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Ny offentlig tjenestepensjon (OTP) og særaldersgrenser.

Veien videre

Som kjent ble det i mars 2018 enighet mellom partene om en ny avtale om OTP, gjeldende fra 
01.01.20. Den fremforhandlede avtalen gjelder også personer med særaldersgrenser (60,63,65).
Avtalen slår fast at det også i fremtiden vil være behov for stillinger med særaldersgrenser. 
Avtalen sier noe om at de som har særaldersgrense stillinger i fremtiden ikke skal komme urimelig 
ut pensjonsmessig, sammenliknet med andre grupper i samfunnet.
For personer født før 1963 er det avtalt at disse skal følge dagens regler. Det er også avtalt at for 
personer født i 1963 eller senere må pensjonsordningen tilpasses den såkalte «påslagsmodel-
len», men personer som har 10 år eller mindre til pensjonsalder den 01.01.20, inkludert «85-års 
regelen», skal være sikret ordninger som gjør at de ikke kommer dårligere ut pensjonsmessig enn 
hvis dagens regler videreføres.
For de som har mer enn 10 år til særaldersgrensen 01.01.20 er det avtalt at disse skal ha regler 
som sikrer pensjonsnivået uten at kostnadene skal økes. Enkelt fortalt menes det at de som har 
særaldersgrenser ikke skal komme dårligere ut pensjonsmessig, enn personer fra sitt årskull som 
ikke har særaldersgrenser.

Unio har som en av de sentrale partene i arbeidslivet satt ned en arbeidsgruppe som skal se på 
hvordan avtalen best mulig skal sikre Unios medlemsmasse som i dag har særaldersgrenser, med 
tanke på fremtidig pensjon.
Denne gruppen består av representanter ifra DNMF, Politiets fellesforbund, Norsk sykepleier 
forbund og Fysioterapeut forbundet. Fra DNMF stiller nestleder i forbundet og leder av Bergen 
Brannvesen Fagforening Lasse Westby og adm. dir. Hege-Merete Bengtson sammen med leder 
av Unio Ragnhild Lied, leder av Politiets fellesforbund Sigve Bolstad, leder av Sykepleierforbundet  
Eli Gunnhild Bye og leder av Fysioterapautene Fred Hatlebrekke.
Gruppen har begynt sitt arbeid internt for å se på ulike modeller for hvordan fremtidig pensjon for 
særalders gruppene skal finansieres, både for de som har særaldersgrense begrunnet i belast-
ning og for dem som har særaldersgrense begrunnet i sikkerhet (både den enkeltes og samfun-
nets).
I tillegg har gruppen møter med Arbeids- og sosialdepartementet vedrørende forståelsen av hva 
de enkelte punkt i avtalen betyr.
Arbeidet med å finne ut hvem som i fremtiden skal ha særaldersgrense og hva den faktiske 
særaldersgrensen skal være for de ulike yrkesgruppene har ikke begynt ennå.
Arbeidet nå består av å sikre best mulig ordninger for de som i fremtiden har særaldersgrenser, 
kort sagt sikre at medlemmene med særaldersgrense blir sikret like god pensjon i fremtiden som 
medlemmer uten særaldersgrenser.

(I tillegg har organisasjonene som representerer utrykkingsetatene nedsatt en gruppe på tvers av Ho-
vedorganisasjonene som arbeider felles med spørsmålene).
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