 
for å gå av ved 64 år på grunn av «alderssvekkelse». 19 I 
utgangspunktet er det derfor enklere å få tilkjent uføretrygd 
hvis en arbeider i offentlig sektor. Her har en også beholdt 
begrepet «høvelig arbeid», som nå er endret i folketrygden. 
Antallet uførepensjonister i offentlig sektor har også økt de 

18 Bare når særlige grunner foreligger, fastsetter pensjonskassene en 
uføregrad som er forskjellig fra den som gjelder for pensjon fra folketryg
den. 

19 En må imidlertid ha hatt sammenhengende tjenestetid i minst 5 år 
umiddelbart før fratreden. 
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senere år, i motsetning til privat sektor, hvor det har vært en 
nedgang fra 1991  til 1 992. Veksten har vært sterkest i kom
munal sektor (Stokke 1993). Forskjellen mellom SPK og 
KLP antas å ha sammenheng med strukturelle forskjeller 
knyttet til blant annet alders- og kjønnssammensetningen. I 
tillegg gir uførepensjon (invalidepensjon) fra de offentlige 
tjenestepensjonsordningene et høyere ytelsesnivå enn folke
trygdens (vanligvis 66 prosent av inntekten, medregnet 
uførepensjon fra folketrygden). 

Vurdert med utgangspunkt i kompensasjonsnivået etter 
skatt, vil uføretrygd være å foretrekke framfor AFP for 
offentlig ansatte, ettersom uførepensjon gir rett til særfradrag 
og forsørgertillegg for barn og for ektefelle under 60 år. 
Personer uten 30 års opptjening, vil også redusere sin alders
pensjon ved valg av AFP. Som ufør får en uansett opptjening 
fram til stillingens aldersgrense (for de fleste 70 år) . For 64-

åringene vil uføretrygd være klart å foretrekke, med unntak 
for de med kortere opptjeningstid og deltidsarbeidende, som 
med utgangspunkt i garantiordningen vil kunne få høyest 
ytelse når pensjonen beregnes som i privat sektor. 

3.2 Arbeidsledighetstrygd og 
framskutt avgang 
Eldre arbeidstakere som mister arbeidet eller blir oppsagt 
etter fylte 60 år, vil ha svært vanskelig med å komme tilbake 
til yrkeslivet (jf. 3.2.3). Ledighetstrygden vil derfor, for eldre 
yrkesaktive, kunne fungere som en form for tidligavgang fra 
arbeidslivet. Personer som er 64 år eller eldre, har rett til 
ledighetstrygd fram til pensjonsalder, uten stønads avbrudd (se 
vedlegg 3). En person som melder seg ledig ved fylte 62,5 

år, vil dermed kunne heve ledighetstrygd helt fram til fylte 
67 år uten opphold. Stønadstidens maksimale lengde er 2x80 

uker med opphør på 13 uker mellom stønadsperiodene. På 
visse vilkår kan den ledige tilstås stønad i opphørsperioden. 
Dette vil trolig gjelde flere eldre, som i prinsippet derfor vil 
kunne få ledighetstrygd fra fylte 61 år (2x80 uker før fylte 
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64 år). Slik åpner dagpengeordningen for å bruke arbeidsle
dighet som en tidligpensjoneringsstrategi. 

Det er trolig sjelden at den enkelte arbeidstaker frivillig 
velger ledighetstrygd som en form for førtidspensjon. Over
gangen til ledighetstrygd vil ofte komme som en følge av at 
arbeidstakerne sies opp eller ved at de mister jobben på 
grunn av nedleggelse. 

r et ukjent antall tilfeller benytter bedriftene ledighetstryg
den bevisst for å «kvitte seg med» eldre arbeidstakere, og da 
gjeme i kombinasjon med rause gavepensjoner. Det er blant 
annet blitt inngått avtaler om såkalt framskutt avgang, for å 
løse problemene med overtallighet i konkurranseutsatt indus
tri. Slike avtaler er blitt brukt innen den kraftintensive indus
trien og de store statsdrevne bedriftene, blant annet Norsk 
Hydro, Raufoss AlS, Borregaard, Kongsberg våpenfabrikk og 
Norsk Jernverk (Halvorsen og Johannessen 1991). 

Ordningen innebærer at eldre arbeidstakere sier opp 
jobben sin med en garanti fra arbeidsgiver om en samlet 
utbetaling på inntil 90 prosent av sluttlønna. Framskutt 
avgang blir finansiert gjennom to tredjedeler arbeidsledig
hetstrygd og en tredjedel gavepensjon fra bedriften. 90 

prosent av sluttlønna ved en førtidspensjon er mer enn det 
noen annen førtidspensjonist får. Det er også i overkant av en 
uføretrygd og langt over den inntekten en arbeidsledig kan 
forvente å få gjennom ledighetstrygd.20 

Det har vært stilt spørsmål om såkalt framskutt avgang 
bidrar til å undergrave AFP-ordningen, ettersom den både gir 
et langt høyere dekningsnivå og mulighet for avgang ved 
fylte 62,5 år. Arbeidsledighetstrygd vil imidlertid for mange 

20 Eldre arbeidstakere blir som regel tilbudt framskutt avgang straks før de 
fyller 62,5 år. Ordningen virker fra og med den dato denne alderen er 
oppnådd. Ved framskutt avgang må arbeidstakerne si opp selv. Arbeids
kontoret krever da at de må vente på trygden i åtte uker. Etter venteperio
den starter utbetalingene av ledighetstrygd, som tilsvarer om lag 60-70 
prosent av brutto årslønn fra året før. Arbeidstakerne har deretter rett til å 
motta dagpenger helt fram til fylte 67 år uten opphold. Gavepensjonen 
løper i de fleste tilfeller også fram til den arbeidsledige pensjonisten har 
nådd vanlig pensjonsalder. Med mindre bedriften har andre typer private 
pensjonsordninger. 
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lønnstakere stå i motsetning til hva en kan kalle en «verdig 
avgang». Å registrere seg som ledig kan for den enkelte føles 
«stigmatiserende», selv om et høyt generelt ledighetsnivå vil 
redusere denne virkningen. Den arbeidsledige må også i 
utgangspunktet kunne ta det arbeidet som tilbys, ellers vil 
trygden falle bort i en viss periode. Slik framstår ledighet 
heller ikke som noen permanent avgang fra yrkeslivet. 

Muligheten for å benytte en slik ordning vil i stor grad 
avhenge av bedriften. Som regel vil slike ordninger være en 
del av en bedrifts nebemanningsstrategi, og den enkelte 
arbeidstaker har i prinsippet ikke noe valg når han for eksem
pel tilbys arbeidsledighetstrygd pluss gavepensjon (eller 
oppsigelse og bare arbeidsledighetstrygd). 

Det er blitt gjort flere forsøk på å anslå bruken av fram
skutt avgang. Anslagene har variert mellom 1 800 og 3000 

(NOU 1 987:90, Aftenposten 10110-1990 og Sosial Trygd 
2/93). Med utgangspunkt i registerdata er det vanskelig å si 
noe presist om hvor mange som årlig benytter såkalt «fram
skutt avgang». Spørreundersøkelsen som presenteres i kapittel 
4, vil si noe om omfanget. 

3.2.3 Bruk av ledighetstrygd 
blant eldre arbeidstakere 

Vi har ikke tall for tilgangen av ledige på ulike alderstrinn 
blant de over 60 år. Andelen registrerte ledige viser imidler
tid at ledigheten er langt høyere blant de over 62 år enn blant 
alle yrkesaktive mellom 16 og 74 år. Ved utgangen av de
sember 1 992 var det registrert cirka 6800 ledige i disse 
aldersgruppene. Det vil si om lag 8 prosent av arbeidsstyr
ken, mot 5,5 prosent for befolkningen som helhet ved samme 
tidspunkt. Veksten i andelen ledige er også langt høyere blant 
dem over 62 år enn blant alle i yrkesaktiv alder. Noe av 
forskjellen har imidlertid sammenheng med antall på arbeids
markedstiltak, som er langt høyere for dem under 60 år. Av 
figur 3.2 ser vi også at ledighetsnivået blant dem over 62 år 
er økende med økende alder. 
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Figur 3.2 Andelen registrerte ledige blant 62- til 66-åringene 
og for befolkningen som helhet ved utgangen av desember 
1989, 1990, 1991 og 1992.1) 
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Kilder: Spesialutkjøringer fra Arbeidsdirketoratets register over registrerte 
ledige, Arbeidsdirektoretets kvartalsrapport nr. 1 2  1989, 1990, 1991 og 
1992, AKUs grunntabeller for 4. kvartal 1989, 1990, 1991 og 1992 -
Årsgjennomsnitt fra SSB. 

l) Figuren angir ikke tilgangstall i forhold til arbeidsstyrken, men det totale antallet registrerte 
ledige for de ulike alderstrinn ved utgangen av desember i forhold til antall i arbeidsstyrken 
4.kvartal. Arbeidsdirektoratet hadde ikke tall for registrerte ledige blant alle for utgangen av 
desember 1990, vi har derfor benyttet tall for januar 1991.  

Tall fra Arbeidsdirektoratet viser også at andelen langtidsledi
ge øker sterkt med økende alder. Blant arbeidsledige på 65 
og 66 år hadde noe over 80 prosent vært ledige over 3 måne
der og nærmere 60 prosent hadde vært ledige over 80 uker 
ved inngangen til 1 993. For alle mellom 16  og 74 år er 
andelen som har vært ledig over 80 uker, til sammenligning 
bare 6,9 prosent. Tallene kan tyde på at det å bli ledig i høy 
alder høyst sannsynlig er en permanent fratreden fra arbeids
livet. 

Den høye andelen langtidsledige blant dem over 60 år vil 
også gi en sterk kumulativ effekt, idet mange av dem som 

42 



ble ledige i 6 1-63 årsalderen, fremdeles vil være ledige ved 
fylte 65 og 66 år. Dette vil bidra til å gjøre ledighetsnivået 
blant de eldste relativt høyt, selv om tilgangen nødv�ndigvis 
ikke er så høy. Dette har i sterk grad sammenheng med 
regelverket, som gjør det mulig å motta dagpenger S.lmmen
hengende fra fylte 62,5 år fram til pensjonsalderen og under 
bestemte vilkår fra 6 1  år. 

Det er noe mer usikkert hva vi kan slutte av disse tallene 
når det gjelder forholdet mellom bruk av avtalefestet pensjon 
og arbeidsledighetstrygd. Tallene kan tyde på at den avtale
festede pensjonen ikke har skjermet dem over 65 år fra en 
økende ledighet. Veksten i ledighet blant de eldste har tvert 
om vært sterkere blant 65- og 66-åringene enn blant befolk
ningen for øvrig. Deler av forskjellen har sammenehng med 
andelen på arbeidsmarkedstiltak. De tallene vi her refererer, 
viser imidlertid utviklingen for alle yrkesaktive eldre og er 
ikke begrenset til dem som omfattes av AFP-ordningen. Vi 
vet heller ikke hvilket ledighetsnivå som ville ha eksistert 
uten AFP. 

3.3 Tjenestepensjon og førtidspensjon 
I privat sektor gis det i dag ikke rett til å ta ut tjenestepen
sjon fra private pensjonskasser før fylte 67 år.2 1  De private 
tjenestepensjonene reguleres av skatteloven, og bedrifter som 
ønsker skattefradrag for sine premieinnbetalinger, må følge 
«reglene» for tjenestepensjoner gitt i medhold av skatteloven 
(se vedlegg 3 om regelverket). Stortinget vedtok i desember 
1 992 å redusere aldersgrensen for slike pensjoner til 65 år. 
AFP kan dermed i framtida framstå som et mer reelt alterna
tiv for flere 65- og 66-åringer. 

21 En del bedrifter og virksomheter finansierer imidlertid sine tjenestepen
sjoner «over driften» og er ikke bundet av bestemmelsene om tjenestepen
sjon i henhold til pensjonsreglene. Dette gjelder også, i enkelte tilfeller, 
gavepensjon i kombinasjon med avtalefestet pensjon. 
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Stortingsvedtaket om å redusere nedre aldersgrense er 
ennå ikke effektuert. Regjeringen har ved gjennomgang av 
ordningen i revidert nasjonalbudsjett (St.meld. nr. 2 1 992-93) 
vært opptatt av faren for en generell senkning av pensjonsal
deren i folketrygden og ønsker en bredere gjennomgang av 
konsekvensene av en redusert aldersgrense. De har derfor 
oppnevnt en ekspertgruppe som skal foreta en vurdering av 
tjenestepensjonsordningenes samfunnsmessige rolle. Utvalget 
skal legge fram sin innstilling 15 .  januar 1994. 

Bruk av AFP for arbeidstakere som har tjenestepensjons
ordning, vil i dag kunne bety en sterkt redusert alderspensjon 
ved fylte 67 år, som følge av at arbeidsgiver slutter å betale 
inn premie ved avgang. I «uheldige» tilfeller kan den enkelte 
få redusert sin tjenestepensjon med hele 25 prosent. Dette har 
sammenheng med at de private tjenestepensjonsordningene 
ikke har en lineær opptjening. Det meste av premiebeløpet 
betales inn de siste årene før ordinær pensjonsalder (se blant 
andre Øverby 1 990). 

Arbeidsgiver kan selvfølgelig, på frivillig basis, fortsette 
å betale inn premie selv om vedkommende har sluttet. For 
bedriftene er det imidlertid, nettopp på grunn av innbetalings
profilen, svært fordelaktig å «kvitte seg med» eldre arbeidsta
kere før normal aldersgrense for alderspensjon, for å slippe 
de dyre premieinnbetalingene de s iste årene. 

Tall fra Hippe og Pedersens bedriftsundersøkelse ( 1992) 
viste at AFP brukes relativt sjelden i bedrifter som har en 
tjenestepensjonsordning, i forhold til bedrifter som mangler 
en slik ordning. Dette kan tyde på at arbeidstakere med 
tjenestepensjonsordninger ikke ønsker å benytte AFP, nettopp 
fordi de risikerer å få redusert sin alderspensjon kraftig. 
Tallene underbygger heller ikke påstanden om at arbeidsgive
re «presser ut» eldre arbeidstakere for å spare premieinnbeta
linger. 

44 



Hvordan kan endringen i aldersgrensen 
for tjenestepensjon tenkes å påvirke AFP-bruken? 
Tjenestepensjonsordninger antas å finnes i om lag 40 prosent 
av bedriftene i privat sektor i dag. Andelen antas å være noe 
lavere i LOINHO-ornrådet. I tillegg har et fåtall bedrifter 
hvor hovedtyngden er LO-organisert, ordninger som gir høye 
ytelser (over 60 prosent). Tjenestepensjonene vil i utgangs
punktet gi størst forskjell i ytelsesnivå for dem med noe 
høyere inntekter (Hippe og Pedersen 1992) . Med dette som 
utgangspunkt kan vi anta at bruk av AFP vil øke noe, men 
det er vanskelig å anslå noe konkret tall. 

Forutsetter vi likevel at andelen ansatte i LOINHO-ornrå
det som er omfattet av en tjenestepensjonsordning, ligger noe 
under gjennomsnittsnivået for privat sektor totalt, kan vi anta 
at rundt 30 prosent i LOINHO-ornrådet er ansatt i bedrifter 
med tjenestepensjonsordninger. Forutsetter vi videre samme 
AFP-bruksrate blant disse som blant ansatte i bedrifter uten 
tjenestepensjonsordning, kan vi anslå en økning av AFP
bruksraten i privat sektor på om lag 5 prosentpoeng. Dette vil 
utgjøre om lag 200 flere AFP-pensjonister årlig, og om lag 
500 flere løpende pensjoner (se for øvrig vedlegg 2).22 

Reduksjon av tjenestepensjonsordningene i privat sektor 
kan også gjøre det mer interessant for forsikring og bank, 
med godt utbygde tjenestepensjonsordninger, å lage lignende 
pensjonsordninger. Bank- og finanssektoren omfatter i dag 
om lag 40 000 arbeidstakere. Forutsetter vi samme andel 
eldre arbeidstakere i disse næringene som blant funksjonærer 
i LOINHO-ornrådet, og tilnærmet samme bruksrate, kan en 
utvidelse av ordningen til disse bransjene bety en reduksjon 

22 Med utgangspunkt i tall fra Hippe og Pedersen (1992) var forholdstallet 
mellom AFP-bruk i private bedrifter med tjenestepensjon og bedrifter uten 
en slik ordning om lag 0,6 (0,34/0,5 1 ). Tidligere anslo vi AFP-bruksraten 
i dag i privat sektor til å ligge mellom 20 og 30 prosent, det vil si om lag 
25 prosent. Med dette som utgangspunkt kan vi anslå at AFP-bruken vil 
øke med om lag 5 prosentpoeng. 
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av antallet yrkesaktive 65- og 66-åringer på om lag 100 
personer årlig, med utgangspunkt i dagens bestandstall.23 

3.3.1 Mange yrkesgrupper med 
særaldersgrense i stat og kommune 

Innenfor de offentlige tjenestepensjonsordningen har en rekke 
yrkesgrupper særaldersgrenser, som betyr at de kan fratre 
sine stillinger før ordinær aldersgrense. I 1992 benyttet om 
lag 2000 i offentlig sektor denne retten. 

Politi og befal i forsvaret har en aldersgrense på 60 år og 
kan alderspensjoneres ved fylte 57 år.24 I fengselsetaten er 
aldersgrensen 65 år, i lensmannsetaten er aldersgrensen fra 
63 år og for sykepleiere 65 år. Det finnes i tillegg spesielle 
pensjonstrygdeordninger med lavere aldersgrense for sjømenn 
(60 år), fiskere (deltidspensjon fra 62 år) og skogsarbeidere 
(deltidspensjon fra 63 år). 

Tabell 3. 1 Offentlig ansatte som gikk av på særaldersgrense før fylte 67 
år i 1992. Tilgang. 

Alder Antall som benytter særaldersgrense 

57-64 år 
65 år 
66 år 
Totalt antall som gikk av med særaldersgrense 

KLP SPK 

184 
207 
156 
547 

809 
575 

8 
1 392 

Kilde: Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse 

23 Forutsetter vi samme andel 65- og 66-åringer som blant funksjonærene 
i NHO, vil det være om lag 330 i denne aldersgruppen. Forutsetter vi 
videre en bruks rate på om lag 30 prosent, vil det bety 100 personer årlig. 

24 På grunn av 85-årsregelen kan personer, hvor samlet antall tjenesteår og 
alder utgjør minst 85 år, gå av 3 år før ordinær aldersgrense. Den vanlige 
aldersgrensen i de offentlige tjenestepensjonsordninger er 70 år. Ordningen 
har derfor i praksis bare betydning for de med særaldersgrense. 
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Av 74 000 alderspensjonister i Statens Pensjonskasse 
1 992, hadde 3 1  500 gått av med særaldersgrense 65 år eller 
lavere. I Kommunal Landspensjonskasse hadde 1 3  500 av 
30 000 alderspensjonister gått av med særaldersgrense 65 år 
eller under. 

