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Sammendrag
Musikernes fellesorganisasjon (MFO) har engasjert Actecan for å gjøre beregninger knyttet
til mulig ny tjenestepensjonsmodell for kunstnerisk personell ved Den Norske Opera &
Ballett (heretter kalt Operaen). Det kunstneriske personell, ballettdanseres, solister og
korsangere er i dag omfattet av operapensjonsloven, som angir en aldersgrenser på 41 år for
ballettdansere, 52 år for solister og 56 år for korsangere. Disse yrkesgruppene omtales
videre i denne rapporten som «kunstneren» og «kunstnerne», selv om det også finnes en
rekke andre kunstnere ved Operaen.
I denne rapporten vises det hvordan endringene i Operapensjonsloven og lov om Statens
pensjonskasse som følge av pensjonsreformen har forringet kvaliteten på pensjonsordningen for kunstnerne i større grad enn for resten av befolkningen. Forringelsen skjer
som følge av underregulering av pensjon frem til 67 år og av levealdersjustering av
pensjoner. Det er ikke mulig å motvirke levealdersjusteringen uten å stå i jobb etter 67 år
(dersom vedkommende har full opptjening). For kunstnerne ved Operaen ville dette kreve at
de gjeninntrer i stillingen ved 67 år.
For eksempel vil en ballettdanser født i 1996 få en pensjon ved 66 år som på grunn av
underregulering er 11 prosentpoeng lavere enn før pensjonsreformen1. Pensjonen ved 67 år
blir 20 prosentpoeng lavere enn før reformen1.
Som et alternativ til dagens ordning, er det i rapporten vist beregninger på en innskuddsbasert pensjonsordning, det vil si en pensjonsordning med alleårsopptjening. Noe av
hensikten med en slik ordning skal være å få større forutsigbarhet i pensjonsutgiftene og få
en pensjonsordning mer tilpasset pensjonsreformen. Pensjonsnivået er antatt å være som
tidligere. For personer som vil få noe pensjon fra gammel ordning og noe pensjon fra ny
ordning vil effekten av overgang til ny ordning være avhengig av lønn, opptjeningstid og
alder.
Det er vist estimater på nødvendig innskudd for å sikre samme pensjon som i dag, og det er
vist beregninger på hele bestanden av kunstnere basert på data fra SPK.
Videre vises det hva mulige fremtidige kostnader kan bli basert på forskjellige modeller for
lukking av dagens pensjonsordning. Et viktig moment i så henseende er om/at dagens
aldergrenser opprettholdes for de som er ansatt i dag. Selv om dagens ordning skulle
opphøre og all ny opptjening skulle skje ut fra ny pensjonsmodell, så vil
reguleringsforpliktelsene gi en årlig premie til SPK på lag 18,9 millioner kroner2, som er et
estimert tall fra SPK om endringen hadde vært gjeldende i 2016. Til sammenligning er
premien i 2016 estimert til 51,7 millioner kroner.

