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FORSLAG TIL LANDSMØTET 2020– OPPRETTELSE AV EN 

PENSJONSUTREDNINGSGRUPPE (PUG) SOM UTREDER FORHOLD 

RUNDT PLIKT, NIVÅ OG OMFANG FOR SÆRALDERSGRENSENE I 

POLITIET. 

 
Bakgrunn og innledning 

Lønnsutredningsgruppen (LUG) ble avviklet som prosjekt med virkning fra 25.9.20. 

Forbundsstyret var tilfreds med utredningen og måten arbeidet ble organisert på. Rapportens 

konklusjoner vil bli brukt i PF sitt videre lønnsarbeid. 

 

Pensjon er utsatt lønn og en del av PF sitt prioriterte lønnsarbeid. Det vil derfor være 

formålstjenlig å jobbe videre på samme måte med spørsmål om særalderspensjonen. 

Innretningen for LUG kan brukes en gang til. Det naturlige vil derfor være å kalle det en 

pensjonsutredningsgruppe – forkortet PUG. 

 

Avtalen om ny offentlig tjenestepensjon ble inngått 3.3.18. Der ble det fremforhandlet et godt 

rammeverk for særaldersgrensen og det ble slått fast at vi også i fremtiden vil ha behov for 

stillinger med særaldersgrense i offentlig sektor. De materielle vilkårene for 

særalderspensjonen ble imidlertid ikke konkretisert. De skulle avtales på et senere, men slik at 

det kunne virke fra 2020. 

 

Det ble som kjent brudd i forhandlingene om de materielle vilkårene for særalder og de som 

er født fra og med 1963 vet derfor ikke nøyaktig hvordan ny offentlig tjenestepensjon vil slå 

ut for dem. Det er bra at partene har en intensjon om å komme tilbake til forhandlingsbordet, 

og det er viktig at de materielle vilkårene for dem som i dag har særalder blir avklart før man 

begynner å diskutere plikt, nivå og omfang for hvordan særaldergrensen skal praktiseres i 

fremtiden. 

 

Vi vet imidlertid at diskusjonen om plikt, nivå og omfang vil komme. Det har staten som 

arbeidsgiver signalisert tydelig ved at de prøver å forskuttere prosessen med å oppheve 

plikten til å gå av allerede nå. Den diskusjonen hører imidlertid sammen med hvilket nivå 

(hvilken aldersgrense) vi skal ha for særalder og hvilket omfang (hvilke 

stillingskoder/kategorier) en særaldergrense skal omfatte.  
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PF må være forberedt på denne diskusjonen om plikt, nivå og omfang. Dette er i 

utgangspunktet ikke en forhandlingsgjenstand, men en ordinær lovgivningsprosess med 

forutgående høringer før vedtak i Stortinget. Vi må likevel anta at hovedorganisasjonene 

involveres tett i dette arbeidet på samme måte som ved innføring av prinsippene for ny 

offentlig tjenestepensjon. 

 

Spørsmålene om plikt, nivå og omfang for særalder er svært viktig for PF. Dette handler om 

hvordan vi skal forvalte en viktig opparbeidet rettighet, og hvordan vi skal forvalte og 

forsvare en ordning som fortsatt har livets rett. Vi må sikre at kommende kull av politiansatte 

fortsatt får en mulighet til å gå av med særalderspensjon og at de sikres med anstendige 

økonomiske vilkår. Det er derfor viktig at vi starter dette arbeidet allerede nå. 

 

Forslag til vedtak fra PF Sør-Vest 

Det opprettes en pensjonsutredningsgruppe (PUG) som skal utrede spørsmålene om plikt, 

nivå og omfang for særaldersgrensene i politiet. Forbundsstyret får ansvaret for å sette 

sammen gruppen og utarbeide mandatet. Arbeidet organiseres som et prosjekt tilsvarende som 

for LUG. Forbundskontoret blir prosjekteier og utredningen/rapporten skal leveres 

forbundsstyret for godkjenning og vedtak. Det skal settes klare tidsfrister, slik at 

utredningsarbeidet er ferdig før politikerne begynner å diskutere dette for alvor. Det kan skje 

allerede i forkant av stortingsvalget 2021. 

 

 

 

  