I 1 992 utgjorde antallet som gikk av med særaldersgrense 
i KLP en tredjedel av alle som gikk av med alderspensjon. 
En utstrakt bruk av særaldersgrenser i offentlig sektor gir 
derfor isolert sett langt færre potensielle AFP-brukere enn en 
i utgangspunktet kunne anta. 

3.4 Førtidspensjonsordninger som i 
sin helhet er finansiert av bedriften 
De bedriftsbaserte førtidspensjonsordningene er svært uens
artede og varierer både med hensyn til aldersgrense, ytelses
nivå, hvem som omfattes, og om ordningen er permanent 
eller ikke. Det finnes ingen registerdata som gjør oss i stand 
til å kartlegge faktisk bruk av de ulike bedriftsbaserte førtids
pensjonsordningene. Felles for alle ordninger er at bedriften 
forplikter seg til å utbetale pensjonsytelser fram til grensen 
for alderspensjon, mot at arbeidstakeren slutter i jobben. 

Med utgangspunkt i FAFOs bedriftsundersøkelse (fra 
1 990/91 )  kan en anslå at bedriftsvise førtidspensjonsord
ninger forekommer i cirka 9 prosent av bedriftene i privat 
sektor.25 Disse bedriftene står for cirka 20 prosent av det 
samlede antall sysselsatte i utvalget. Om lag halvparten av de 
spurte bedriftene i undersøkelsen oppga at førtidspensjons
ordningene var midlertidige tilbud, halvparten oppga å ha 
permanente ordninger, mens et mindretall hadde både perma
nente og midlertidige ordninger på undersøkelsestidspunktet. 

Midlertidige førtidspensjonsordninger blir som hovedregel 
etablert i bedrifter som reduserer bemanningen, og permanen
te ordninger forekommer ofte i bedrifter som er stabile eller 

25 Anslaget omfatter bare bedrifter med mer enn ti ansatte. 
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ekspanderer (Hippe og Pedersen 1 99 1 ,  1 992). Når halvparten 
av ordningene ikke er permanente, men følger bedriftens 
behov for nedbemanning, kan en også anta at forekomsten av 
slike ordninger vil kunne øke med økte problemer i nærings
livet. Slike ordninger vil derfor i prinsippet kunne dekke 
langt flere arbeidstakere over noe tid, enn det som er regis
trert ved ett tidspunkt. 

Noe i underkant av halvparten av tilbudene om førtidspen
sjon gjaldt alle ansatte, mens litt over halvparten var rettet 
mot bestemte grupper av ansatte eller bestemte personer. 
Hovedparten av bedriftene opererer med faste aldersgrenser 
for tilbud om førtidspensjon. Aldersgrensen varierer fra 60 til 
65 år (Hippe og Peders sen 1 991  og 1992). 

Halvparten av de bedriftsbaserte førtidspensjonsordnin
gene tilbød en førtidspensjon på 70 prosent av bruttolønn 
eller mer, og en tredjedel tilbød 80 prosent eller mer. Dette 
ligger over nivået i de offentlige tjenestepensjonsordningene 
(66 prosent). En del av de beste ordningene forutsatte imid
lertid at arbeidstakeren tok ut ledighetstrygd (Hippe og 
Pedersen 1 99 1 ,  1 992) (jf. framskutt avgang i seksjon 3 .2). 

Av bedriftene i undersøkelsen oppga over halvparten at 
tilbudet om førtidspensjon i sin helhet ble finansiert av 
bedriften .  En fjerdedel utbetalte førtidspensjon bare i kombi
nasjon med ledighetstrygd, mens de resterende benyttet seg 
av begge finansieringsformer. Hippe og Pedersens undersø
kelse ( 1992) viste videre at bedriftsvise førtidspensjonsord
ninger fortrinnsvis ble etablert i store bedrifter med sterke 
fagforeninger og/eller en velutviklet og formalisert personal
politikk. 

Det finnes i dag ingen aggregerte data som viser antallet 
eldre arbeidstakere som går av på såkalt bedriftsbasert før
tidspensjon. I undersøkelsen som refereres i kapittel 4, kart
legges imidlertid bruk av slike ordninger. 

Vurderer vi kompensasjonsnivået i de bedriftsbaserte 
ordningene i forhold til den avtalefestede pensjonsordningen, 
vil de bedriftsbaserte ordningene i mange tilfeller gi høyere 
ytelser enn AFP. Er ordningene i tillegg frivillige og i sin 
helhet finansiert av bedriften, vil det kunne være attraktivt 
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for den enkelte arbeidstaker å benytte de bedriftsbaserte 
ordningene. 

Nesten halvparten av de bedriftsbaserte ordningene som 
tilbys er såkalt framskutt avgang, det vil si en kombinasjon 
av ledighetstrygd og gavepensjon. Disse ordningene finansi
eres i realiteten av staten og kan framstå som langt mindre 
kostnadskrevende for arbeidsgiver enn det AFP er. Bedrifts
baserte førtidspensjonsordninger vil også være langt mer 
fleksible både for arbeidsgiver og arbeidstaker, spesielt med 
hensyn til alder ved fratredelsestidspunktet. 

Hippe og Pedersens undersøkelse viste også at bruken av 
AFP var langt mindre i bedrifter med førtidspensjonsordnin
ger enn i andre bedrifter. Bedriftsvise førtidspensjonsordnin
ger opererer oftere med lavere aldersgrenser enn 65 år. 
Mange av de potensielle AFP-brukerne vil derfor allerede ha 
gått av før fylte 65 år. Bedriftsvise førtidspensjonsordninger 
har også fortsatt en betydelig utbredelse etter innføringen av 
AFP (Hippe og Pedersen 1 992). Reduksjonen til 64 år kan 
imidlertid bidra til å øke AFP-ordningens betydning. Likevel 
vil en rekke bedriftsvise ordninger fortsatt ha lavere alders
grenser. De bedriftsbaserte førtidspensjonsordningene fram
står derfor som et reelt alternativ til AFP. 

3.5 Offentlige pensjonsordninger 
ved overtallighet 
Det er også mulig å gå av med pensjon i offentlig sektor før 
fylte 67 år uten å tilhøre en yrkesgruppe med særaldersgrense 
eller ved å benytte seg av AFP. Statsansatte kan for eksempel 
under bestemte vilkår få ventelønn fra 50 år og fram til 
ordinær aldersgrense for alderspensjon. 

Ventelønn omfatter statsansatte som mister sitt arbeid som 
følge av «overtallighet», og dermed også fortrinnsrett til ny 
stilling. Etter fylte 50 år kan det gis ventelønn fram til pen-
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sjonsalder i folketrygden, det vil si 67 år. Ventelønn utgjør 
i utgangspunktet 66 prosent av sluttlønn.26 

Ventelønn er lite utbredt. 378 personer mottok ventelønn 
fra Statens Pensjonskasse 3 1 . 1 . 1 993. 1 12 av disse var mellom 
50 og 60 år, og 1 28 var over 60 år. De fleste over 60 år på 
ventelønn var tidligere ansatte i Postverket.27 

For ansatte i statlig virksomhet som ikke er offentlige 
embets- eller tjenestemenn, for eksempel ansatte i forsknings
sektoren og til en viss grad forretningsdrivende virksomheter, 
som Vinmonopolet, kalles ordningen for vartpenger. Det er 
om lag 30-40 stykker som får vartpenger i staten i dag.28 

I tilknytning til statsoppgjøret i 1992 var problemstillinger 
rundt overtallighet i staten sterkt framme, og det ble lagt 
fram sentrale retningslinjer for omstillingsarbeidet i Staten. 
Retningslinjene viser til innretning av førtidspensjon fra fylte 
60 år i spesielle tilfeller, hvor omstilling medfører behov for 
nedbemanning, og når Stortinget har gitt prinsipielt samtykke 
(NOU 1 993: 1 1 ) .  

Stortinget vedtok i denne forbindelse lovforslag (Ot. prp. 
55 (1992-93), som gir Administrasjonsdepartementet full
makt til å gi bedre pensjonsansiennitet til arbeidstakere som 
på grunn av omstillinger og omorganiseringer går av med 
alders- eller fØrtidspensjon før de har fått full opptjening i 
Statens Pensjonskasse. Offentlig sektor har med dette skaffe 
seg et svært fleksibelt tidligpensjoneringsredskap til bruk ved 
nedbemanning og dekruttering. 

26 Dette under forutsetning av at antall år med medlemskap i pensjonskas
sen, medregnet årene fram til aldersgrensen for stillingen, utgjør 30 år. 
Ved kortere tid reduseres ventelønn a forholdsmessig. Ventelønna er 
pensjonsgivende inntekt i pensjonskassa. 

Maksimal tid på ventelønn varierer med aldersnivå og tjenestetid. For 
personer under 35 år kan ventelønn gis i inntil 3 år, for personer mellom 
35 og 39 i 5 år, fra 40 til 44 i 7 år og 45 til 49 år i 9 år. Ventelønn kan 
ikke utbetales i lengre tid enn det antall tjenesteår vedkommende har hatt 
i staten. 

27 Opplysninger fra SPK. 

28 Opplysninger fra SPK. 
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3.6 Oppsummering 
De ulike tidligpensjonsordningene skiller seg fra hverandre 
både med hensyn til aldersgrense, hvem som har rett til å gå 
av, kompensasjonsnivå og finansiering Ufo tabell 3 .2). I 
utgangspunktet har arbeidstakerne bare lik tilgjengelighet i 
forhold til folketrygdordningene; arbeidsledighetstrygden og 
uførepensjonen. Alle de andre ordninger forutsetter at en 
enten arbeider i et yrke med særaldersgrense, er tilsatt i en 
bedrift med egen førtidspensjonsordning, arbeider innenfor 
LOINRO-området eller i offentlig sektor. Den største «valg
menyen» har 65- og 66-åringene, og det er i prinsippet bare 
disse aldersgruppene som til nå har kunnet velge mellom 
AFP og de øvrige ordningene. 

Hvilke ordninger som vil gi høyest kompensasjonsnivå, 
varierer med hensyn til alder, inntektsnivå og hvorvidt en 
arbeider i offentlig eller privat sektor. En kan derfor ikke 
entydig slutte hvilken ordning som framstår som mest attrak
tiv. De ulike ordningenes økonomiske attraktivitet vil ofte 
også være forskjellig for bedrift og for arbeidstaker. 

Hovedandelen av lønnstakerne har forlatt arbeidslivet 
allerede før fylte 64 år Ufo kap. 1 ) .  De fleste av disse går av 
med uførepensjon.  Av de rundt 30 000 65- og 66-åringene 
som var yrkesaktive ved inngangen til 1992,19 forlot rundt 
8000 yrkeslivet i løpet av året, helt eller delvis, eller var 
registrert som ledige. Nærmere 2800 benyttet den avtale
festede pensjonsordningen, 2700 søkte om uføretrygd, 1500 
var registrert som arbeidssøkende og om lag 1000 gikk av 
med særaldersgrense. I tillegg var noen langtidssykemeldt, 
samt et mindretall på attføring eller arbeidsmarkedstiltak. De 
sistnevnte ordningene er mindre utbredt blant eldre arbeidsta
kere. Ut fra de aggregerte tallene kan det synes som om 
hoveddelen av AFP-pensjonistene kommer i tillegg til dem 
som går av på andre ordninger. De aggregerte dataene viser 
for eksempel at ledigheten blant 65- og 66-åringene, som for 

29 En del av disse vil være pensjonister og får hoveddelen av sin inntekt 
fra pensjon, men har en deltidsjobb ved siden av. 
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befolkningen som helhet, har økt etter innføringen av AFP. 

Veksten i andelen ledige har også vært sterkere enn for 
befolkningen som helhet. Vi vet imidlertid ikke hva den ville 
ha vært uten AFP. Tallene viser også at tilgangen til uføre
trygd har gått ned fra 1 990, noe som kan tyde på en viss 
overgang fra uføretygd til AFP. Denne reduserte tilgangen 
finner vi også blant andre aldersgrupper, blant annet 64-
åringene. Det er derfor grunn til å tro at den reduserte tilgan
gen mer skyldes innstramningene i regelverket for tildeling 
av uføretrygd. Vi vet imidlertid ikke om de som tidligere 
ville gått av med uføretrygd, nå søker AFP i stedet. Det har 
uansett ikke vært noen markert økning av AFP-pensjonister 
etter innskrenkningene i uførepensjonen i 1 990 og 1991 .  

Vi  har nå  presentert datamaterialet som beskriver tidlig
pensjoneringssituasjonen med utgangspunkt i bruk av avtale
festet pensjon. De administrative aggregerte datakildene som 
har vært grunnlaget for utredningen, strekker ikke alltid til 
for å gi presise svar på våre hovedspørsmål. Tallmaterialet 
sier oss lite om hva som ligger bak den enkelte arbeidstakers 
valg mellom førtidspensjonering og fortsatt yrkesaktivitet 
(familiære, helsemessige, arbeidsmiljø, press fra arbeidsgiver 
eller arbeidskollegaer, ønske om mer fritid eller annet), hvem 
som foretrekker AFP framfor de andre ordningene, og om 
valg av pensjonsordning i hovedsak er frivillig eller «tvun
gen». I neste kapittel rapporteres noen hovedfunn fra en 
spørreundersøkelse blant eldre arbeidstakere, det vil si ar
beidstakere som er i risikogruppen for tidligpensjonering. 
Undersøkelsen vil gi svar på noen av disse spørsmålene. 
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TaOe11 3.2 Hovedforskjellene mel/om de ulike tidligpensjons- og uførepensjonsordningene 

Krav til brukeren (hvem omfatte., Ytel."nlv6 (euer .""U)'· OO'otll9'l tlllegg_ytel", og oka" Ananserlng 
alder, yrkesaktivitet, lønns nivA Q.I) 150 000 kr 240 000 k. 

AFP (privat .. klor) • 64·67 år • tQrsørgertiliegg lar ektefelle over 60 år • staten 40% (ekskl. sluttvederlaget) og 
- yrkesaktiv min. 10 år etter fylte 50 åf �� se • s�attelri" .I""vederlag arbeidsgivere som deltar i ordningen 50%, og 
- inntekt over 1 G ved pensjonerinQS� bedriften som pensjonerer 1 % 
tidspunkt og gjennomsnittsinntekt ove' 
2 G de 1 a beste poengårene 

Af P (ollenlllg .. klo.) • 64 år' 82 7& • IOfsørge�ille9g lar ektefelle over 60 år • staten som arbeidsgiver ( .. pay as you go .. • 

· 65-67 år (jf. kravene knyttet til offentlig prinSippet) 
tjenestepensjon generelt)31 • kommunen som arbeidsgiver (lorsikrinQs-

prinippet) 

Bedriftsbaserte førtldspensJons- · 60-65 år (83-88) (�·87) - finansiering over driften (eller ved framskutt 
ordnlnge. (70-75%)') - generell eller rettet mot spesielle avgang både folketrygden og arbeidsgiver 

grupper eller personer 

Tjenestepensjon I privat sektor - 67 år (65 år når stortingsvedtaket blir 8Q (76,78) • premieinnbetalinger fra bedriften 
(60% + 1/4 G og 66%)" effektuert) (forsikrings-prinsipp). Forutsetter 

• omfatter alle ansatte I en bedrift folketrygdpensjon i bunnen 
- evt. betaling over driften (dermed ikke 
bundet av 67/65 års nedre aldersgrense 

Uførepensjon • opptil 67 år 71 �� • farsørgeCliliegg fot ektefelle både Qver og • folketrygden 
(folketrygden) - medisinske kriterier (minst 50% ufør) under 60 Ar og for bam 

.. særlradrag for alder 
.. I,.Ilike nonnør .. og rabattordninger 
.. under spesiene vilkår rett til grunnstønad og 
hjelpestønad 

fnvalidepensjon I SPK Qg KLP · opptil 67 år 8S 82 • rt. ufø .. tryg� fra folketrygden • staten som arbeidsgiver (ocpay as you go .. • 

- medisinske kriterier (ingen formelle prinsippet) 
krav om minst 50% uførhet. diagnose • kommunen som arbeidsgiver (forsikrings-
.. alderssvekkelse .. for personer ovt;lr 64 prinsippet) 
år) 

Arbeidstedighetstrygd • opptil 67 år 65 82 • tillegg for barn på 12 kroner per dag ved - folketrygden 
- arbeidsinntekt tilsv. minst 75% av G ledighet over 3 måneder 

Arbeidsledighetstrygd + gavepensjon • fra fylte 62,5 åre) 82 69 • �. I.digh.tst<yg� • folketrygden (arbeidsledighetstrygd) og 
• jf. lor .'fl9 ledighetstrygd arbeidsgiver (gavepensjon) 

Uførepensjon + gavepensjon - mellom 60 og 67 år 75 66 • jf. uførepensjon fra folketrygden - folketrygden (uførepensjonen) og 
- medisinske kriterier (minst 50%, ufør) arbeidsgiver (gavepensjonen) 

Fotnoter 
1) Beregntng av ytelsesnivå eller skatt (skatteregler for 1992) kilde LO/NHO. 
2) Ytelsesnivået lor 64-åringene vil tilsvare nivået i privat sektor. 
3) GaranllOrdningen Sikrer de fleste en pensjon som er minst like god som AFP I privat sektor. 
4) Bruttokompensasjon Ira 70 til 90 prosent, varierende fra bednft til bedrift. 
S) Bruttopensjonen er I de Ileste tilfeller mellom 60 og 66 prosent, og det er ingen avkQr1ing for inntekt ovør e. G som i foJketrygdE;ln. Pensjonsnivået forutsetter fOlketrygd i bunnen. 
6) Undef bestemte Vilkår fra 61 år (2 x 80 uker før 64 år) 
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4 Resultater fra 
spørreundersøkelsen 

For å få et mer presist bilde av eldre arbeidstakeres tilgang 
til og bruk av tidligpensjonsordninger, foretok vi en egen 
undersøkelse. Et representativt utvalg av 59-63-åringer som 
var i arbeid i 1 990, ble intervjuet per telefon i apri1 1 993. De 
ble spurt om yrkesstatus, bruk av pensjons- og trygdeordnin
ger, holdninger til førtidspensjon og en rekke andre spørsmål 
som kan belyse tidligpensjonsprosessen. Data fra disse inter
vjuene ble koblet sammen med informasjon om deres ar
beidsforhold i 1990 og dannet grunnlaget for de følgende 
analysene.  For en nærmere beskrivelse av utvalgsmetode, 
intervjuprosedyrene og spørreskjema, se vedlegg 4. Figur 4 . 1  
viser hvordan utvalget ble definert, og  observert ved to 
forskjellige tidspunkt, i 1990 og 1 993. 