1
2

Målt i G-regulert pensjonsgrunnlag.
Noe underestimert fordi det er forutsatt endring i oppsatt rett
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Dagens regnskapsmessige overfinansiering vil gå fra 3,6 millioner kroner til en underfinansiering på 1,6 millioner kroner.
Både for dagens pensjonsordning og for ny pensjonsordning er det også gitt eksempler på
effekten av å øke pensjonsalderen for kunstnerne med to år. Den mest åpenbare effekten vil
være lavere kostnader. Samtidig vil kunstnerne få høyere opptjening i folketrygden. Effekten
på samlet pensjon vil avhenge av hvilken tjenestepensjonsordning som gis.
Det er også vurdert en modell der aldersgrensen beholdes, men det gis ikke rett til pensjon
ved denne grensen. I stedet gis det omstillingsstøtte, her kalt etterlønn, i tre år. Det
forutsettes at kunstnerne inngår i den vanlige tjenestepensjonsordning for ansatte ved
Operaen, som antas å være en innskuddsbasert pensjonsordning med maksimale
innskuddssatser.
Effekten på pensjon vil da være avhengig av om kunstneren får ny jobb etter de tre årene
eller ikke. Dersom en ballettdanser får ny jobb, så vil mulig pensjon også avhenge av
lønnsnivå og pensjonsordning hos ny arbeidsgiver. Dersom det antas at danseren får fast
ansettelse, lønnen er like høy som ved fratredelse i Operaen og at det gis maksimale
innskudd, vil en ballettdanser kunne få høyere pensjon ved 67 år (tjenestepensjon og
folketrygd) enn med dagens løsning. Ny pensjon vil tilsvare om lag 61 prosent av sluttlønn
mens dagens ordning vil gi 56 prosent. Dersom danseren ikke får ny jobb, vil samlet pensjon
bli langt lavere enn med dagens løsning, der ny pensjon blir39 prosent av sluttlønn mens
dagens ordning vil gi 56 prosent av sluttlønn.
Sammen med annen pensjon vil en løsning med etterlønn kunne gi lavere utgifter enn både
dagens ordning og med den alternative pensjonsordningen som er vurdert i denne
rapporten. Samtidig er effekten for kunstnerne at de får store endringer i
pensjonsforholdene. Dersom kunstneren ikke får ny jobb, vil det oppstå et pensjons/inntektstap i årene før 67 år. Dette tapet er her angitt til over 8 millioner kroner for en
ballettdanser og nesten fire millioner kroner for en korsanger.
Actecan har ikke vurdert hvorvidt det er rettslige eller andre hindre for å innføre en
aldersgrense uten å tilby pensjon fra samme alder. Denne rapporten inneholder heller ikke
vurderinger av mulighetene for kunstnere til å få annet arbeid etter aldersgrensen, eller hva
som vil være den økonomiske realiteten frem til 67 år for kunstnerne som ikke får annet
arbeid.
Actecan har ikke vurdert grunnlovsvernet ved endring av operapensjonsloven. I dette ligger
at det hverken er vurdert om allerede opptjente rettigheter kan endres eller om ny
opptjening kan endres for personell som allerede er ansatt.
Rapporten inneholder heller ikke vurderinger av uføre- og etterlattepensjoner i de
forskjellige løsningsmodellene.
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1 Bakgrunn og oppdrag
Operaen har i flere år hatt utfordringer knyttet til pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser i sin tjenestepensjonsordning. Utfordringene gjelder både pensjonsordningen
for ballettdansere og sangere og pensjonsordningen for andre ansatte. I tariffoppgjøret i vår
(2016) ble det enighet om å endre den alminnelige pensjonsordningen blant annet for å sikre
mer forutsigbarhet i premiene. Ordningen ble endret foreløpig til en innskuddspensjonsordning med maksimale innskuddssatser. Forhandling om endelig pensjonsordning skal skje i
tariffoppgjøret i 2018.
Pensjonsordningen for ballettdansere og sangere er imidlertid regulert i lov og kan kun
endres ved lovendring.
I Prop. 1 S (2015-2016) for budsjett året 2016 fra Kulturdepartementet står det følgende om
aldersgrensene og pensjon:
Departementet ser det uansett som nødvendig å vurdere pensjonsordningen med
særalderaldersgrenser for de kunstnerisk ansatte ved Den Norske Opera & Ballett.
MFO har i forbindelse med vurdering av alderspensjonsordning for kunstnerisk personell
engasjert Actecan for å bistå i arbeidet. Actecan har utarbeidet denne rapporten, som
inneholder:
Beskrivelse av effekten på alderspensjon av underregulering og levealdersjustering i
dagens pensjonsordning
Mulig ny pensjonsmodell med alleårsopptjening
Tilpasning av pensjonsordningen til en høyere pensjonsalder
Opphør av dagens pensjonsordning med «etterlønn»
Rapporten er ikke ment å gi utfyllende beskrivelse av mulig ny pensjonsordning eller
etterlønnsordning, men å vise noen mulige effekter av enkelte løsninger.
SPK har gjort beregninger knyttet til premie og pensjonsforpliktelser ved lukking av dagens
pensjonsordning ut fra flere scenarier.
Uføre- og etterlattepensjoner er ikke vurdert i denne rapporten. Ved en endring i
Operapensjonsloven vil imidlertid også disse dekningene kunne bli endret. I tariffenigheten i
2016 fremgår det ikke om disse dekningene skal være med eller uten rett til fripolise og om
det skal gis rett til pensjon ved dødsfall etter pensjonsalder.
De ansattes tilskudd til pensjonsordningene er ikke vurdert i denne rapporten.
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2 Pensjonsordning for ballettdansere og sangere ved Den Norske
Opera
2.1 Kort om operapensjonsloven
Lov om pensjonsordning for ballettdanseres, sangsolister og korsangere ved Den Norske
Opera & Ballett (Operapensjonsloven) omhandler aldersgrenser og pensjonsaldre for denne
type kunstnerisk personell.
Etter denne loven gjelder følgende aldersgrenser:
Ballettdansere:
Sangsolister:
Korsanger:

