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Mange ansatte i Sporveien jobber i sliteryrker. Ordninger som god pensjon og AFP er viktig for at vi 
skal kunne stå lengst mulig i arbeid og sikres en god, forutsigelig pensjon. Det er viktig at vi skal ha 
mulighet til gå av tidligere for å unngå å måtte søke om uførepensjon.  
 
Slik dagens AFP ordning fungerer, er det krav om at man har vært yrkesaktiv i en AFP-bedrift i 7 av de 
9 siste årene. Det vil si at man da får utbetalt full AFP, uavhengig om man har vært ansatt i 9, 15 eller 
30 år. Det er folketrygda som legges til grunn. Dette har gitt våre medlemmer en sikkerhet og 
forutsigbarhet på at det vil være mulig å gå av på 62 år uten å bil økonomisk skadelidende fordi 
kroppen ikke lenger orker å være i arbeid.  
 
Forslag til ny AFP rokker ved viktige premisser i dagens AFP-ordninger. Ny reformert AFP vil gjelde 
alle yrkesaktive år i en AFP-bedrift. For at en arbeidstaker skal kunne sikre seg full AFP opptjening, 
må den ansatte ha jobbet i 40 år i en AFP-bedrift. Beregninger viser at det kun vil være et fåtall av 
arbeidstakere som vil klare å nå denne opptjeningen.  De øvrige vil da graderes med utbetaling etter 
hvor mange år du har hatt et ansettelsesforhold i en AFP-bedrift. Ny AFP vil følge prinsippene 
(alleårs-regelen, underregulering og levealdersjustering) i folketrygda. 
 
Vi har full forståelse for at det er behov for å tette hullene i dagens AFP-ordning. Det forslaget til LO 
og NHO har konkludert med vil skape en ny ordning som tetter noen av de største fallgruvene med 
dagens ordning. Det som derimot er dramatisk i forslaget om ny reformert AFP, er at dette svekker 
ordningen som helhet og vil slå skeivt ut for veldig mange. 
 
AFP, avtalefestet pensjon var en ordning som opprinnelig hadde som formål å gi slitne arbeidstakere 
med lange yrkeskarrierer muligheten til å gå av med alderspensjon før de nådde pensjonsalder i 
folketrygden. Det vi ser med ny reformert AFP er at partene i arbeidslivet nok en gang forhandler seg 
lenger bort fra hovedintensjonen til ordninga, slik at den slår skeivere ut for enda flere.  
 
Vi trenger en ordning som spesielt ivaretar arbeidstakere i tunge og belastende yrker som har behov 
for å ta ut tidligpensjon. Vi mener at AFP må justeres til å bli en tidlig pensjon som kompenserer for 
tidsperioden mellom avgang og innslaget til folketrygden.  
 
Forslag til ny reformert AFP slik det foreligger i dag vil bidra til større klasseskiller mellom dem som 
tjener mest og de som tjener minst.  Og arbeidstakere vil bli enda mer avhengige av 
pensjonsordningene som har gjennomgått enorme reformer og svekkelser de siste 20 årene.  
 
Oslo Sporveiers Arbeiderforening krever en ordning som lever opp til intensjonen med opprettelsen 
av AFP og som ivaretar sliterne i arbeidslivet som ikke klarer å stå i arbeid frem til ordinær 
pensjonsalder! Med rødgrønn regjering bør det komme på plass en finansiering som tetter hullene 
fra dagens AFP og sikre sliterne en verdig pensjon fra de er 62 år. 
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