Figur 4. 1 Hvordan utvalget ble definert 
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Selv om denne undersøkelsen setter søkelyset på AFP, vil 
også resultatene kaste lys over en rekke spørsmål som har 
betydning for en dypere og bredere forståelse av den generel
le atferden rundt tidligpensjonering blant eldre arbeidstakere 
i Norge. Hensikten er å supplere og fordype kunnskapene 
som ble lagt fram i de forrige to kapitlene om utgang fra 
arbeidslivet og tilgang på pensjonsordninger. 

Dette kapitlet er organisert i følgende seksjoner: I den 
første delen ser vi på raten og omfanget av utgang fra ar
beidslivet. Hvor stor prosent eldre arbeidstakere slutter å 
arbeide og hvor mange går av før de fyller 67 år? I seksjon 
4.2 ser vi på hvilke trekk som skiller de som slutter tidlig fra 
de som fortsetter. I seksjon 4.3 beskriver vi resultatene av 
analysen av inntektskilder og trygd, og de pensjonsordnin
gene de eldre arbeidstakere tar i bruk for å kunne gå av 
tidligere. Deretter analyserer vi de viktigste årsakene til at 
enkelte eldre slutter, mens andre velger å bli i arbeid, og 
hvilke faktorer som har betydning for denne beslutningen. I 
seksjon 4.5 diskuterer vi arbeidstakernes tilgang til, kunnska
per om og holdninger til tidligpensjonsordninger. Vi avslutter 
med et nærmere blikk på AFP: hvem tar ut AFP og hvorfor, 
og hvilke trekk skiller AFP-brukere fra andre tidligpensjonis
ter. 

4.1 Andel yrkesaktive og pensjonerte 
I dette utvalget, som besto av 1254 menn og kvinner født i 
årene mellom 1 926 og 1931  og som var i arbeid i 1990, var 
to tredjedeler fortsatt i jobb tre år etterpå (i 1 993)?O 

30 Den andelen som fortsatt er yrkesaktiv, kan ikke sammenlignes med den 
bedre kjente statistikken, at mer enn halvparten av alle 61-66-åringer ikke 
er yrkesaktive. Utvalget består av eldre arbeidstakere som i 1990 var 
yrkesakti ve: de i samme aldersgruppen som allerede hadde sluttet å jobbe, 
ble ikke med i utvalget. Utvalget for denne undersøkelsen er derfor ikke 
representativt for alle 61-66-åringer, men er derimot representativt for 
universet av 61-66-åringer som fortsatt var i arbeid i 1990, og som dermed 
hørte til risikogruppen for førtidspensjonering. 
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Tabell 4.1 Status i 1993 hos 61-66-åringer som arbeidet i 1990: Andel 
fortsatt yrkesaktiv, uføretrygdet, arbeidsledig og ellers førtidspensjonert. 
(N = 1254) 

Selvdefinert statusl) Alle Menn Kvinner 

Fortsatt yrkesaktive2) 66,9 (839) 62,7 (431) 72,0 (408) 
UfØretrygdet 12,4 ( 155) 12,5 (86) 12, 1 . (5 1) 
Førtidspensjonert 14,3 ( 179) 18,6 (128) 9,0 (51) 
Arbeidsledig 4,1 (52) 4,2 (29) 4,1 (23) 
Ingen av delene 2,3 (29) 1,9 ( 13) 2,8 (16) 

Sum 100,0 ( 1254) 100,0 (687) 100,0 (567) 

Noter: 
Il Respondentene ble spurt om de betraktet seg selv som hovedsakelig yrkesaktiv, uføretryg
det, førtidspensjonert eller arbeidsledig. 
2) Av de yrkesaktive i 1993 arbeidet de f1esle (72,8 prosent) minst 30 timer i uken. 27 
prosent av de yrkesaktive oppga at de også har andre inntekter, for eksempel uføretrygd, 
sykepenger og pensjon. 

Tabell 4 . 1  viser hvor utvalgsmedlemmene havnet tre år 
etter at de sist var observert og i arbeid. Som sagt, 67 prosent 
var fortsatt yrkesaktive, 12 prosent uføretrygdede, 14 prosent 
levde av en annen type pensjon og 4 prosent var hovedsake
lig arbeidsledige. Disse fire kategoriene fanget opp nesten 
alle i det opprinnelige utvalget, med unntak av 2,3 prosent. 

Det er interessant å legge merke til at det er liten forskjell 
mellom kvinner og menn når det gjelder andelen som er 
yrkesaktiv, uføretrygdet eller arbeidsledig. Både det absolutte 
antallet kvinner som er i arbeid og prosent yrkesaktive blant 
alle kvinnene i utvalget er om lag det samme som for menn. 
Det er, derimot, langt flere menn som er pensjonert med 
andre ordninger enn uføretrygd og arbeidsledighetstrygd. 

Som sagt, bare en tredjedel av de spurte definerte seg selv 
som pensjonerte i 1993. Før vi ser på hvordan de ble pensjo
nert, og hvilke ordninger som støttet deres utgang fra ar
beidslivet, skal vi se på dynamikken i selve pensjonerings
prosessen, altså raten som viser de eldre arbeidstakernes 
avgang fra yrkeslivet, og hvordan denne raten varierer for 
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Figur 4.2 Utgangsraten fra arbeidslivet blant eldre arbeids
takere. Tre årskull. (N = 1254) 
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forskjellige alderstrinn, mellom menn og kvinner og mellom 
sektorer? l 

Figur 4.2 vIser den kumulative proporsjonen for de tre 
årskullene (født 1 926, 1 928 og 1 930, som stort sett tilsvarer 
dem i utvalget som er 62, 64 og 66 år i 1993) som fortsatt 
var i arbeid, i månedlige intervaller i perioden 1990 til april 
1993, ved intervjutidspunktet. Figur 4.2 viser hvor viktig 
alder er for tidligpensjoneringstidspunktet. De yngste har en 
jevn, men beskjeden utgang fra arbeidslivet i løpet av disse 
tre årene: 80 prosent er fortsatt i arbeid ved slutten av perio
den, og bare en eller to slutter hver måned. 64-åringer forla
ter også arbeidslivet i en jevn, men relativt svak strøm: 
omtrent 70 prosent er igjen i arbeid i april 1993. Det er den 
eldste gruppen som faller raskest ut av arbeidslivet. Opptil 

31 Raten av utgang fra arbeidslivet er beregnet ved bruk av «survival 
analysis», en metode som estimerer tida mellom to begivenheter. Figurene 
i denne rapporten er den kumulative «survival distribution» plottet på en 
lineær skala. 
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Figur 4.3 Utgangsraten fra arbeidslivet blant eldre arbeids
takere. Menn og kvinner. (N = 1254) 
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åtte personer slutter hver måned, og bare 41  prosent er 
fortsatt i arbeid ved slutten av perioden. 

Figur 4.3 viser utgangsraten for menn og kvinner. En 
større andel menn enn kvinner slutter i løpet av treårsperio
den: 63 prosent av mennene er fortsatt i arbeid ved periodens 
slutt, mot 74 prosent av kvinnene. Forskjellen i utgangsraten 
mellom kvinner og menn øker over tid: mens flere og flere 
menn forlater arbeidslivet, blir forholdsvis flere kvinner 
igjen. Dette har trolig sammenheng med at færre kvinner 
bruker ikke-medisinske førtidspensjonsordninger, som tabell 
4 . 1  viste. Kvinner har et større utvalg veier ut av arbeidslivet. 

Til slutt ser vi på dynamikken i utgang fra offentlig og 
privat sektor. Figur 4.4 sammenligner utgangsraten for dem 
som arbeider i offentlig sektor og dem som arbeider i privat 
sektor. Mens utgangen fra offentlig sektor er jevn, uten store 
endringer fra måned til måned, er utgangen fra privat sektor 
mer varierende. 
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Figur 4.4 Utgangsraten fra arbeidslivet blant eldre arbeids
takere. Offentlig og privat sektor. (N = 1254) 
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Utgangen fra privat sektor var høyere enn fra offentlig sektor 
fram til sommeren 1 99 1 ,  så krysser linjene, og utgang fra 
privat sektor blir mindre enn fra offentlig sektor. Men for
skjellen mellom sektorene er uvesentlig, 

4.2 Forskjeller mellom 
tidligpensjonister og yrkesaktive 
Forholdsvis få studier i Norge ser på hvem som trekker seg 
ut av arbeidsmarkedet før oppnådd pensjonsalder og hvem 
som blir i arbeid fram til pensjonsalderen, Et unntak er 
Hagen og Kolberg ( 1991 ) ,  Studier fra andre land peker på en 
rekke faktorer som karakteriserer tidligpensjonister (Parker 
( 1980), Burkhauser ( 1979), Bazzoli ( 1985), Breslaw (1985» . 
To faktorer kommer fram i disse studiene som predikerer 
tidlig pensjonering: helse og økonomi, Når helsen er dårlig, 
slutter eldre arbeidstakere, Når økonomien som pensjonist 
forutsettes å være tilstrekkelig for å klare seg, går de eldre 
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Tabell 4.2 Hvilke grupper er overrepresentert blant tidligpensjonistene? 
Prosent førtidspensjonerte med visse trekk. Sammenligningsgrunnlaget er 
andelen førtidspensjonerte totalt, 31,5 prosent. 

Menn 36,1 
66-åringer 57,8 
Mindre enn ID yrkesaktive år etter fylte 50 år 52,4 
Mye dårligere helse enn andre i samme aldersgruppen 74,6 
Ektefelle har mye dårligere helse enn andre i samme alders gr. 38,0 

også av. Resultatene fra denne undersøkelsen konstaterer at 
eldre nordmenn er som eldre i andre land. 

Tabell 4.2 viser et utvalg av variabler som har en positiv 
effekt på sannsynligheten for å bli pensjonert tidlig (se 
vedlegg 3 for en komplett liste over forholdet mellom andre 
variabler og førtidspensjonering). De eldste i utvalget har 
størst sjanse for å bli tidligpensjonert. I tillegg til alder har 
grupper med følgende kjennetegn større sannsynlighet for å 
gå av tidlig: 

Relativt dårlig helse i forhold til andre på samme alder 

Relativt kort tid i arbeidslivet etter fylte 50 år 
(under 10 år) 

Andre faktorer som har positiv, men svakere effekt på sann
synligheten for å bli førtidspensjonert, er hjemsted (Østlandet 
og Trøndelag), utdannelse (lav), kjønn (menn), sektor (pri
vat), hvorvidt en er organisert i LO og grad av trivsel på 
arbeidsplassen (dårlig trivsel). 

Mønsteret er ikke lineært når det gjelder årsinntekt og 
tidlig pensjonering, som det skulle vært ifølge incentivlogik
ken, men tallene antyder at de som tjener minst og de som 
tjener mest er underrepresentert blant tidligpensjonistene. En 
mulig forklaring kan være at de med høyest lønn vanligvis 
vil få en pensjon som utgjør en langt mindre andel av lønns
inntektene enn de med lavere lønn. Mulige forklaringer for 
de laveste inntektskategoriene kan være at de ikke har oppar
beidet seg tilstrekkelige rettigheter i forhold til enkelte før-
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Tabell 4.3 Utvalgte yrker og næringer hvor en relativt høy eller lav andel av eldre 
arbeidstakere slutter å arbeide før ordinær pensjonsalderen. J) 

A. Utvalgte yrker og yrkesstatus for førtidspensjonerte 61-66-åringer. 

Utvalgte yrker hvor en relativt 
høy andel eldre arbeidstakere 
går av tidlig 

Regnskapssjeflbokholder (N=13)  
Bygningsarbeidere (N=24) 
Lagerarbeidere (N=63) 

Prosent 
førtids
pensjonerte 

46,2 
54,2 
55,6 

Utvalgte yrker 
hvor en relativt 
lav andel eldre 
arbeidstakere går 
av tidlig 

Kjøkkenhjelpere (N=8) 
Bedriftsledere (N=39) 
Salgsfunksjonærer (N=17) 

B. Utvalgte næringer og yrkesstatus for førtidspensjonerte 61-66-åringer. 

Utvalgte næringer hvor en Prosent Utvalgte næringer hvor 
relativt hØY andel eldre førtids- en relativt lav andel 
arbeidstakere går av tidlig pensjonister eldre arbeidstakere 

(gj.sn.=31 ,5) går av tidlig 

Grafisk produksjon og 40,9 Helse- og veterinær-
forlagsvirksomhet (N=22) virksomhet (N= 1 64) 
Byggevirksomhet (N=39) 5 1,3 Engros og agentur-

handel (N=42) 
Kommune- og stats- 89,5 HotelI- og restaurant-
administrasjon (N=19) drift (N=l3) 
Landstransport (N=45) 46,7 

Noter: 

Prosent 
førtids
pensjonerte 

1 2,5 
26,0 
17,6 

Prosent 
førti ds-
pensjonister 
(gj.sn.=31 ,5) 

1 9,5 

14,3 

7,7 

l )  Denne tabellen presenterer noen i1Iustrerende eksempler på yrker og næringer hvor det synes som om en hØY 
eller lav andel eldre arbeidstakere går av tidlig. Størrelsen på utvalget gjør at det er umulig å foreta en 
systematisk analyse av forboldet mellom alle yrkene og førtidspensjonering. 

tidspensjonsordninger, eller at de rett og slett ikke har råd til 
å gå av. 

Andelen tidligpensjonerte varierer også etter yrke og 
næring, et funn som er lite overraskende når vi vet at mange 
ordninger nettopp er knyttet til spes' �d<:e yrker og næringer. 
Tabell 4.3 illustrerer dette ved å vise prosentandel pensjoner
te for et lite utvalg av yrker og næringer. For eksempel: 
mens andelen pensjonerte totalt sett er 3 1 ,5 prosent, er 55,6 
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prosent av alle lagerarbeidere pensjonerte. Når det gjelder 
næringer, er det først og fremst stat og kommuneadministra
sjon, forretningsmessig tjenesteyting og byggevirksomhet 
som er preget av forholdsvis mye tidligpensjonering, mens 
helse- og veterinærvirksomhet og restaurantdrift er sektorer 
hvor forholdsvis få går av tidlig. 

Utover helse og stilling er det få trekk ved tidligpensjonis
tene som skiller dem klart fra andre i samme aldersgruppe. 
De er en heterogen gruppe med det til felles at de fleste, men 
slett ikke alle, har svekket helse og i tillegg er sysselsatt i 
næringer som muliggjør en tidlig avgang fra yrkeslivet. I det 
neste avsnittet beskriver vi hvilke pensjonsordninger de som 
slutter, tar i bruk. 

4.3 Hvilke trygde- og 
pensjonsordninger brukes? 
På tross av - eller kanskje på grunn av - mangelen på en 
generell tidligpensjonsordning i Norge, finnes det en rekke 
veier ut fra arbeidslivet før oppnådd pensjonsalder. Figur 4.5 
illustrerer noen av de veiene eldre kan følge fra arbeid til 
pensjonstilværelse. Enkelte er baserte på medisinske kriterier, 
og arbeidstakeren må da dokumentere at hun eller han ikke 
klarer jobben lenger på grunn av en eller en annen godkjent 
sykdom. Andre veier er åpne for de som tilfredsstiller andre 
kriterier, for eksempel at de søker, men ikke finner arbeid, 
eller at de har opparbeidet rettigheter i forhold til en tjeneste
pensjonsordning. Vi har allerede sett at den mest trafikkerte 
veien blant dem som går av etter fylte 60 år, er fra arbeid til 
alderspensjon. Vi skal i det etterfølgende kartlegge bruk av 
de forskjellige sideveiene. 
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Figur 4.5 Mulige utganger fra arbeidslivet for eldre arbeids
takere 

YRKESAKTIVE 

ELDRE 

· AFP 

- BEDRIFTSBASERTE ORON. 

- TJENESTEPENSJON MEC 
SÆRALDERSGRENSE 

ALDERSPENSJON 

Som tabell 4.4 viser, deles andelen av dem som går av på 
ordninger som primært er medisinsk begrunnet, og dem som 
går av på andre tidligpensjonsordninger, i to omtrent like 
store grupper. Uføretrygd er den klart dominerende ordnin
gen: nesten 40 prosent av alle tidligpensjonistene er uføre
trygdet. Sykepenger og attføringspenger er lite brukt, og i 
den grad disse tas i bruk, er de en midlertidig løsning for 
dem som går over til uføretrygd senere. Det er også interes
sant å merke seg at bare fire personer i utvalget forteller at 
de sluttet å arbeide med en kombinasjon av uføretrygd og 
gavepensjon, og bare tolv har benyttet såkalt «framskutt 
avgang» (en kombinasjon av arbeidsledighetstrygd og gave
pensjon). Disse kombinasjonsstrategiene er svært lite utbredt 
i vårt utvalg, noe som tyder på at tidligere anslag over antall 
«luksuspensjonister» eller «framskutt avgang» er betydelig 
overdrevet (Sosial Trygd 1993). 

Litt over halvparten av pensjonistene går av på ordninger 
uten medisinsk grunnlag (53 prosent), og disse er meget 
varierende. Den vanligste ordningen blant disse «friske 
arbeidstakerne» er arbeidsledighetstrygd: forholdsvis mange 

63 



Tabell 4.4 Utgang fra arbeidslivet: Hvilke tidligpensjonsordninger bruker 
61-66-åringer? (N = 386) 

Prosent av total bruk!) 

Ordninger med medisinsk grunnlag: 
Uføretrygd 39,0 
Uføretrygd kombinert med gavepensjon 1 ,0 
Sykepenger 3,2 
Attføringspenger 3,5 
Sum 46,7 

Ordninger uten medisinsk grunnlag: 
Arbeidsledighetstrygd 14,9 
Arbeidsledighetstrygd med gavepensjon 3,0 
Avtalefestet pensjon (AFP), offentlig 8,9 
Avtalefestet pensjon (AFP), privat 5,2 
Tjenestepensjon med særaldersgrense 9,2 
Bedriftsbaserte ordninger 3,6 
Sluttvederlag 2,0 
8S-årsregelen 1 ,4 
Diverse førtidspensjonsordninger i offentlig sektor, vet ikke2) 4,0 
Sosialhjelp 0,2 

�m l 00� 

Noter: 
I) Bare tidligpensjonistene er tatt med i denne tabellen. Respondentene kunne nevne flere 
ordninger. 33 førtidspensjonister nevnte ingen ordninger, og disse levde sannsynligvis av 
ektefelles pensjon, lønnet arbeid eller andre kilder. 
2) Denne kategorien inkluderer responser som «vet ikke hva ordningen kalles», «en ordning 
for dem som har tungt arbeid" og andre beskrivelser som gjorde det umulig å identifisere eller 
klassifisere ordningen. 

- 1 5  prosent av alle vi kategoriserer som tidligpensjonister 
tar imot arbeidsledighetstrygd. (Men bare 4 prosent av hele 
utvalget betrakter seg selv som hovedsakelig arbeidsledig.) 

