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Høringsinnspill til Prop. 41 L (2021-2022) 

Det er vedtatt at pensjoner under utbetaling skal reguleres i takt med gjennomsnittet av lønns- og 

prisveksten fra 2022. Vi har akseptert denne metoden som en midlertidig ordning, men vårt primære 

krav er at løpende pensjon og trygd skal være gjenstand for reelle forhandlinger med en ramme om lag 

lik lønnsveksten. Ved å oppheve underreguleringen og innføre forhandlinger sikrer vi at inntektene til 

alderspensjonistene og trygdede ikke sakker akterut, og at vi har virkemidlene for å utjevne forskjeller 

og utrydde fattigdom blant de nevnte gruppene. 

Forhandlingsrett for pensjonistenes organisasjoner på andre områder enn 
reguleringen av pensjoner 

Vi viser til vedtak 618 hvor det ble enighet om følgende:  

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til regelfesting om at organisasjonene i forbindelse med 

de årlige trygdeoppgjørene, kan forhandle om andre spørsmål med betydning for pensjonistene.» 

Vedtaket var et viktig gjennomslag i kampen for å gi pensjonistene forhandlingsrett og økt 

medinnflytelse. Vi er imidlertid svært misfornøyde med proposisjonens forslag om hva 

forhandlingsretten skal innebære. I proposisjonen foreslås det at pensjonistenes organisasjoner skal bli 

avspist med kun noen møter om statsbudsjettet, men det følger ingen egne midler med 

forhandlingene. Vi krever at det avsettes midler til reelle forhandlinger. Vi viser til at både 

Arbeiderpartiet og Senterpartiet tok til orde for at det avsettes egne midler til forhandlingene i 

Innstilling 221 S (2020–2021).  

Reguleringen av pensjon i 2022 – vi krever hele avviket fra 2021 

Departementet har foreslått en metode for beregningen av pensjonsreguleringen i 2022 halverer 

avviket mellom anslått og faktisk lønnsvekst fra 2021. Det aksepterer vi ikke! 

I 2021 var det fattet et særskilt vedtak om å regulere pensjonen i takt med gjennomsnittet av lønns- og 

prisveksten, men ikke høyere enn lønnsveksten. Som følge av at prisveksten ble høyere enn 

lønnsveksten, ble begrensningen om å ikke regulere pensjonen høyere enn lønnsveksten gjort 

gjeldende. Dermed skulle pensjonene få en regulering lik lønnsveksten i 2021.  

I trygdeoppgjøret i 2021 ble det lagt til grunn en forventet lønnsvekst på 2,4 prosent. Hva lønnsveksten 

faktisk ble i 2021 vil publiseres av SSB 10. februar 2022. Anslag tyder på at lønnsveksten i 2021 ble 
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betydelig høyere enn 2,4 prosent, men fremdeles lavere enn prisveksten i 2021. Vi krever full 

korrigering av avviket mellom anslått og faktisk lønnsvekst fra 2021 i trygdeoppgjøret i 2022. Det er 

normal prosedyre at avvik korrigeres fullt ut i påfølgende år. Hadde riktig lønnsvekst vært brukt i 2021 

ville pensjonistene fått hele økningen. Vi reagerte da regjeringen la til grunn et lavere lønnsvekstanslag 

enn frontfaget i trygdeoppgjøret i 2021. Vi stolte på at sikringsmekanismen med korrigering av avvik 

ville hindre negative konsekvenser på sikt. Når det nå foreslås en halvering av avviket, vil det allikevel 

påvirke pensjonsveksten negativt. Det er ikke pensjonistenes feil at regjeringen bommet på 

lønnsvekstanslaget. Det er dermed uakseptabelt at pensjonistene skal rammes av lave og feilaktige 

anslag. 

Vi minner også om at det daværende Stortingsflertallet bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, 

FrP, SV og Rødt, ryddet opp i behandlingen av trygdeoppgjøret i 2021 (Meld. St. 33 (2020-2021). 

Partiene sikret en regulering av pensjon med full korrigering av avvikene fra 2020. Når disse 

prinsippene var riktig i 2021, kan vi ikke se argumenter for at noe annet skal gjelde i 2022. 

Regulering av satsene for minste pensjonsnivå og garantipensjon 

Departementet foreslår å regulere satsene for minste pensjonsnivå og garantipensjon fra 2022 med et 

gjennomsnitt av lønns- og prisveksten, det vil si på samme måte som pensjon under utbetaling over 

minstenivået. En slik regulering vil på sikt svekke minstenivåene sammenlignet med gjennomsnittlig 

lønnsnivå, og er ikke sosialt bærekraftig. Forslaget er en innstramming sammenlignet med dagens 

regler hvor minstenivåene har en noe gunstigere regulering enn øvrig pensjon. Vi mener det er 

nødvendig å øke minstenivåene i folketrygden i takt med lønnsveksten (veksten i G). Hvis ikke vil 

minstenivåene bli stadig lavere for hvert årskull, og gapet mellom EUs fattigdomsgrense og 

minstenivåene vil øke år for år. 

Vennlig hilsen 

For Pensjonistforbundet 
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