Den nest vanligste veien ut av arbeidslivet i utvalget, etter 
uføretrygd og arbeidsledighetstrygd, er AFP. AFP-pensjonis
tene utgjør 14 prosent av alle førtidspensjonister og omtrent 
35 prosent av alle pensjonerte 65- og 66-åringer. (Vi skal 
komme tilbake til AFP i et senere avsnitt). Tjenestepensjon 
med særaldersgrense, en type ordning som er yrke- eller 
nærings basert og som finnes i både offentlig og privat sektor, 
er brukt av bare 9 prosent av tidligpensjonistene. Bare 1 8  
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Tabell 4.5 Antall ordninger førtidspensjonister bruker. Prosent som bruker 
en eller flere ordninger. (N = 386) 

Antall ordninger 

1 ordning 
2 ordninger 
3 ordninger 
4 eller flere ordninger 
Annet, ukjent 
Sum 

Noter: 

Prosent av førtidspensjonister 

46,4 
33,9 
10, 1  

1 , 1  
8,5 

100,0 

l .  Uføretrygd er mest nevnt blant førtidspensjonistene som nevner bare en ordning. 
2. Uføretrygd og andre pensjonsordninger er mest nevnt blant førtidspensjonistene som nevner 
to ordninger. 
3. Uføretrygd, AFP og andre pensjonsordninger er mest nevnt blant førtidspensjonistene som 
nevner tre ordninger. 

personer, 3,6 prosent av alle tidligpensjonistene, oppgir at de 
mottar pensjon fra en bedriftsbasert ordning.32 Flere tidlige
re ansatte i offentlig sektor har gått av på andre ordninger, 
blant annet 85-årsregelen33• Vi fant ingen i utvalget som 
hadde ventelønn eller garantiordning, og bare en som var 
sosialhjelpsmottaker. 

Blant dem som mottar pensjon fra en av ordningene listet 
i tabell 4.5, var det nokså vanlig (45 prosent) å oppgi bruk 
av to eller flere ordninger samtidig. Men det var like vanlig 
å motta pensjon fra bare en ordning (46 prosent). 

Bildet av det representative utvalget av eldre arbeidstakere 
som ble fulgt over en treårsperiode, er nokså broket. Mens de 
fleste fortsatt er i arbeid, fant en av tre eldre arbeidstakere en 

32 Antallet som oppgir at de tar imot pensjon fra en bedriftsbasert ordning, 
er noe mindre enn anslag fra en tidligere undersøkelse. Hippe og Pedersen 
( 1991)  fant at 10 prosent av et utvalg av bedrifter - hvor store bedrifter var 
overrepresentert - tilbød en tidligpensjon til de ansatte. Deres tall inkluder
te imidlertid både arbeidsledighetstrygd + gavepensjon og rent sluttveder
lag. 

33 85-årsregelen går ut på at hvis totalt antall år som medlem i Statens 
Pensjonskasse pluss alder er større enn 85, kan personen gå av opp til 3 
år før oppnådd pensjonsalder for den stillingen. 
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vei ut av yrkeslivet i løpet av den treårsperioden vi så på. 
Uføretrygd og arbeidsledighetstrygd er de mest populære, 
men langt fra de eneste ordningene. AFP er et vesentlig 
alternativ for 65- og 66-åringene. I neste avsnitt skal vi se på 
hvorfor noen eldre arbeidstakere går av og hvorfor noen 
velger å bli. 

4.4 Selvoppgitte hovedårsaker 
til tidligpensjonering 
Det har vært en god del debatt, både rundt AFP-ordningen og 
også mer generelt, om førtidspensjonering er et attraksjons
fenomen eller et utstøtningsfenomen. Velger de eldre å gå av 
fordi de faktisk ønsker det, eller blir de kastet ut når arbeids
giveren «ikke har bruk for dem lenger»? I vår undersøkelse 
spurte vi respondentene om de hadde planer om å slutte før 
oppnådd aldersgrense og hvorfor de som sluttet valgte denne 
løsningen. Vi spurte også de som ønsket å fortsette å arbeide 
om å oppgi grunnen. Resultatene er presentert i de to neste 
tabellene. 

Utvalget er nokså likt fordelt når det gjelder prosent som 
er yrkesaktive, som planlegger å gå av og som allerede har 
sluttet. De som allerede har sluttet å arbeide, er nokså ulike 
når det gjelder hovedbegrunnelse. Nesten halvparten begrun
ner det med dårlig helse, et lite overraskende funn, som er i 
overensstemmelse med andelen som gikk av med uføretrygd. 
Bare 7,7 prosent sluttet fordi de følte seg slitne, og 9,5 
prosent sluttet for å få mer fritid. 

Mer interessant er det at den nest største gruppen oppgir 
at de «ville miste jobben likevel» som hovedgrunn til at de 
sa opp, det vil si 14,6 prosent. Samtidig oppgir svært få at de 
opplever press fra arbeidsgiver om å gå av. Dette forholdet 
kan bety at eldre arbeidstakere som mister arbeidet på grunn 
av nedbemanning eller nedleggelser av bedrifter ikke opp-
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Tabell 4. 6 Preferanser og planer omkring tidligpensjonering. Prosent. 
(N = 1254) 

Har allerede gått av 
Planlegger å gå av 
Planlegger å fortsette 
Usikker 

Sum 

30,8 
25,5 
38,0 
5,7 

100,0 

Tabell 4. 7 Hvorfor vil noen eldre arbeidstakere slutte tidlig og hvorfor 
noen vilfortsette å arbeide til eller utover pensjonsalderen? Selvoppfattet 
hovedgrunn til at eldre arbeidstakere går av eller planlegger å gå av 
tidlig. (N = 697) 

Hovedgrunn til tidlig 
pensjonering/planlagt 
tidligpensjonering 

Prosent yrkesaktive Prosent førtids-

Egen helse 
Ektefelles/samboers helse 
Sliten, har lyst å hvile 
Ønsker å ha mer fritid 
Trives ikke på jobben 
Føler press fra arbeidsgiveren 
Føler press fra medarbeidere 
Føler press fra familien 

som vil slutte pensjonister 
tidlig!) (N = 3 1 9) (N = 378) 

En yngre person trenger jobben mer 
Kommer til å miste jobben likevel 
Andre grunner 

24, 1 
2,2 

26,0 
29,5 

2,5 
0,9 
0,0 
0,3 
3 ,4 
1 ,6 
9,4 

48,7 
0,3 
7,7 
9,5 
0,8 
2,4 
0,3 
0,3 
2,4 

14,6 
1 3,2 

Sum 1 00,0 1 00,0 

l) Yrkesaktive som oppgir at de har planer om å slutte å arbeide før ordinær pensjonsalder. 

lever dette som «utstøting» i den forstand at de eldre blir 
presset ut for å gi plass til yngre.34 

Hva med dem som fortsatt er i arbeid og som har planer 
om å slutte? Det er fra denne gruppen rekruttering til AFP vil 

34 De yrkesaktive ble spurt om hvor sannsynlig det var at de kom til å 
miste arbeidet i den nærmeste framtid. 93 prosent svarte at det var lite 
sannsynlig. 
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finne sted. Bare 24 prosent av disse oppgir dårlig helse som 
hovedgrunn til at de ønsker å slutte. De fleste som vil slutte, 
oppgir at de føler seg slitne og ønsker mer fritid. Svært få av 
dem opplever press fra arbeidsgiveren eller medarbeiderne 
om å slutte, de er heller ikke redde for at de kommer til å bli 
sagt opp. 

Hva med 6 1-66-åringer som vil fortsette å jobbe? Er det 
fordi de ikke har råd til å slutte, eller har de andre grunner? 
Tabell 4.8 viser resultatene fra en analyse av dette spørsmå
let. De fleste vil fortsette fordi de trives på jobben. Økonomi
en, det at de vil få dårligere råd som pensjonist, er også 
viktig, men gjelder færre enn en tredjedel i denne gruppen. 
Det kanskje mest uventede resultatet er at bare 3 prosent 
oppgir mangel på tilgang til en tidligpensjonsordning som 
grunn til at de vil fortsette?5 Halvparten (51 ,4 prosent) av 
hele utvalget, både blant dem som gikk av og dem som var 
yrkesaktive, svarte ja på spørsmålet om det fantes ordninger 
på arbeidsplassen som gjorde tidlig avgang mulig. I og for 
seg kan disse funnene tolkes som at behovet for tidligpensjo
nering er bedre dekket i dagens arbeidsmarked enn tidligere 
antatt. Dette på tross av mangel på en universell tidligpen
sjonsordning, som finnes i andre land. 

Mangelen på en generell førtidspensjonsordning i Norge. 
sammen med en relativt høy ordinær pensjonsalder (67 år), 
er ofte brukt som hovedforklaringen på den store og økende 
tilgangen på uføretrygd som ble observert på 80-tallet i 
Norge (Hagen og Kolberg 1991) .  Dette argumentet er basert 
på tankegangen om at det er et stort udekket behov for 
førtidspensjonsordninger: mange vil ut, men få har tilgang på 
ordninger som gjør det mulig. Uføretrygd blir brukt (eller 
misbrukt) som den eneste utvei for disse. Hvordan stemmer 
dette med vårt materiale? Tabell 4.9 viser at bare 14 prosent 
av de yrkesaktive som har planer om å slutte tidlig, ikke har 
tilgang på ordninger. 

35 Dette kan ha med formuleringen av spørsmålet å gjøre. Prosenten hadde 
vært høyere hvis spørsmålet om tilgang til tidligpensjonsordninger var stilt 
til bare de som ønsket å gå av, men som planla å fortsette. 
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Tabell 4.8 Selvoppfattet hovedgrunn til at eldre arbeidstakere ønsker å 
fortsette å arbeide. (N = 478) 

Trives på jobben, vil savne jobben og medarbeidere 48,6 
Økonomien - kommer til å få dårligere råd som pensjonist 30,8 
Tror ikke jeg ville trives som pensjonist 6,7 
Vil miste pensjonspoeng ved tidlig slutt 4,4 
Har ikke tilgang til ordninger for førtidspensjonering 2,9 
Føler press fra arbeidsgiveren om å fortsette 0,2 
Ektefelle/samboer vil at jeg skal fortsette 0,2 
Andre grunner 5,5 
Vet ikke 0,6 

Sum 100,0 

Tabell 4.9 Ønsker og behovsdekning: Hvor mange yrkesaktive vil slutte og 
ikke har tilgang til pensjonsordning? (N = 744) 

Vil slutte V il ikke slutte Sum 
tidlig tidlig 

Har tilgang til 26,7% 25,9% 52,7% 
fØrtidspensjon på 1 99 1 93 392 
arbeidsplassen 

Har ikke tilgang til 1 4, 1 %  33,2% 47,3% 
førtidspensjon på 105 247 352 
arbeidsplassen 

Total 40,9% 59, 1 %  100,0% 
304 440 744 

4.5 Kunnskaper om og tilgang til 
tidligpensjonering 
Noen har påstått at eldre arbeidstakere er svært dårlig infor
mert om pensjonsordninger og -regler, som etter hvert er blitt 
så kompliserte at bare pensjonskonsulenter er i stand til å 
treffe et rasjonelt valg (Johannessen 1991) .  Når det gjelder 
AFP, for eksempel, kan mangelen på søknader til denne 
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Tabell 4. 10 Kunnskaper om og tilgang til tidligpensjonsordning på 
nåværende eller siste arbeidsplass. (N = 1254) 

Ordning Finnes Alle Nedre Stående 
på arb.- asatte alders- tilbud 
plassen har grensel) (ikke 

tilgang midlertidig) 

AFP 
Privat 65,3 88,0 65 95,8 
Offentlig 82,7 89,7 65 96,1 

Framskutt avgang 
(arbeidsledighetstrygd 
kombinert med 
gavepensjon) 17,6 74,3 62 45,2 

Uførepensjon kombinert 
med gavepensjon 1 5,5 75,0 ingen 65,2 

Tjenestepensjon med 
særaldersgrense 
Offentlig 14,2 46,3 60, 62, 65 83,7 
Privat 24,9 66,7 60, 62, 65 80,9 

Bedriftsbaserte 
ordninger 1 0,6 52,4 60 30,0 

Sluttvederlag · 40,0 72,4 ingen 68,0 

Garantiordning 5,5 83,3 65 88,9 

Ventelønn 1 7,8 78,9 ingen 64,7 

Noter: 
I )  Nedre aldersgrense oftest nevnt. 

ordningen skyldes at den er for dårlig kjent. Hva vet eldre 
arbeidstakere i Norge om tidligpensjoneringsmulighetene på 
arbeidsplassen?36 I denne undersøkelsen ble respondentene 

36 Det er viktig å huske at denne undersøkelsen ble gjennomført under 
samme perioden som lønnsoppgjøret i 1 993, hvor tidligpensjon, og spesielt 
AFP-ordningen, var mye omtalt i massemedia. En kan regne med at 

(fortsettes . . .  ) 

70 



spurt om det fantes visse førtidspensjonsordninger på deres 
nåværende eller siste arbeidsplass, og hvis svaret var ja, ble 
de stilt spørsmål som skulle måle deres kunnskaper om 
ordningene. De ble spurt om ordningene omfattet alle ansatte 
eller bare noen få, hva den nedre aldersgrensen var og hvor
vidt ordningene var et stående eller midlertidig tilbud. Resul
tatene vises i tabell 4. 10. 

Blant dem som jobber eller sist jobbet i privat sektor (og 
som svarte ja til et generelt spørsmål om det fantes tidligpen
sjonsordninger på arbeidsplassen), oppgir 65% at AFP fantes 
på arbeidsplassen. Omtrent 83% av de offentlige ansatte 
trodde at AFP var et tilbud på deres arbeidsplass. Kunnska
pene om AFP ligger ellers på et rimelig høyt nivå, noe som 
delvis skyldes oppmerksomheten ordningen fikk i masseme
dia like før disse intervjuene fant sted. Om lag 90 prosent 
visste at AFP er et stående tilbud til alle i bedriften og ikke 
bare til noen utvalgte stillinger eller personer. Majoriteten 
oppga 65 år som den nedre aldersgrensen, det vil si det 
riktige svaret. 

Framskutt avgang, en strategi der arbeidsgiveren supplerer 
arbeidsledighetstrygd med en gavepensjon, finnes på relativt 
mange arbeidsplasser i Norge: nesten en av fem. Men som vi 
så tidligere i denne analysen, er den sjelden brukt. Respon
dentene oppfattet som oftest dette tilbudet som midlertidig og 
ikke tilgjengelig for alle, og de fleste i vårt utvalg (som 
visste om tilbudet) forsto at ordningen bare var aktuell for de 
over 62,5 år. Uføretrygd kombinert med gavepensjon er også 
et tilbud som finnes på et lite, men ikke ubetydelig, antall 
arbeidsplasser ( 15  prosent). 

Tjenestepensjon med særaldersgrense fantes på 14 prosent 
av de offentlige og 25 prosent av de private arbeidsplassene 
hvor de hadde førtidspensjonsordninger. Hvis vi tar med alle 
arbeidsplassene, inkludert de som ikke hadde førtidspensjons-

36 ( • •  .fortsatt) 
befolkningen er langt bedre informert om førtidspensjonsordninger i denne 
perioden enn hva de var før. 
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ordning, er andelen med tjenstepensjon med særaldersgrense 
mye lavere, om lag 7 prosent i begge sektorene. Kunnskapen 
om disse ordningene virker god: de fleste svarte at den nedre 
aldersgrensen var enten 60, 62 eller 65 år. Dette svarer godt 
til virkeligheten. 

Ut fra respondentens svar kan vi slutte at bare en av ti 
arbeider, eller arbeidet sist, i bedrifter som finansierer 
bedriftsbaserte førtidspensjoner. Den vanligste nedre alders
grensen for disse ordningene er 60 år, og det er sjelden et 
stående tilbud. 

Sammenfattet støtter disse funnene en hovedtendens som 
er gjennomgående for flere analyser i denne rapporten:  tilbud 
om tidligpensjonering fra 60-årsalderen finnes i betydelig 
grad, eldre arbeidstakere synes å ha gode kunnskaper om 
disse, og de som er igjen i arbeidslivet sier ikke at man
glende tilgang på pensjonsordninger er årsaken til at de 
fortsatt er yrkesaktive. 

4.6 AFP og AFP-pensjonister 
Til slutt skal vi se nærmere på AFP-pensjonistene og tilgang 
på og holdninger til ordningen. De fleste i utvalget, cirka 62 
prosent, hadde hørt om AFP, først og fremst gjennom masse
media (54 prosent), men også gjennom andre kilder, som 
arbeidsgiveren ( 16  prosent) og tillitsvalgte ( 1 6  prosent). 
Ordningen betraktes som positiv: 66 prosent av de yrkesakti
ve ville foretrukket å gå av med AFP heller enn med uføre
trygd, og så mange som 94 prosent av dem som mottok AFP, 
var fornøyd med ordningen. 

Hvor mange av dem som har tilgang på AFP, altså 65- og 
66-åringer, velger AFP, og hvor mange velger andre veier ut 
fra arbeidslivet? Tabell 4 . 12  viser at av de 161  førtidspensjo
nistene som var i alderen 65 og 66 år, utgjorde AFP-pensjo
nistene den største gruppen. 

AFP er den mest populære tidligpensjonsordningen for 
denne aldersgruppen. Uføretrygd er også viktig, og brukt av 
28 prosent, mens andre førtidspensjonsordninger (mest 
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Tabell 4. 11 Bruk av, kunnskaper om og holdninger til AFP blant alle 
61--66-åringer. Prosent. 

Er AFP-pensjonist (av alle pensjonerte 65-
og 66-åringer, N=161 )  35,4 

Har hørt om AFP (blant både yrkesaktive og 
pensjonister, N=1254) 6 1 ,8 

Hørt om AFP fra (N=775): 
Fra massemedia 53,8 
Fra arbeidsgiveren 16,1  
Fra tillitsvalgte 16,1  
Fra venner/familie 7,3 
Fra tilsendt materiale 6,7 

Mener at AFP er en mer gunstig ordning enn uføretrygd 
(blant yrkesaktive, N=563) 66,3 

Er fornøyd med AFP (blant AFP-pensjonister, N=56) 94,3 

Tabell 4. 12 AFP-pensjonistene som andel av tidligpensjonerte 65- og 66-
åringer. 

AFP-pensjonister 
UfØretrygdet 
Arbeidsledige 
Andre tidligpensjonister 

Sum 

Prosent av aUe pensjonerte 
65- og 66-åringer (N=161)  

35,4 
28,0 

6,8 
29,8 

100,0 

tjenestepensjoner med særaldersgrense) brukes av 30 prosent 
av 65- og 66-åringene. Men spørsmålet om hvem som bruker 
AFP er like viktig som spørsmålet om hvor mange som 
bruker den. Er AFP en ordning som er reservert for de mest 
privilegerte arbeidstakerne? Skiller AFP-pensjonistene seg ut 
fra andre førtidspensjonister? 

AFP-pensjonistene skiller seg ut fra den gjennomsnittlige 
pensjonerte 65- eller 66-åringen på følgende måter (se ved
legg 1 for fullstendige tabeller over forskjeller mellom AFP
pensjonistene og andre pensjonister): 
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AFP-pensjonister har høyere utdannelse (21 prosent har 
artium) 

AFP-pensjonister har bedre helse (bare 28 prosent har 
dårligere helse enn andre i samme aldersgruppen, sam
menlignet med 40 prosent av alle førtidspensjonistene) 

AFP-pensjonister slutter oftere fordi de føler seg slitne, 
har preferanser om mer fritid eller føler seg utstøtt, og 
mindre pga dårlig helse 

AFP-pensjonister var oftere ansatt i offentlig sektor (63 
prosent sammenlignet med 43 prosent av alle pensjoniste
ne) 

AFP-pensjonister tjente mer på siste arbeidsplass (nesten 
40 prosent tjente mer enn 190 000 kroner i året, sammen
lignet med 33 prosent av gjennomsnittet) 

AFP-pensjonister var oftere organisert i LO (67 prosent, 
sammenlignet med 56 prosent i gjennomsnitt) 

AFP-pensjonister har vært yrkesaktive i flere år (75 pro
sent var yrkesaktive i over 15  år etter at de fylte 50 år, 
sammenlignet med 58 prosent av alle førtidspensjonistene) 

Det er mange grunner til å tro at det finnes betydelige for
skjeller mellom AFP-pensjonister fra privat sektor og AFP

pensjonister fra offentlig sektor. Det er dessverre for få 
observasjoner i dette datamaterialet til at en systematisk kan 
analysere virkningene av sektor på antall brukere og bruker
karakteristikk. Samtidig tyder dataene på at tendensen til å ta 
ut AFP blant de sterkest stilte (menn, de med høyere utdan
nelse, høyere lønn og lengre tilknytning til yrkeslivet), er 
lavere i privat enn i offentlig sektor. Med andre ord, AFP 
benyttes relativt oftere av arbeidere fra lavere lønnsgrupper 
og kvinner i privat sektor enn i offentlig sektor. 

AFP eller uføretrygd? 
Det er ofte påstått (jf. kap. 4) at uten AFP-ordningen vil 
eldre arbeidstakere som ønsker å forlate arbeidsplassen søke 
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uføretrygd eller benytte framskutt avgang (ledighetstrygd + 
gavepensjon) i enda større antall enn i dag (Sosial Trygd 
1 993). Den typiske AFP-pensjonisten beskrevet ovenfor er 
imidlertid ganske forskjellig fra den typiske uføret ygdede. 
Bare 28 prosent av AFP-pensjonistene oppgir at helsen er 
dårligere enn hos gjennomsnittet, og bare en tredjedel oppgir 
egen helse som hovedgrunnen til at de gikk av. Egen helse 
spiller selvfølgelig en langt mer dominerende rolle for uføre
trygdede, hvor 93 prosent oppgir dette som hovedgrunn til 
fØrtidspensjonering. Andre forskjeller mellom AFP-pensjonis
ter og uføretrygdede er at blant AFP-pensjonister er det3? 

Færre kvinner (36 prosent av AFP-pensjonistene er kvin
ner, sammenlignet med 44,4 prosent av uføretrygdpensjo
nistene) 

Flere med høyere utdannelse (21 prosent av AFP-pensjo
nistene har artium, sammenlignet med 1 1  prosent av 
uføretrygd pensjonistene ) 

Flere med god helse (35 prosent av AFP-pensjonistene 
har forholdsvis god helse, sammenlignet med 5 prosent av 
uføretrygd pensjonistene ) 

Flere i offentlig sektor (63 prosent av AFP-pensjonistene 
arbeidet i offentlig sektor, sammenlignet med 29,5 prosent 
av uføretrygdpensjonistene) 

Flere med høyt lønnsnivå (40 prosent av AFP-pensjoniste
ne tjente over 1 90 000 per år på den siste arbeidsplassen, 
sammenlignet med 21 prosent av uføretrygdpensjonistene) 

Flere som har jobbet minst 15  år etter fylte 50 år (25 
prosent av AFP-pensjonistene var yrkesaktive mindre enn 
15  år siden fylte 50 år, sammenlignet med 64 prosent av 
de uføretrygdede) . 

37 Disse forskjellene er ikke store, og det er mulig at visse sammenhenger 
ville «forsvinne» når andre variabler er kontrollert for i en multivariat 
analyse. 
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AFP og 64-åringer 
Helt til slutt skal vi se på spørsmålet om den mulige effekten 
av senkning av aldersgrensen for AFP til 64 år. Av de 3 1 6  
yrkesaktive 63- og 64-åringer i utvalget, fortalte omtrent 
halvparten (52,7 prosent) at de hadde planer om å gå av 
tidlig, før ordinær pensjonsalder. Blant dem som arbeidet i 
offentlig sektor, 160 personer, hvor alle har tilgang til AFP, 
var det omtrent 28 prosent som hadde planer om å søke AFP, 
og blant dem som arbeidet i privat sektor, hvor ordningen 
finnes på omtrent 25 prosent av alle arbeidsplasser, var det 
40 prosent som ville søke. Dette gir en gjennomsnittlig AFP 
rate - antall søkere (67) dividert med antall som har tilgang 
på ordningen (207) - på cirka 32 prosent (jf. for øvrig ansla
gene i kap. 2). 

4.7 Oppsummering 
I dette kapitlet rapporterer vi resultatene fra en undersøkelse 
av et representativt utvalg på nesten 1 300 eldre arbeidstakere, 
med det formål å kartlegge tilgang på, bruk av og kunnska
per om tidligpensjonsordninger. Ved å observere disse perso
nene over tre år, kan vi bedre anslå omfanget av avgang fra 
arbeidslivet blant dem som er i risikogruppen for å søke 
tidligpensjonering, enn ved bruk av rene registerdata. Hoved
funnene er følgende: 

Omtrent to av tre av aUe menn og kvinner i alderen 
59-63 år som var yrkesaktive i 1990, ble pensjonert i løpet 
av en treårsperiode og forlot dermed arbeidsplassen før den 
ordinære pensjonsalderen (67 år). Disse gikk over til en 
rekke forskjellige tidligpensjonsordninger, blant annet ar
beidsledighetstrygd, uføretrygd og AFP. 

Personer som tidligpensjoneres, skiller seg ikke på noen 
dramatisk måte fra de som fortsetter å arbeide fram til pen
sjonsalderen, med visse unntak. Egen helse er den viktigste 
grunnen til tidligpensjonering. Antall år i yrkeslivet etter fylte 
50 år, kjønn, sektor, årsinntekt, trivsel på arbeidsplassen og 
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medlemskap i LO spiller også en viss rolle. Prosentandelen 
som tidligpensjoneres, varierer også etter yrke og næring. 

Omtrent halvparten av dem som gikk av tidlig, gjorde 

dette på medisinsk grunnlag. Den mest brukte tidligpensjons
ordningen er uføretrygd; omtrent en av tre som sluttet i løpet 
av de tre årene vi tok for oss, gikk av på denne ordningen. 
Resten gikk over på andre ordninger, hvorav de mest brukte 
var arbeidsledighetstrygd og AFP. 

Dårlig helse er begrunnelsen de fleste gir for at de slutter 
tidlig. Blant dem som er igjen i yrkeslivet, planlegger nesten 
halvparten å gå av før pensjonsalderen, og for disse er ho
vedbegrunnelsen følelsen av å være sliten. En av seks tidlig
pensjonister forteller at hovedårsaken til at de sluttet var at 
«de ville ha mistet jobben likevel». 

Om lag halvparten av hele utvalget rapporterer at det 
finnes (eller fantes) en eller en annen tidligpensjonsordning 
på arbeidsplassen de kunne ha benyttet seg av, og bare en 
håndfull påstår at de fortsatt er yrkesaktive fordi de ikke har 
tilgang på en tidligpensjonsordning. Kunnskapsnivået om 
tidligpensjonsordninger og tilgang til slike ordninger virker 
rimelig godt i utvalget. Behovet for tidligpensjonering stil bud 
blant arbeidstakerne synes å være godt dekket. 

Totalt var 67 personer gått av med AFP, hvorav de fleste 
sist arbeidet i offentlig sektor. Bruksraten for AFP, det vil si 
antall brukere dividert på antall potensielle brukere, er anslått 
på basis av disse dataene og ligger rundt 30 prosent. AFP
ordningen er den viktigste tidligpensjonsordning for 65- og 
66-åringene og kommer sannsynligvis til å bli like viktig for 
64-åringene. 

Uføretrygd er hovedalternativet for eldre arbeidstakere 
som søker en vei ut fra arbeidslivet. Likevel var det overras
kende få, bare 1 2  prosent av det opprinnelige utvalget, som 
gikk over på uføretrygd fra 1990 til 1993. De som ble uføre
trygdet, skilte seg fra dem som gi] av med AFP på flere 
viktige måter. I tillegg til å ha bedre helse, er AFP-pensjonis
tene oftere menn, har artium, er ansatt i offentlig sektor, har 
høyere inntekt, og de har vært yrkesaktive lenger. Disse 
dataene tyder på at AFP, spesielt i offentlig sektor, rekrutte-
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rer fra grupper som er bedre stilt enn de fleste, og fra grup
per som har en tettere tilknytning til arbeidslivet enn de som 
slutter med uføretrygd. 
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5 Konklusjoner 

Bakgrunnen for denne utredningen var spørsmålet om faktisk 
og framtidig bruk av AFP, og virkningen av reduksjonen av 
den nedre aldersgrensen for AFP til 64 år. Dette spørsmålet 
var helt sentralt i lønnsoppgjøret mellom NHO og LO tidli
gere i 1 993. En formell avtale ble til slutt oppnådd når det 
gjelder finansiering av AFP fra og med 1993, men spørsmå
let fungerte også som en katalysator for en bredere debatt 
omkring førtidspensjonering generelt, eldre arbeidstakere og 
arbeidslivet, arbeidsledighet og utstøtning, uføretrygd som 
førtidspensjonering, alminnelig senkning av pensjonsalderen, 
en rettferdig fordeling av knappe ressurser og forholdet 
mellom offentlig og privat sektor. 

Hensikten med denne rapporten har for det første vært å 
kartlegge ulike ordninger for tidlig utgang fra arbeidslivet og, 
for det andre, å beskrive faktisk bruk av ordningene blant 
dem som står foran valget om å gå av eller forsatt være 
yrkesaktive. Hovedfunnene fra studiene er blant annet presen
tert med det . formålet å gi bakgrunnsinformasjon til den 
pågående debatten, hvorav spørsmålet om AFP fortsatt står 
sentralt. 

Analysene som er presentert i denne rapporten, er basert 
på et bredt utvalg av datakilder, som inkluderer administrati
ve data fra offentlige etater, eksisterende datamateriell og 
rapporter, så vel som data fra en egen, unik undersøkelse om 
eldre arbeidstakere og deres kunnskaper, holdninger og atferd 
i forhold til tidlig pensjonering. 

Analysene i rapporten fører til følgende hovedkonklusjo
ner: 
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5.1 AFP og virkningen av senkning 
av aldersgrensen 

1 .  Bruk av AFP har hittil vært begrenset, både som andel 
av alle arbeidstakere som har tilgang til ordningen 
(bruksraten) og i absolutte tall for AFP-pensjonister. 
Bruksraten for AFP har vært, og kommer sannsynligvis 
til å være, et sted mellom 20 og 30 prosent, avhengig av 
hvilke forutsetninger som legges til grunn. Anslagene for 
effekten av nedsetting av nedre aldersgrense for AFP til 
64 år i 1 993, viser en økt tilgang til AFP, men ikke 
dramatisk. Det er heller ikke noe som skulle tilsi endring 
av bruksraten i nærmeste framtid, selv om senkning av 
aldersgrensen for tjenestepensjoner i privat sektor kan gi 
en begrenset økning.  

2. Spredning av informasjon om ordningen kommer sann
synligvis ikke til å ha noen stor effekt på tilgangen av 
AFP-pensjonister. De fleste er godt informert om tilbudet 
og om andre ordninger som gir mulighet for tidlig av
gang fra arbeidslivet. Endringer og forbedringer i selve 
ordningen og endringer\innskrenkninger i alternative 
pensjonsordninger blir sannsynligvis de viktigste faktore
ne når det gjelder bruken av AFP. Materialet lagt fram i 
denne rapporten tyder på at bruken av AFP er begrenset 
først og fremst fordi bruk av alle tidligpensjonsordninger 
- til og med uføretrygd - generelt er lite utbredt blant 
eldre arbeidstakere. Majoriteten av dem som er i arbeid 
rundt 60 års-alderen, jobber fram til ordinær pensjons
alder. 

3 .  Bruksraten for AFP er  lavest i bedrifter med en egen 
førtidspensjonsordning eller tjenestepensjonsordning. 
Dette tyder på at AFP hittil ikke har klart å konkurrere 
med kompensasjonsnivået for de mer generøse ordninge
ne. 
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4. AFP brukes relativt ofte av ansatte i bedrifter uten et eget 
førtidspensjonstilbud. AFP når ut til, og brukes i et visst 
monn av, lønnstakergrupper som ikke tidligere har hatt 
tilbud om alderspensjon før tida. Ett eksempel på en slik 
gruppe er kvinner i offentlig sektor. 

5. Analysen av AFP-pensjonister tyder på at de skiller seg 
ut fra den gjennomsnittlige førtidspensjonist på flere 
måter: sammenlignet med uføretrygdede 65- og 66-årin
ger, har AFP-pensjonistene (selvsagt) bedre helse, høyere 
utdannelse, høyere lønnsinntekt fra siste jobb, har flere 
år i yrkeslivet etter fylte 50 år og har oftere vært ansatt 
i offentlig sektor. 

5.2 Andre veier ut fra arbeidslivet 
6. Det finnes mange veier ut fra arbeidslivet på tross av 

(eller kanskje som følge av) at det ikke finnes en allmenn 
førtidspensjonsordning i Norge i dag. De fleste eldre 
arbeidstakere kan benytte seg av en rekke alternative 
ordninger for å få til tidlig avgang. Likevel er overgan
gen fra lønnet arbeid til alderspensjon fortsatt den vanlig
ste veien ut av yrkeslivet for eldre arbeidstakere i Norge 
i dag. 

7.  Den årlige tilgangen av uførepensjonister blant de eldre 
er blitt redusert de siste tre årene. Dette skyldes sannsyn
ligvis i første rekke innskrenkninger i regelverket for 
uføretrygd, som begrenser tilgang blant visse grupper. 
Hvis AFP har spilt en viss rolle som et alternativ for dem 
som ellers ville ha søkt uføretrygd, gjelder det sannsyn
ligvis for et mindretall av eldre arbeidstakere. For det 
første har ikke alle tilgang til AFP, og for det andre 
rekrutterer AFP hovedsakelig fra en annen gruppe eldre 
arbeidstakere. 
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8. Ikke alle har tilgang til tidligpensjon, og visse grupper 
har bedre tilgang enn andre, blant annet ansatte i offent
lig sektor, menn, og personer med høy utdannelse og/
eller stillinger med tilgang til tjenestepensjon. Likevel 
rapporterer så mange som halvparten av eldre lønnstakere 
at de kan forlate arbeidsplassen med hjelp av en eller en 
annen førtidspensjonsordning, hvis de vil. Behovet for 
førtidspensjonering synes i stor grad å være dekket. 

5.3 Slutter de eldre fordi de vil 
eller fordi de må? 

9. På spørsmålet om hvorvidt utstøtning forekommer, det 
vil si at eldre blir presset ut av arbeidslivet på grunn av 
nedbemanning, gis det ikke et entydig svar fra materialet 
som er lagt fram i denne rapporten. AFP brukes oftere av 
bedrifter i en nedbemanningssituasjon. Ufrivillig utgang 
finnes, men svært få eldre arbeidstakere forteller at de 
måtte gå av fordi de opplevde press fra arbeidsgiveren 
eller medarbeidere. 

1 0. Arbeidsledigheten er, derimot, forholdsvis høy blant eldre 
arbeidstakere og har steget dramatisk de tre siste årene. 
Flere enn en av seks av tidligpensjonistene i utvalget 
gikk over til arbeidsledighetstrygd i perioden 1 990 til 
1 993. I vår undersøkelse oppgir forholdsvis mange at 
hovedårsaken til at de gikk av, var at stillingen ble fjer
net eller bedriften nedlagt. 

1 1 .  Men det er først og fremst helse som har betydning for 
en arbeidstakers beslutning om å gå av tidlig eller fortset
te fram til ordinær pensjonsalder, et forhold som politi
kerne har få muligheter til å påvirke. De fleste som 
slutter å arbeide før pensjonsalderen, oppgir dårlig helse 
som hovedgrunn. De fleste som planlegger å fortsette, 
har god helse og trives godt på jobben. De som er syke 
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går av med uføretrygd, men i mindre grad enn ventet. 
Bare 1 2  prosent av de eldre som var i arbeid i 1 990, 
hadde gått over til uføretrygd da de ble intervjuet i 1 993. 

1 2. Enkelte bedrifter utnytter trygdesystemet for å «kvitte 
seg» med overflødige eldre. Våre resultater tyder imidler
tid på at dette er et meget sjeldent fenomen. Bare en 
håndfull av pensjonistene i utvalget rapporterer at de 
mottok arbeidsledighet kombinert med gavepensjon, og 
enda færre rapporterer at de har en kombinasjon av 
uføretrygd og gavepensjon. 

Hvor mange som bruker AFP eller andre tidligpensjons
ordninger, hvem de er og når de går av, er avhengig av 
mange forhold: kvaliteten og tilgjengeligheten på tidligpen
sjonsordningene, demografiske og økonomiske forhold, 
endringer i arbeidsmarkedet, kulturelt bestemte normer og 
verdier og sist, men ikke minst, personens egen situasjon og 
atferd. En forståelse av samspillet mellom alle disse faktore
ne er derfor avgjørende for å utvikle en fornuftig politikk når 
det gjelder pensjonering. 
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Vedlegg 1 Tabeller 

Tabell 1 Antall sysselsatte lønnstakere i prosent av alle personer i hver aldersgruppe fra 
60 til 66 år. Arsgjennomsnitt 1989, 1990, 1991 og 1992. 

Menn Kvinner 
1989 1 990 1991 1 992 1989 1 990 1 99 1  1 992 

60 år 59, 1 55,0 57,9 57,9 40,9 50,0 47,3 47,4 
6 1  år 55,6 54,5 52,3 50,0 55,6 40,9 47,8 45,0 
62 år 55,6 52,9 52,3 47,4 44,4 52,9 40,0 40, 1 
63 år 50,0 44,4 42, 1 47,4 44,4 38,9 35,0 3 1 ,6 
64 år 45,0 42,1 33,3 42, 1  30,0 36,8 33,3 35,0 
65 år 40,9 33,3 40,0 3 1 ,6 3 1 ,8 23,8 25,0 27,8 
66 år 3 1 ,6 28,6 26,3 25,0 26,3 28,6 23,8 1 5,7 

Kilde: Egne beregninger på bakgrunn av SSBs kvartalsvise grunn tabeller fra arbeidskraftsundersøke1sen (AKU), 
årsgjennomsnittet 1989, 1 990, 1991 og 1992. 

Tabell 2 Antall registrerte ledige etter kjønn og alder, desember 1989, 1990, 1991 og 
1992. 

Menn Kvinner 
1 989 1 990 1991 1 992 1989 1 990 1991 1 992 

62 år 401 379 540 749 193 203 276 322 
63 år 652 591 7 1 2  981 222 209 303 409 
64 år 673 781 880 1018  247 294 281 425 
65 år 762 726 928 1040 275 287 365 397 
66 år 751 773 795 10 18  258 3 1 6  342 4 19  

Kilde: Spesialutkjøring fra Arbeidsdirektoratets statistikk over antall registrerte ledige. 

Tabell 3 Antall personer i arbeidsstyrke i aldersgruppen 62-67 år i 1989, 1990, 1991 og 
1992. AKU-tall. Arsgjennomsnitt 

Menn Kvinner 
1989 1990 1991 1992 1989 1990 1991 1992 

Ialt 1 1 3600 1 1 15000 1 095000 1090000 913000 915000 914000 914000 
60 år 17000 1 4000 14000 14000 10000 1 1000 10000 10000 
61 år 1 2000 15000 1 5000 12000 \ 1000 10000 12000 10000 
62 år 1 2000 1 2000 13000 12000 9000 10000 9000 10000 
63 år \ 1000 9000 1 1 000 1 1000 9000 8000 9000 7000 
64 år  1 1000 10000 9000 10000 7000 8000 7000 8000 
65 år 1 1000 10000 10000 8000 8000 6000 6000 6000 
66 år 8000 9000 6000 7000 6000 6000 5000 4000 

Kilde: AKUs grunntabeller for 1989, 1 990, 19 1  og 1 992, SSB. 
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Tabell 4 Tilgang av uførepensjonister etter alder (60--67 år) og kjønn 1988, 1989, 1990, 
1991 og 1992. 

Menn Kvinner 

1988 1989 1990 1991 1992 1988 1989 1990 1991 

60 år 723 748 773 684 551  721 693 659 565 
61 år 910 858 87 1 745 655 734 735 646 620 
62 år 957 906 873 744 7 1 9  838 749 704 607 
63 år 1010 1010 877 891 726 838 800 670 597 
64 år l l50 1 180 1037 894 770 906 867 794 649 
65 år 1 25 1  1341 1 186 1007 807 967 937 821 713 
66 år 1 224 1380 l l71  877 757 883 874 754 647 

Kilde: Rikstrygdeverket 

Tabell 5 En beskrivelse av fØrtidspensjonistene. Hvilke grupper er over
representert blant førtidspensjonistene? (N = 1254) 

Trekk Andel førtids- Differanse i 
pensjonerte prosentpoeng 

Kjønn 
Kvinner 26,0 -5,5 
Menn 36, 1  4,6 

Alder 
61 år 1 8,3 - 1 3,2 
62 år 1 8,9 - 12,6 
63 år 3 1 ,9 0,4 
64 år 3 1 ,6 0, 1 
65 år 35,7 4,2 
66 år 57,8 26,3 

Landsdel 
Akershus og Oslo 26,5 -5,0 
Østlandet ellers 36,5 5,0 
Agder/Rogaland 32,4 0,9 
Vestlandet 24,4 -7, 1 
Trøndelag 36,4 4,9 
Nord-Norge 34,7 3,2 

Grunnutdanning 
7 -årig folkeskole 36,6 5 , 1  
l -årig framhaldsskole 26,5 5,0 
2-årig framhaldsskole 23,3 -8,2 
9-årig grunnskole\real\middelskole 3 1 ,7 0,2 
Folkehøyskole 3 1 , 1  -0,4 
Artium eller mer 24,7 -6,8 

90 

1992 

405 
456 
490 
529 
546 
577 
548 



Arbeidstid - antall timer i uken 
i sist\nåværende jobb 
1-29 timer 29,7 - 1 ,8 
30-36 timer 29,3 -�,2 
37 timer eller mer 32,2 0,7 

Organisert i LO 36,7 5,2 

Trivsel på sist\nåværende arbeidsplass 
Svært dårlig 35,3 3,8 
Sånn passe 33,3 1 ,8 
Ganske godt 28,7 -2,8 
Svært godt 3 1 ,S 0,0 

Sektor 
Privat 36,S 5,0 
Offentlig 25,6 -5,9 

Årsinntekt (brutto) 
Under 1 1 1  000 27,2 -4,3 
1 12 000 - 1 58 000 36,8 5 ,3  
1 59 000 - 190 000 35,3 0,2 
Over 1 90 000 27,3 -4,2 

Antall yrkesaktive år etter fylte 50 
1 - 9 år 52,4 20,9 
1 0  - 14 år 3 1 ,0 -0,5 
1 5 - 17 år 30,8 -0,7 

Sivilstand 
Ugift 25,4 -6,1 
Gift\samboende 32,2 0,7 
Før gift 27,8 -3,7 

Egen helse i forhold til andre på samme alder 
Mye verre 74,6 43, 1  
Litt verre 49, 1  1 7,6 
Omtrent det samme 27,2 -4,3 
Litt bedre 20,4 - 1 1 , 1  
Mye bedre 1 8,7 - 1 2,8 

Ektefelles\samboers helse i forhold til andre på samme alder 
Mye verre 33,3 1 ,8 
Litt verre 38,0 6,5 
Omtrent det samme 32,2 0,7 
Litt bedre 25,7 -5,8 
Mye bedre 26,8 -4,7 

Kilde: Undersøkelse av et utvalg av eldre arbeidstakere, 1990-1993 
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Tabell 6 Forskjeller mellomAFP-pensjonister og andre pensjonerte 65-66-
åringer. 

AFP- Uføre- Arb. Andre Gj.sn. 
pensj. trygdet led. førtids- for 

pensj . alle 

Kvinner 36,8 44,4 27,3 41 ,7 39,8 

7-årig folkeskole 47,4 55,6 70,0 37,5 48,1 
Artium 21 , 1  I l , l 10,0 25,0 18,8 

Helse sammenlignet med 
andre på samme alderen 
Mye\1itt verre 28, 1 72,7 30,0 28,9 40,4 
Det samme 36,8 22,7 20,0 33,3 3 1 ,4 
Litt\mye bedre 35,1 4,6 50,0 37,8 28,2 

Hovedgrunnen til at en ble 
pensjonert 
Egen helse 3 1,6 93,2 30,4 46,5 
Ektefelles helse 1 ,8 0,6 
Sliten 17,5 4,5 1 5,2 12,1 
Ønsker mer fritid 19,3 1 5,2 1 1,5 
Trivdes ikke på jobb 2,3 0,6 
Følte press fra arb. giv. å gå av 2,2 0,6 
Følte press fra koll. å gå av 1 ,8 0,6 
En yngre person trengte 

jobben mer 7,0 2,2 3,2 
Ville ha mistet jobben likevel 5,3 80,0 8,7 9,2 
Andre grunner 15,8 20,0 26, 1 14,2 

Trivsel på siste arbeidsplass 
Ikke\svært dårlig 1 ,8 4,6 1,9 
Sånn passe 10,5 1 3,6 30,0 15,2 14,0 
Ganske\svært godt 87,7 8 1 ,8 70,0 84,7 84,1 

Sivilstand 
Gift\samboende 80,7 77,3 60,0 80,4 78,3 
Ugift 8,8 4,5 10,0 2,2 5,7 
Før gift 10,5 1 8,2 30,0 17,4 15,9 

Sektor 
Offentlig 63,2 29,5 0,0 39,1 42,7 
Privat 36,8 70,5 100,0 60,9 57,3 
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Årsinntekt fra siste arbeidsplass 
Under 1 1 1  000 1 7,0 25,6 1 1 , 1  1 3,6 1 8, 1  
1 1 1  000-158 000 15, 1  32,6 22,2 20,5 22,1 
1 60 000-1 90 000 28,3 20,9 44,4 27,3 26,8 
Over 1 90 000 39,6 20,9 22,2 38,6 32,9 

Organisert i LO 66,7 60,0 6 1 ,4 39,1 56,7 

Økonomien sammenlignet med 
yrkesaktiv perioden 
Verre 54,4 59, 1 40,0 44,4 52,0 
Det samme 43,9 34, 1 60,0 5 1 , 1  44,2 
Bedre 1 ,8 6,8 0,0 4,4 3,9 

Antall yrkesaktive år 
etter fylte 50 

10 - 14 år 24,6 63,6 60,0 39,1 42,0 
1 5 - 17 år  75,4 36,4 40,0 60,9 58,0 

Kilde: (se forrige tabell) 
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Vedlegg 2 Anslag 

Tabell 1 Anslag for bestand, bruksrate, tilgang og løpende AFP-pensjoner 
i privat sektor ved nedre aldersgrense 64 år, med utgangspunkt i bestands-
anslag for 1992. l) 

Alderstrinn Bestand2) Tilgang Bruksrate- Totale antall 
prosent løpende 

pensjoner 

I dag 
66 år 1 650 320* 19 
65 år 2200 550* 25 
Totalt 870 1400 

Anslag I 3) 
66 år 1400 1 40 10 
65 år 1 660 250 1 5  
64 år 2700 540 20 
Totalt 930 2260 

Anslag Il 4) 
66 år 1 295 1 30 10 
65 år 1 525 230 15  
64  år 2700 675 25 
Totalt 1 035 261 5  

Anslag III 5) 
66 år 1 1 10 170 15 
65 år 1 390 280 20 
64 år 2700 8 10  30 
Totalt 1 260 3 1 60 

Kilder: Egne anslag og beregninger på bakgrunn av tall fra Rikstrygdeverket, 
NHO og TBL. 

* Tilgangstall for 1992. 
1) Vi har ikke tatt eksplisitt hensyn til avgang som følge av bruk av andre 
ordninger eller naturlig avgang (dødsfall), selv om dette indirekte tas hensyn 
til ved beregning av bestandsanslagene for 65-åringene (se fotnote 2). 
2) Beregnet antallet funksjonærer på 63, 64 og 65 år pr. 1. september 1991 
i LO/NHO-området, hhv. 863, 768 og 573 funksjonærer (omregnet i andel 
utgjør de henholdsvis 0.58 pst 64-åringer, 0.5 1 pst 65-åringer og 0.38 pst 66-
åringer, under forutsetning av 150 000 funksjonærer). 

NHO har ikke tall for antallet arbeidere fordelt etter alder. Med utgangs
punkt i andelen arbeidere i alderen 63 til 65 år i Teknologibedriftenes 
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Landsforenings medlemsbedrifter 4. kvartal 1992 kan vi imidlertid anslå 
andelen arbeidere i hele LOINHO-området. Andelene var hhv. 0,75 prosent 
for 63-åringene, 0,58 prosent for 64-åringene og 0,42 prosent for 65-åringe
ne. Forutsetter vi at det totale antall arbeidere i LOINHO-området er 
250 000 får vi 1 875 63-åringer, 1450 64-åringer og 1050 65-åringer. 

Bestandsanslagene for 65-åringene i anslag I, Il og III er beregnet ved 
å ta bestand for 65-åringene i dag minus tilgang av AFP-brukere blant 64-
åringene, og bestand sans I agene for 66-åringene ved å trekke tilgangen av 
AFP-brukere blant 65-åringene fra bestandsanslaget for 65-åringene. Tanken 
er at en på den måten tar noe mer hensyn til tilgang til avgang på andre 
ordninger ved overgang fra 64 til 65 år. 
3) Her antar vi at den totale tilgang av AFP-brukere blir tilnærmet den 
samme som ved nedre aldersgrense på 65 år, og at flertallet går av ved fylte 
64 år. 
4) Her antar vi at bruksraten for 64-åringene er tilnærmet den samme som 
blant 65-åringene. Gitt at antallet som ønsker å gå av i hvert årskull ikke 
endrer seg vesentlig ved redusert nedre aldersgrense, vil vi forutsette en 
reduksjon i tilgangen av 65-åringer til 250 og en reduksjon i tilgangen av 
66-åringene til 130 (dvs. bruksrate på hhv. 15 og 10 prosent) 
5) Her antar vi at bruksraten ligger noe høyere generelt sett enn i de to 
foregående eksempler, i det vi antar en viss økning i AFP-bruk som følge 
av innføringen av sluttvederlaget og antatt høyere bruk blant 64-, 65- og 66-
åringene som følge av høyere bruksrate blant de med tjenestepensjon (hhv. 
1 5  prosent for 66-åringene og 20 prosent for 66-åringene og 30 for 66-
åringene). 
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Tabell 2 Anslag på framtidig bruk av AFP med utgangspunkt i noe andre 
forutsetninger enn i tabell 1. Antall 64-66-åringer som har tilgang til AFP 
1993-1997. Anslag basert på antall født 1926-1928, antall yrkesaktive 
64-66-åringer, antall som jobber i privat sektor og antall som jobber i 
NHO�O-bedrifter. 

I Il 
Antall Antall 
64-66- yrkes-
åringer aktive 

Menn 

1 993 36 796 21 164 

1994 56 041 30 844 

1995 55 922 30 750 

1 996 55 976 30 768 

1997 54 674 30 034 

Kvinner 

1 993 39 802 1 6 320 

1994 59 1 54 22 659 

1 995 58 611 22 474 

1996 5 8 41 1 22 365 

1997 56 497 21 596 

Forklaringer: 

Kolonne l. 

III 
Antall 
ansatt 
i li{ivat 
se tor 

1 6 106 

23 472 

23 400 

23 414 

22 859 

7 996 

1 1  1 03 

I l  0 1 2  

1 0  959 

10 582 

IV 
Antall 
heltids-
ansatte 
NHOILO-
området 

4 058 

5 91 5  

5 897 

5 900 

5 760 

1 079 

1 499 

1 486 

1 479 

1 428 

V 
Antall 
heltids-
ansatte 
NHOILO-
området 
som tjener 
mindre enn 
300 000 

3 733 

5 44 1  

5 425 

5 428 

5 299 

1 025 

l 424 

I 412 

1 405 

1 357 

FolTremengde etler kjønn og alder per I. jan. 1992 (Befolkningsstatistikk. februar 1992). 
Summen er mindre i 1993 for alle kolonnene fordi 64-åringer er ikke tatt med j beregningene. 
Fra oktober 1993 er aldersgrensen for AF? sate ned fra 65 (iJ 64 år. 

Kolonne n. 
Andel yrkesaktive 64-66-åringer er beregnet på basis av tall hentet fra Arbeidskraftunder-
søkelsen. publisert i NOU 1990: 17. Andel yrkesaktiv menn og kvinner er er konstante for alle 
årene: 
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Prosent yrkesaktive 64-66-åringer. 1987. 

64 år 
6H r 
66 år 

Menn Kvinner 

.60 

.55 

.50 

.42 
.40 
.33 



Kolonne Ill. 
Andel yrkesaktive eldre arbeidstakere i privat sektor er beregnet på basis av tall hentet fra 
Arbeidskraftundersøkelsen, 1993. 76.1 prosent av menn i denne aldersgruppen er ansatt i 
privat sektor, og 49.0 prosent av kvinnene. Disse prosenttallene er konstante for alle årene i 
tabellen. 

Kolonne IV. 
Estimert antall 64- til 66-åringer som er ansatt i bedrifter innen NHOILO området og som er 
heltidsansatte. Anslagene er beregnet slik: Omtrent 30 prosent av alle arbeidstakere ilrivat 
sektor (ikke selvstendige næringsdrivende) er ansatt i NHOILO området (Statistisk rbok 
1991). Denne prosenten er konstant for alle årene og for begge kjønn. Ca . .  84 av menn 
ansatte i privat sektor er heltidsansatte, og .45 av kvinnene (Arbeidskraftundersøkelsen, 1993). 

Kolonne V. 
Andel heltidsansatte kvinner som tjener mer enn kr. 300.000 er estimert på .08, og tilsvarende 
andel for menn er estimert på .05. (Basert på lønnsstatistikk hentet fra NHO for 64--66-åringer 
(NHO, 1993). 
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Tabell 3 Framtidig bruk av AFP. Anslag på antall 64-66-åringer som blir 
uføretrygdet eller tar ut AFP i årene 1989 til 1997 ved AFP-bruks-
rate=.30. Etter kjønn. Noe andre forutsetninger enn i tabell 1 

I Il III IV 
Antall Tilgang til TiI�an� Antall 
potensielle uføretrygd til F ut av 
AFP-brukere arbeidslivet 

% Antall % Antall 

Menn 
1989-1992 3 826 
1993 3 733 0, 10 373 0,30 1 008 1 381  
1 994 4 060 0,Q9 365 0,30 1 109 1 473 
1995 5 425 0,08 3 1 6  0,30 1 533 1 849 
1 996 5 428 0,G7 251 0,30 1 533 1 804 
1 997 5 299 0,06 209 0,30 1 527 1 736 

1 989-1997 10 536 

Kvinner 
1 989-1992 532 
1 993 1 025 0, 1 2  1 23 0,30 207 394 
1 994 1 424 0, 1 1  1 13 0,30 393 506 
1 995 1 4 12  0,1 0  91  0,30 396 487 
1 996 1 405 0,09 83 0,30 397 480 
1997 1 357 0,08 70 0,30 386 456 

1989-1997 2 3 1 1  

Sum menn og kvinner 1989-1997 1 2 847* 

Forklaringer: 

Kolonne I. 
Disse tallene er basert på antall personer i de relevante årskullene, estimert prosent som er 
yrkesaktive etter kjønn og alder, estimert prosent som jobber i privat sektor og estimert 
prosent heltidsansatte som tjener mindre enn kr. 300 ()()() i bedrifter i NHOILO-området. (Se 
tabell 2.) Antallet potensielle AFP-brukere er mindre for 1993 enn for senere år, fordi 64-
åringer ikke er tatt med. Fra oktober 1993 får 64-åringer så vel som 65- og 66-åringer ta ut 
AFP. 

Kolonne Il. 
Anslag over 64-66-åringer som blir uføretrygdet. Utgangspunktet for disse anslagene er 
statistikk over tilgang til uføretrygd blant denne aldersgruppen i 1992. Ved slutten av 1992 
var det 1671 kvinner og 2334 menn blant 64-66-åringer som ble uføretrygdet, altså omtrent 
10 prosent av de yrkesaktive. Andelen som kommer til å bli uføretrygdet, reduseres hvert år, 
som tabellen viser. Denne utviklingen skyldes innskrenkninger i tilgang til uføretrygd og 
stabil tilgang til AFP. 
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Kolonne Ill. 
Prosent av 64--66-åringer som kunne gå ut på AFP blant potensielle brukere er gitt i denne 
tabellen som .30. Dette betraktes som minimum bruk av AFP. Nye AFP-søkere for år (t) er 

beregnet som følgende: 
(antall mannlige AFP-brukere for år (t))=(antall potensielle mannlige brukere for år (1)) -
(antall mannlige AFP-brukere og uføretrygdet for år (t- l )  - antall uføretrygdet for år (t)) x 
(.30). 

• Det er trolig at færre 64-åringer vil ta ut AFP enn eldre arbeidstakere. Summen AFP
pensjonister, gitt at 64-åringer har en AFP rate=.20 istedenfor .30, ville være 1 1.029, altså 14 
prosent mindre. 
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Vedlegg 3 Regelverket 

Kort om regelverket i de ulike førtids- og tidligpensjons
ordningene som behandles i kapittel 3.  

Uførepensjon 
Uførepensjon er en løpende kontantytelse, som har til formål 
å dekke utgifter til livsopphold. Uførepensjon kan gis til 
personer mellom 1 6  og 67 år som på grunn av sin sykdom, 
skade eller lyte har fått sin ervervsevne varig nedsatt med 
minst 50 prosent. 

Tidligere kunne uførepensjon tilstås personer over 64 år 
på grunnlag av diagnosen «alderssvekkelse». Denne bestem
melsen ble fjernet i 1 990. Stortingets hovedbegrunnelse for 
å fjerne denne bestemmelsen i folketrygdloven var nettopp 
innføringen av AFP-ordningen. Selv om diagnosen «alders
svekkelse» sjelden ble brukt som primærdiagnose, er det 
rimelig å anta at den hadde betydning både for hvordan 
legene og trygdeetaten behandlet søknader om uførepensjon 
for personer over 64 år. 

For å ha rett til uførepensjon, må en som hovedregel ha 
vært sykemeldt i minst ett år. Det stilles også krav om at 
attføring er prøvd, eventuelt at hensiktsmessigheten av att
føring er avklart. 

Uførepensjonen består av grunnpensjon, tilleggspensjon 
og/eller særtillegg og eventuelle forsørgertillegg. I prinsippet 
skal en uførepensjonist få en pensjon på størrelse med den 
pensjon han ville fått som alderspensjonist hvis han ikke 
hadde blitt ufør. Det medregnes trygdetid og framtidig pen
sjonspoeng fram til og med det år vedkommende fyller 66 år. 
Framtidige pensjonspoeng fastsettes på grunnlag av inntekt 
før uførheten inntrådte. For øvrig beregnes grunnpensjon og 
tilleggspensjon som ved alderspensjon. Uføregraden, som er 
den prosentvise reduksjon i inntektsevne/arbeidsevne, inngår 
som en faktor ved beregning av uførepensjonen. 
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I tillegg kan det ytes hjelpestønad eller grunnstønad.! Det 
ytes også forsørgingstillegg ( 1  G eller 3/4 G). Barnetillegg 
ytes til den som forsørger barn under 1 8  år, og beløper seg 
inntil 1 /4 G. Forsørgertilleggene er inntektsprøvd. 

Dagpenger 
For å få rett til dagpenger må en være uforskyldt arbeidsledig 
og stå tilknyttet arbeidsformidlingen som reell arbeidssøker, 
og inntekt sist kalenderår må minst tilsvare 75 prosent av 
folketrygdens grunnbeløp på søknadstidspunktet. 

Dagpengesatsen beregnes på grunnlag av arbeidsinntekt, 
inkludert dagpenger, sykepenger og fødselspenger (inkl. 
omsorgspenger ved adopsjon) opp til 6 G (G=grunnbeløpet 
i folketrygden). Stønadssatsen er to promille per dag 6 dager 
hver uke. Videre er det et ferietillegg på 9,5 prosent av 
utbetalt stønad for personer som har hevet dagpenger i mer 
enn 8 uker av opptjeningsåret etter ferieloven. Ledighetstryg
den gir en ytelse tilsvarende 80 prosent av inntekt opp til 6 
G (inkl. feriepenger), og ca. 68 prosent før skatt opp til 6 G. 
I tillegg gis det et forsørgertillegg på 12 kroner per barn per 
dag for stønadstilfeller som varer ut over 26 uker. 

Personer som har tatt ut maksimal stønadstid på 80 uker, 
og kommer tilbake for en ny periode innen et år, sikres minst 
90 prosent av den grunnsats vedkommende hadde ved avslut
ningen av første periode. 

Under hele ledighetsperioder fortsetter den arbeidsledige 
å opparbeide pensjonspoeng i folketrygden av ledighetstryg
den, og mister dermed ikke rettigheter i forhold til alderspen
sjonen, forutsatt at de har de 20 beste inntektsårene bak seg. 

Stønadstidas maksimale lengde er 2 x 80 uker, med et 
opphør på 1 3  uker mellom stønadsperiodene. På visse vilkår 
kan den ledige også tilstås stønad i opphørsperioden på 13  
uker, dersom det ikke er gitt tilbud om arbeid eller tiltak. Fra 
fylte 64 år kan en få dagpenger helt fram til fylte 67 år. 

I Hjelpestønad ytes der det på grunn av uførhet er store tilsyns-/pleie
behov i hjemmet. Grunnstønad innvilges dersom uførheten medfører 
betydelige ekstrautgifter. 
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Tjenestepensjon 
For at private bedrifter skal oppnå skattefradrag for sine 
tjenestepensjonsordninger må de følge forskrifter utstedt av 
sosialdepartementet, gitt i medhold av skattelovens § 44 
(pensjonsreglene)2, noe som i dag medfører en aldersgrense 
på 67 år etter hovedregelen med enkelte unntak. 

Særaldersgrense for uttak av tjenestepensjon finnes for 
flypiloter (55 år), flybesetningsmedlemmer unntatt piloter (60 
år), yrkessjåfører (62 år), sykepleiere, bergverksarbeidere 
under dagen, kranførere, førere av gravmaskiner og bull
dosere, yrkesakkvisitører i forsikring, reisende selgere, rein
gjetere, ansatte på faste oljeinstallasjoner og sjåførlærer (65 
år). 

Stortinget har bedt regjeringen om at det foretas endringer 
i «reglene» slik at det blir gitt adgang til å gå av ved fylte 65 
år. 3 I sin begrunnelse la Stortinget vekt på «at det gjennom 

innføringen av Avtalefestet Pensjon er oppstått en urimelig
het ved at man i disse ordningene har en mulighet til å 
pensjonere seg ved 65 år» . Stortingsvedtaket er ennå ikke 
effektuert. I revidert nasjonal budsjett (St.meld. nr. 2 
1 992-93) varsler Regjeringer ytterligere utredninger før 
endelig effektuering. 

«Reglene» er forholdsvis stramme når det gjelder avgrens
ning av personkrets, pensjonsalder og kravene til finansiell 
uavhengighet for pensjonskassen. Ordningen skal i prinsippet 
omfatte alle ansatte. Bortsett fra prinsippet om proporsjona
litet mellom lønnsinntekt og pensjon (brutto), samt taket på 
den pensjonsgivende inntekt ved 1 2  G, er det ingen bestem
melser som regulerer størrelsen på de pensjonene som kan, 
og skal, sikre en i en privat tjenestepensjonsordning. 

Hele 9 1  prosent av de private pensjonsordningene tilbyr 
invalide- eller uførepensjonering. 

2 «regler om private tjenestepensjonsordninger og om egen pensjonsfor
sikring», Oslo ( 1985 og senere). 

3 Jf. dokument nr. 8: 33 ( 1991-92). 
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Sykepenger 
Sykepenger til arbeidstakere ytes med 100 prosent lønnskom
pensasjon inntil inntekter på 6 G (tilsvarende 2 19.000 per 
3 1 . 12. 1 992). Arbeidsgiveren betaler sykepenger de to første 
ukene av sykemeldingsperioden, og folketrygden betaler 
deretter inntil 50 uker. 

For å få sykepenger fra folketrygden kreves det erklæring 
fra lege. Det kreves utvidet legeerklæring (sykemelding to 
ved sykefravær utover 8 uker). Denne erklæringen skal 
inneholde en vurdering av vedkommendes muligheter for å 
bli arbeidsfør igjen, og danner grunnlag for det videre be
handlingsopplegg. 

Attføring 
Attføringsytelsene regnes som en overgangsytelse som blant 
annet settes inn for å hindre den enkelte i å havne i en 
permanent rolle som mottaker av uførepensjon. 

Etter folketrygdloven ytes attføringspenger under medi
sinsk behandling med utsikt til bedring av funksjonsevnen. 
Attføringspenger gis også i den tida en person gjennomgår 
yrkesrettet attføring. Attføringspenger i ventetid gis i påvente 
av uførepensjon etter endt attføring, under venting på at 
yrkesmessig attføring kan starte, under venteperioden som 
kan oppstå under attføring, samt i påvente av arbeid etter 
endt attføring. 

Attføringspengene svarer til uførepensjon, og består av 
grunnpensjon, tilleggspensjon og evt. forsørgertillegg. Særtil
legg ytes ikke. I tillegg kan det også gis attføringshjelp 
(tilskudd til opplæring, dekning av nødvendige utgifter til 
skyss og hjelpemidler m.v. i arbeidssammenheng og i forbin
delse med daglige gjøremål). 

Det har tidligere ikke vært noen maksimal varighet for 
attføringspengene. Ytelsene faller bort når yrkesrettet attfø
ring eller medisinsk behandling opphører. I Ot.prp. nr. 39 
( 1992-93) er det imidlertid foreslått å begrense stønadsperio
den for attføring under medisinsk behandling til ett år, med 
mulighet for unntak i spesielle tilfeller. Tildeling av sykepen
ger er medisinsk betinget, og fordrer som hovedregel at 
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vedkommende er helt arbeidsufør på grunn av sykdom eller 
at vedkommende ikke kan være i arbeid på grunn av pågåen
de behandling. 
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Vedlegg 4 Utvalg, frafall 
og spørreskjema 

Utvalget ble hentet fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 
1 990. Personer som var født i årene 1 927-3 1 ,  samt de født 
i mai-desember 1 926, som var i arbeid og ansatt i 1 990 ble 
plukket ut. Antallet etter ajourføring ble 1525 .  Av disse var 
det 136  som ikke ble intervjuet i mai 1993. Dette gir en 
svarprosent på 9 1  prosent. 

Utvalget er representativt for alle arbeidstakere som var 
mellom 59 og 63 år gamle i 1 990, altså personer som hørte 
til risikogruppen for tidligpensjonering gjennom AFP og 
andre ordninger. 

Det var ingen skjevheter i data som skyldes forskjeller 
mellom dem som lot seg intervjue og dem som ikke gjorde 
det med hensyn til kjønn, alder og region. 

Som sagt, ble en meget høy svarprosent oppnådd. Motiva
sjon for å delta i denne undersøkelsen ble også antatt å være 
høy. Årsakene til frafall var: 

Frafall etter årsak 

Frafall i alt Total Prosent 
1 36 1 00,0 

Nekting i alt 58 42,6 
Sykdom i alt 20 14,7 
Ikke å treffe 44 32,4 
Frafall uten kontakt 14  10,3 
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Vedlegg 5 Spørreskjema 

INNLEDNINGSSPØRSMÅL (relles ror alle) 

LedInn God kveld, jeg heter (INTERVJUERENS NAVN) og ringer fra Statistisk 
sentralbyrå. Kan jeg få snakke med (NA VNE1)? Statistisk sentralbyrå gjennomfører 
nå en undersøkelse om eldre arbeidstakeres utgang fra arbeidslivet. Vi har tidligere 
sendt deg et brev om dette. Resultatene av undersøkelsen vil bli brukt til å 
undersøke mulighetene for å legge forholdene bedre til rette for førtidspensjonering. 

Vi håper at du har anledning til å svare på noen spørsmål. Vi gjør oppmerksom på 
at det du svarer blir registrert på datamaskin. 
1 0  START INTERVJUET 
2 O FRAFAWAVGANG 
3 O AVTALE OM NY KONTAKT (UTSETIER) 

Spmla Betrakter du deg i dag hovedsakelig som yrkesaktiv, førtidspensjonist, uføretrygdet, 
arbeidsledig eller ingen av delene? 
(HOVEDSAKELIG YRKESAKTIV = HALV STILLING ELLER MER) 

l O Yrkesaktiv - >  Spørsmål for gruppe 1 ,  yrkesaktive 
2 O Førtidspensjonist - >  Spørsmål for gruppe 2 ,  ikke·yrkesaktive 
3 O Uføretrygdet - >  Spørsmål for gruppe 2, ikke-yrkesaktive 
4 O Arbeidsledig - >  Spørsmål for gruppe 2 ,  ikke-yrkesaktive 
5 O Ingen av delene - >  Intervjuet avsluttes her 
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GRUPPE 1: Spørsmål til yrkesaktive 

Spmlb Da du ble intervjuet i SSBs Arbeidskraftundersøkelse i (MÅNED) 1990 oppga du at 
du aIbeidet som (YRKE) i (BEDRIF1j med gjennomsnittlig arbeidstid på (TIMER) 
timer i uka. Stemmer dette fortsatt, eller bar det skjedd endringer i din 
arbeidssituasjon mht arbeidsplass, stilling eller arbeidstid? 
(VI SPØR OM lOs HOVED ARBEIDSFORHOLD) 
l O Samme arbeidssituasjon som i AKU 
2 O Samme stilling og arbeidsplass som i AKU, men endret ukentlig 

arbeidstid 
3 O Samme arbeidsplass som i AKU, men ny stilling 
4 O Ny hovedarbeidsplass 
S O Har blitt selvstendig næringsdrivende eller arbeider som familiemedlem i 

familiebedrift 

(FOR DEM SOM SVARER S AVSLUTIES INTERVJUET HER) 

(STILLES BARE DEM SOM HAR SVART 4 pA SPM1B) 
Spmlc Hva slags virksomhet drives i denne bedriften? (EDB-ASSISTERT 

NÆRINGSKODING) 

(STll..LES BARE DEM SOM HAR SVART 4 pA SPM1B) 
Spmld Er bedriften du nå arbeider i personlig eid, aksjeselskap/organisasjon, kommunal, 

fylkeskommunal eller statlig? 
l O Personlig eid 
2 d Aksjeselskap/organisasjon 
3 O Kommunal 
4 O Fylkeskommunal 
S O Statlig 

(STll..LES BARE DEM SOM HAR SVART 3 ELLER 4 pA SPMlB) 
Spmle Hva er ditt yrke i din nåværende stilling? (EDB-ASSISTERT YRKESKODING) 

(STll..LES BARE DEM SOM HAR SVART 3 ELLER 4 pA SPM1B) 
Spmlf Er denne stillingen en overordnet stilling, dvs arbeider andre mennesker under din 

ledelse eller veiledning? 
O O nei 
l O ja 

(STll..LES BARE DEM SOM HAR SVART 2, 3 ELLER 4 pA SPM1B) 
Spmlg  Hvor mange timer aIbeider du pr uke? 

l O 1-29 timer 
2 O 30-36 timer 
3 O 37 timer eller mer 

Spm2 Hvor mange år har du vært yrkesaktiv siden du fylte 50 år? 
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Spm3 Omtrent hvor mange steder har du va:rt ansan de siste 30 årene? 
O O Ingen steder 
1 0  l sted 
2 O 2-5 steder 
3 O 6-10 steder 
4 O 1 1  eller flere 

Spm4 Er du ugift, gift, samboende eller før gift?//" 
1 O Ugift 
2 O Gift 
3 O Samboer 
4 O Før gift 

SpmSa Har du barnebarn? 
1 O ja 
2 O nei 

(STll..LES BARE DEM SOM SVARTE NEI PÅ SPM SA) 
SpmSb Har du barn? (ALLE BARN I LIVE GJELDER: STEBARN, ADOPTIVBARN, 

FOSTERBARN; TA OGSÅ MED BARN SOM HAR FLYTTET HJEMMEFRA) 

Spm6 Hvordan trives du på arbeidsplassen din, Iæn du angi det på en skala fra 1 til 5 der 5 
betyr sva:rt godt og l betyr ikke i det hele tan? 
l O Ikke i det hele tan 
2 O Sva:rt dårlig 
3 O Sånn passe 
4 O Ganske godt 
5 O Sva:rt godt 

Spm6b Er du organisert i en fagforening i LO? 
l O ja 
2 O nei 
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Spm7 Jeg skal nå nevne noen pensjonsordninger og ønsker å høre om du er medlem eller 
har vært medlem av dem. 

Nåværende Hvis ja, hva er Tidligere 
jobb, ja/nei den ordinære grensen jobber, 

for alderspensjon ja/nei 

Statens pensjonkasse 

KLP (Kommunal Landspensjons-
kasse) eller frittstående 
kommunale pensjonskasser 

Tjenestepensjonsordninger 
i bedriften 

Spm8 Noen arbeidstakere har tilgang til pensjonsordninger som gjør det mulig for dem å 
slutte å arbeide før den ordinære pensjonsalderen. Har du mulighet til det på din 
arbeidsplass? 
l O ja 
2 O nei 

(STILLES BARE TIL DEM SOM HAR SVART JA pA SPØRSMÅL 8 OG ER 
ANSATT I OFFENTLIG SEKTOR (JF SPM 10) 

Spm9a Jeg skal nå nevne noen pensjonsordninger og ønsker å høre om du er medlem eller 
har vært medlem av dem 

Vet du om ( ) Er dette et tilbud til Hva er Er dette et Har du 
fms på alle ansatte eller den ned- stående tilbud tenkt å søke 
arbeidsplassen din? bare noen grupper re ald- eller et mid- om dette til-
ja/nei eller personer på ers- lertidigl budet? 

arbeidsplassen grensen? engangstilbud ja/nei 

AFP (avtalefestet 
pensjon i Statens 
pensjonskasse og 
kommunale 
pensjonskasser 

Ventelønn 
(etterlønn) 

Garantiordningen 

Andre førtids-
pensjonsordninger 



- 6 -

(S'ITI..LES BARE 'ITI.. DEM SOM HAR SVART JA pA SPØRSMÅL 8 OG ER 
ANSATT I PRIVAT SEKTOR (JF SPM ID) 

Spm9a Jeg skal nå nevne noen pensjonsordninger og ønsker å høre om du er medlem eller 
har vært medlem av dem 

Vet du om ( ) fins på Er dette et tilbud Hva er Er dette et Har du 
arbeidsplassen din? ja/nei til alle ansatte el- den nedre stående til- tenkt å 

ler bare noen alders- bud eller et søke om 
grupper eller grensen? midlertidig! dette til-
personer på engangs- budet? 
arbeidsplassen tilbud ja/nei 

AFP (avtalefestet pensjon 
for arbeidstakere i tariff-
bundne medlemsbedrifter, 
NHO\LO) 

"Framskutt avgang", dvs 
arbeidsledighetstrygd evt. 
kombinert med gave-
pensjon) 

Uføretrygd kombinert med 
gavepensjon 

Tjenestepensjonsordninger 
for enkelte yrker som 
tillater uttak av pensjon 
tidligere enn 67 år 

Bedriftsbaserte førtids-
pensjonsordninger for 
eldre arbeidstakere som 
fInansieres i sin helhet av 
bedriften 

Sluttvederlag, evt. 
kombinert med ledighets-
trygd eller uføretrygd 

SpmlO Har du planer om å slutte å arbeide før du når ordinær pensjonsalder? 
1 O ja 
2 O nei 

(S'ITI..LES BARE 'ITI.. DEM SOM SVARER JA pA SPM 10) 
Spesl Oa  Når planlegger d u  å slutte? Oppgi året: 

(S'ITI..LES BARE 'ITI.. DEM SOM SVARER JA pA SPM 10) 
SpeslOb Når planlegger du å slutte? Oppgi måneden: 
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Spm I l  Hva er de viktigste grunnene til at du planlegger å slutte før den ordinære 
pensjonsalderen'? Du kan oppgi inntil 3 grunner, oppgi den viktigste først. (SKRN 
INNTIL 3 SVAR) 
1 0  Egen helse 
2 O Ektefelles/samboers helse (hvis 10 er giftJsamboer) 
3 O Sliten, har lyst til å hvile 
4 O Vilha mer fritid til å reise, være sammen med venner/familie osv 
S O Trives ikke på jobben 
6 O Føler press fra arbeidsgiveren om å gå av tidlig 
7 O Føler press fra medarbeiderelkolleger om å gå av tidlig 
8 O Føler press fra familien om å gå av tidlig 
9 O En yngre person trenger jobben mer enn jeg 
lO O Kommer til å miste arbeidet likevel 
1 1 0 Andre grunner 

(STILLES DEM SOM SVARER 1 1  pA SPØRsMÅL 1 1) 
Spes l l Oppgi annen grunn til at du planlegger å slutte tidlig: 

Spm12 Hva er hovedgrunnen til at du vil jobbe fram til eller etter ordinær pensjonsalder'? 
Nevn inntil 3 grunner, oppgi den viktigste først. (SKRIV INNTIL 3 SVAR): 
l O Økonomien - kommer til å fl dårligere råd som pensjonist 
2 O Har ikke tilgang til ordninger for førtidspensjonering 
3 O Vil miste pensjonspoeng i folketrygden ved tidlig slutt 
4 O Tror ikke jeg ville trives som pensjonist 
5 O Trives på jobben, vil savne jobben og medarbeider 
6 O Føler press fra arbeidsgiveren om å fortsette 
7 O Føler press fra medarbeiderelkolleger om å fortsette 
8 O Ektefelle/samboer vil at jeg skal fortsette å jobbe 
9 O Andre grunner 
10 O Veit ikke 

(STll.LES DEM SOM SVARER 9 pA SPØRsMÅL 12) 
Spes12 Oppgi annen grunn til at du vil fortsette å arbeide fram til eller etter 

pensjonsalderen: 

Spm13 Har du noen gang merket at arbeidsgiveren (bedriftsledelsen) der du jobber ønsker at 
du skal gå av før pensjonsalderen? 
l O ja 
2 O nei 

Spm14 Hvor sannsynlig er det at du mister arbeidet før du når pensjonsalderen? Tror du 
det er lite sannsynlig, ganske sannsynlig, meget sannsynlig eller helt sikkert'? 
1 O Lite sannsynlig 
2 O Ganske sannsynlig 
3 O Meget sannsynlig 
4 O Helt sikkert 

Spm16 Hva er din årlige bruttolønn (avrundet til nærmeste tusen kroner): 



- 8 -

(STll..LES BARE 10 SOM ER GIFr/SAMBOENDE) 
Spm 17a Har din ektefelle/ samboer lønnsinntekt? 

1 O ja 
2 0 . nei 

(STll..LES BARE 10 SOM ER GIFr/SAMBOENDE) 
Spml7b Hva er den Arlige bruttolønnen til din ektefelle/samboer (avrundet til nærmeste tusen 

kroner): 

Spml8 Nå har jeg et spørsmål om ditt kjennskap til AFP�ningen (AFP = 

A VfALEFESTET PENSJON). Har du hørt om AFP-ordningen? 
1 O ja 
2 O nei 

(STll..LES BARE 10 SOM SVARTE JA PÅ SPM 18) 
Spml9 Hvordan hørte du om AFP-ordningen? (SKRIV JNNTll. 5 TALL) 

1 O Fra arbeidsgiveren 
2 O Fra massemedia 
3 O Fra venner eller familie 
4 O Fra tilsendt materiale 
5 O Fra tillitsvalgte 

Spm20a Jeg skal nå gi deg en kort beskrivelse av noen sentrale punkter i AFP-ordningen: 
I Norge i dag kan de fleste 65- og 66-åringer gå av med AFP-pensjon. 

Pensjonsdekningen for AFP-pensjonister ligger på 60-80 prosent av den inntekten de 
hadde da de sluttet å arbeide, avhengig av hvor høy inntekt de hadde. 

For eksempel kan en person som tjener ca 120 000 kroner i Aret, gå av og fl ca 
80 000 kroner i AFP-pensjon. En person som tjener ca 190 000 kroner i året. vil 
kunne gå av med ca 140 000 kroner i pensjon. Hvor stort må det Artige 
pensjonsbeløpet være for at dette tilbudet skal være interessant for deg? (AllE 
BELØP ER BRUTTO - SV ARET SKRIVES INN I HELE TUSEN KR): 

Spm21 Hvilken ordning tror du ville være mest gunstig for deg hvis du skulle slutte å 
arbeide før oppnådd pensjonsalder, uføretrygd eller AFP? 
1 O Uføretrygd 
2 O AFP-ordningen 

Spm22 Tror du at du/dere kommer til. å oppleve store forandringer i økonomien når du blir 
pensjonert? Sammenlignet med nå tror du økonomien kommer til å bli mye verre, 
litt verre, omtrent den samme, litt bedre eller mye bedre? 
1 O Mye verre 
2 O Litt verre 
3 O Omtrent den samme 
4 O Litt bedre 
5 O Mye bedre 

Spm23a Nå skal jeg lese opp en rekke inntektskilder. Jeg vil gjeme vite om du/dere mottar 
utbetalinger fra noen ay disse kildene, og eventuelt når du/dere begynte å motta 
utbetalingene. . 
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Mottar du eller din Hvis ja, Hvilket år Hvis ja, hvor mye 
ektefelle/samboer ( ), hvor mye begynte mottar ektefelle/ 
ja/nei mottar 10 utbetal- samboer hver 

hver måned? ingene måned? 

Arbeidsledighetstrygd 

Sosialhjelp 

Alderspensjon fra 
folketrygden 

AFP 

Andre pensjoner 

Attføringspenger 

Uføretrygd 

Sykepenger 

Hjelp fra andre 
familiemedlemmer 

Inntekt fra formue, 
renter eller n�ring 

Spm24 Hvordan er helsen din sammenlignet med andre i din alder? 
l O Mye verre 
2 O Litt verre 
3 O Omtrent den samme 
4 O Litt bedre 
5 O Mye bedre 

Hvilket år 
begynte 
utbetaling-
ene 

Spm2S Har du noen helseproblemer som gjør at du kan tenke deg å søke uføretrygd for å 
slutte å arbeide? 
l O ja 
2 O nei 

Spm26 Hvordan er din ektefelles/samboers helse sammenlighet med andre i hanslhennes 
alder? 
l O Mye verre 
2 O Litt verre 
3 O Omtrent den samme 
4 O Litt bedre 
5 O Mye bedre 

Spm27a Har du/dere eget huslleilighet? 
l O ja 
2 O nei 



Spm27b Har du/dere egen hytte? 
l O ja 
2 O nei 

Spm27c Har du/dere egen båt? 
1 O ja 
2 O nei 

Spm27d Har du/dere egen bil? 
1 O ja 
2 O nei 

- 10 -

Spm28 Hva er dinIderes samlede gjeld? (SKRIV BARE HELE TUSEN KRONER): 

F E R D I G !  



- 1 1  -

GRUPPE 2: Spørsmål til førtidspensjonister\uføre 

Pens2a Hvilket år hadde du sist inntektsgivende arbeid? (SVAR O HVIS 10 ALDRI HAR 
HATT INNTEKTSGIVENDE ARBEID): 

PERSONER SOM SVARER 1989 ELLER TIDUGERE, A VSLUTIER HER. 

Pens2b Hvilken måned hadde du sist inntektsgivende arbeid? 

Pens3 Siste gang du var i inntektsgivende arbeid, var det som ansatt, som selvstendig 
næringsdrivende eller som familiemedlem i en familiebedrift? 
1 O Ansatt 
2 O Selvstendig næringsdrivende eller familiemedlem i en familiebedrift 

10 SOM SVARER 2 AVSLUTIER HER 

Spm1c Hva slags virksomhet ble drevet i bedriften hvor du sist var ansatt? (EDB
ASSISTERT NÆRINGSKODING) 

Spmld Var bedriften du sist arbeidet i personlig eid, aksjeselskap/organisasjon, kommunal, 
fylkeskommunal eller statlig? 
l O Personlig eid 
2 O Aksjeselskap/organisasjon 
3 O Kommunal 
4 O FyIlceskommunal 
5 O Statlig 

Spmle  Hva var ditt yrke i denne bedriften? (EDB-ASSISTERT YRKESKODING) 

Spml f  Var denne stillingen en overordnet stilling, dvs arbeidet andre mennesker under din 
ledelse eller veiledning? 
O O nei 
l O ja 

Spmlg Hvor mange timer arbeidet du pr uke? 
1 O 1-29 timer 
2 O 30-36 timer 
3 O 37 timer eller mer 

Spm2 Hvor mange år har du vært yrkesaktiv siden du fylte 50 år? 

Spm3 Omtrent hvor mange steder har du vært ansatt de siste 30 årene? 
O O Ingen steder 
1 0  l sted 
2 O 2-5 steder 
3 O 6-10 steder 
4 O 1 1  eller flere 
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Spm4 Er du ugift, gift, samboende eller før gift?"" 
l O Ugift 
2 O Gift 
3 O Samboer 
4 O Før gift 

Pens4 Var du gift eller samboende da du sluttet å arbeide? 
1 0  Nei, levde ikke i parforhold 
2 O Gift 
3 O Samboer 

SpmSa Har du barnebarn? 
1 O ja 
2 O nei 

(STll..LES BARE DEM SOM SVARTE NEI pA SPM SA) 
Spm5b Har du barn? (ALLE BARN I liVE GJELDER: STEBARN, ADOPTIVBARN, 

FOSTERBARN; TA OGsA MED BARN SOM HAR FLYTIET HJEMMEFRA) 

Spm6 Hvordan trivdes du på din siste arbeidsplass, kan du angi det på en skala fra l til S 
der S betyr svzrt godt og 1 betyr ikke i det hele tatt? 
1 O Ikke i det hele tatt 
2 O Svært dårlig 
3 O Sånn passe 
4 O Ganske godt 
S O Svært godt 

Spm6b Var du organisert i en fagforening i LO? 
1 O ja 
2 O nei 

Spm7 Jeg skal nå nevne noen pensjonsordninger og ønsker å høre om du er medlem eller 
har vært medlem av dem. 

På din siste Tidligere 
arbeidsplass, jobber, 
ja/nei ja/nei 

Statens pensjonkasse 

KLP (Kommunal Landspensjons-
kasse) eller frittstående 
kommunale pensjonskasser 

Tjenestepensjonsordninger 
i bedriften 
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Spm8 Noen arbeidstakere har tilgang til pensjonsordninger som gjør det mulig for dem å 
slutte å arbeide før den ordinære pensjonsalderen. Hadde du mulighet til det på den 
siste arbeidsplassen din? 
l O ja 
2 O nei 

(STILLES BARE TIT.. DEM SOM HAR SVART JA PÅ SPØRSMÅL 8 OG ER 
ANSATT I OFFENnlG SEKTOR (JF SPM ID) 

Spm9a Jeg skal nå nevne noen pensjonsordninger og ønsker å høre om du er medlem eller 
har vært medlem av dem 

Vet du om ( ) Var dette et tilbud Hva var Var dette et Mottar du 
fantes på din siste til alle ansatte eller den ned- slående tilbud nå pensjon 
arbeidsplass? ja/nei bare noen grupper re ald- eller et mid- fra denne 

eller personer på ers- lertidigl ordningen? 
arbeidsplassen grensen? engangstilbud ja/nei 

AFP (avtalefestet 
pensjon i Statens 
pensjonskasse og 
kommunale 
pensjonskasser 

Ventelønn 
(etterlønn) 

Garantiordningen 

Andre førtids-
pensjonsordninger 



- 14 -

(STIT.LES BARE TIT. DEM SOM HAR SV ART JA pA SPØRSMÅL 8 OG ER 
ANSATT I PRIV AT SEKTOR (JF SPM 10) 

Spm9a Jeg skal nå nevne noen pensjonsordninger og ønsker å høre om du er medlem eller 
har vært medlem av dem 

Vet du om ( ) fantes på Var dette et Hva var Var dette et Mottar du 
din siste arbeidsplass? tilbud til alle den ned- stående til- nå pensjon 
ja/nei ansatte eller bare re ald- bud eller et fra denne 

noen grupper en- midlertidig! ordningen? 
eller personer på grensen? engangs- ja/nei 
arbeidsplassen tilbud 

AFP (avtalefestet pensjon 
for arbeidstakere i tariff-
bundne medlemsbedrifter, 
NHO\LO) 

"Framskutt avgang", dvs 
arbeidsledighetstrygd evt. 
kombinert med gave-
pensjon) 

Uføretrygd kombinert med 
gavepensjon 

Tjenestepensjonsordninger 
for enkelte yrker som 
tillater uttak av pensjon 
tidligere enn 67 år 

Bedriftsbaserte førtids-
pensjonsordninger for 
eldre arbeidstakere som 
finansieres i sin helhe� av 
bedriften 

Sluttvederlag, evt. 
kombinert med ledighets-
trygd eller uføretrygd 



- 15 -

Spm 1 1  Hva var hovedgrunnene til at du sluttet å arbeide før den ordinære pensjonsalderen? 
Du kan oppgi inntil 3 grunner, oppgi den viktigste først. (SKRIV � 3 
SVAR): 

1 O Egen helse 
2 O Ektefelles/samboers helse (hvis 10 er gift/samboer) 
3 O Sliten, har lyst til å hvile 
4 O Vilha mer fritid til å reise, være sammen med venner/familie osv 
5 O Trives ikke på jobben 
6 O Føler press fra arbeidsgiveren om å gå av tidlig 
7 O Føler press fra medarbeidere/kolleger om å gå av tidlig 
8 O Føler press fra familien om å gå av tidlig 
9 O En yngre person trenger jobben mer enn jeg 
10 O Kommer til å miste arbeidet likevel 
1 1 0 Andre grunner 

(STll..LES DEM SOM SVARER Il  pA SPØRSMÅL I l) 
Spes! 1 Oppgi annen grunn til at du sluttet tidlig: 

Spm13 Merket du noen gang at arbeidsgiveren (bedriftsledelsen) der du jobbet ønsket at du 
skal gå av før pensjonsalderen? 
1 O ja 
2 O nei 

Spml6 Hva var din årlige bruttolønn da du sluttet å arbeide (avrundet til nærmeste tusen 
kroner): 

(STll..LES BARE 10 SOM ER GIFT/SAMBOENDE) 
Spm17a Hadde din ektefelle/samboer lønnsinntekt da du sluttet å arbeide? (VED TVll...: VI 

SPØR ETTER lOs DA VÆRENDE EKTEFELLE/SAMBOER) 
1 O ja 
2 O nei 

(STILLES BARE 10 SOM ER GIFT/SAMBOENDE) 
Spml7b Hva var den årlige bruttolønnen til din ektefelle/samboer da du sluttet å arbeide 

(avrundet til nærmeste tusen kroner): 

Spm18 Nå har jeg et spørsmål om ditt kjennskap til AFP-ordningen (AFP = 

AVTALEFESTET PENSJON).. Har du hørt om AFP-ordningen? 
l O ja 
2 O nei 

(STll..LES BARE 10 SOM SVARTE JA pA SPM 18) 
Spmi9 Hvordan hørte du om AFP-ordningen? (SKRIV INNTIL 5 TALL): 

1 O Fra arbeidsgiveren 
2 O Fra massemedia 
3 O Fra venner eller familie 
4 O Fra tilsendt materiale 
5 O Fra tillitsvalgte 
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Spm20b Hvor mange prosent av din tidligere inntekt mottar du nå i trygd/pensjon? 
(SPØRSMÅLET GJELDER BRUTIO-BElØP) 
1 O Mindre enn 50 % 
2 O 50-60% 
3 O 61-70% 
4 O 71-75% 
5 O 76-80% 
6 O 81-85% 
7 O 86-90% 
8 O 91-100% 
9 O Mer enn 100% 

Spm22 Sammenlignet med da du arbeidet, hvordan har du/dere fått det økonomisk? Er 
økonomien mye verre, litt verre, omtrent den samme, litt bedre eller mye bedre? 
1 O Mye verre 
2 O Litt vern: 
3 O Omtrent den samme 
4 O Litt bedre 
5 O Mye bedre 

Spm23a Nå skal jeg lese opp en rekke inntektskilder. Jeg vil gjeme vite om du/dere mottar 
utbetalinger fra noen av disse kildene, og eventuelt når du/dere begynte å motta 
utbetalingene. 

Mottar du eller din Hvis ja, Hvilket år Hvis ja, hvor mye Hvilket år 
ektefelle/samboer ( ), hvor mye begynte mottar ektefelle/ begynte 
ja/nei mottar 10 utbetal- samboer hver utbetaling-

hver måned? ingene måned? ene 

Arbeidsledighetstrygd 

Sosialhjelp 

Alderspensjon fra 
folketrygden 

AFP 

Andre pensjoner 

Attføringspenger 

Uføretrygd 

Sykepenger 

Hjelp fra andre 
familiemedlemmer 

Inntekt fra formue, 
renter eller næring 
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Spm24 Hvordan var helsen din året før du sluttet å arbeide, sammenlignet med andre i din 
alder? 
l O Mye verre 
2 O Litt verre 
3 O Omtrent den samme 
4 O Litt bedre 
5 O Mye bedre 

Spm26 Hvordan var din ektefelles/samboers helse året før du sluttet å arbeide, 
sammenlighet med andre i hanslhennes alder? 
l O Mye verre 
2 O Litt verre 
3 O Omtrent den samme 
4 O Litt bedre 
5 O Mye bedre 

Spm27a Har du/dere eget hus/leilighet? 
l O ja 
2 O nei 

Spm27b Har du/dere egen hytte? 
l O ja 
2 O nei 

Spm27c Har du/dere egen båt? 
l O ja 
2 O nei 

Spm27d Har du/dere egen bil? 
l O ja 
2 O nei 

Spm28 Hva er din/deres samlede gjeld? (SKRIV BARE HELE ruSEN KRONER): 

F E R D I G !  
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