Ved utgangen av det året danseren fyller 41 år
Ved utgangen av den sesongen sangeren fyller 52 år
Ved utgangen av den sesongen sangeren fyller 56 år

Det er mulighet for å fortsette i lønnet aktiv tjeneste i inntil tre sesonger etter at
aldersgrensen er nådd dersom arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om det.
Korsangeren kan ta ut pensjon allerede fra 53 år (pensjonsalder).
Regelverket i Statens pensjonskasse er gjort gjeldende for kunstnerisk personell, noe som
innebærer at det skal utbetales 66 prosent av sluttlønn fra aldersgrensen og frem til 67 år.
Etter 67 år skal det utbetales en pensjon som sammen med folketrygd skal utgjøre 66
prosent av sluttlønn (G-regulert i perioden etter pensjonering) før leveraldersjustering.
Samordningsreglene er foreløpig ikke tilpasset ny alderspensjon i folketrygden, og er dermed
ikke klare for personer født etter 1953.
I motsetning til det vanlige kravet i Statens pensjonskasse om 30 års opptjeningstid for å få
full pensjon, er det følgende krav til opptjeningstider til full pensjon:
Ballettdansere:
Sangsolister:
Korsanger:

20 år
23 år
23 år

Kortere opptjeningstid gir avkortning i pensjonen.
Bestemmelsen gjelder de som er fast ansatt eller har midlertidig ansettelse på minst ett år
og som har arbeid som minst utgjør 50 prosent av full stilling.
Loven ble opprettet i 1999, men tjenestetid fra før dette, i tidligere avtalefestet pensjon, skal
medregnes.
Personer som slutter uten å ta ut pensjon vil ikke lenger ha rett på pensjon fra
aldersgrensene, men først fra 65 år, og da ut fra en oppsatt rett basert på tjenestetiden.
Unntak gjelder dersom det er mindre enn 5 år til pensjonsalderen eller fratreden skyldes at
Side | 5

Pensjon og aldersgrenser ved Den Norske Opera & Ballett

kunstneren har vanskeligheter med å oppfylle de kunstneriske kravene til stillingen, uten at
dette utløser rett til uførepensjon fra operapensjonsordningen.
Etter lov om Statens pensjonskasse gis det et tillegg til pensjonen for de som har barn under
18 år.
Utbetaling av alderspensjon kan avkortes mot inntekt knyttet til medlemskap i SPK på grunn
av nytt ansettelsesforhold.
Ordningen omfatter også uføre- og etterlattepensjoner.
2.2 Endringer i forbindelse med pensjonsreformen
I forbindelse med pensjonsreformen ble lov om Statens pensjonskasse endret ved at det
blant annet ble innført levealdersjustering av alderspensjon fra 67 år og ved at pensjoner
under utbetaling blir regulert med alminnelig lønnsvekst i samfunnet (G-veksten) fratrukket
0,75 prosent.
Samtidig ble det innført en garanti på at summen av folketrygd og pensjonen fra Statens
pensjonskasse minst skulle utgjøre 66 prosent av sluttlønn etter levealdersjustering for
årskull født til og med 1958 dersom medlemmene hadde full opptjeningstid i pensjonsordningen.
Figur 1 viser den forventede utviklingen i garantert pensjon ved 67 år, etter samordning og
levealdersjustering, for ulike årskull gitt forventet utvikling i levealdersjusteringen. Figuren
viser altså nivået på samlet pensjon fra folketrygd og tjenestepensjon som forventes å være
garantert for de ulike kullene. Det er tatt hensyn til den individuelle garantien som gjelder til
og med 1958-kullet. Figuren viser at medlemmer som er født etter 1980 kan forvente å få en
samlet pensjon på i underkant av 50 prosent av tidligere lønn.
Innføringen av levealdersjustering ble gjennomført uten endringer i regelverket for pensjon
fra særaldersgrenser. Tjenestepensjon utbetalt før 67 år, skulle ikke levealdersjusteres. Når
medlemmene fyller 67 år, skal imidlertid tjenestepensjonen levealdersjusteres på samme
måte som for medlemmer med ordinær aldersgrense.
Dette gir isolert sett personer med aldersgrenser før 67 år en dårligere pensjon fra 67 år enn
for eksempel uføre, der det er innført en midlertidig skjermingsordning mot levealdersjustering for uføre årskullene 1944-1951. Ordningen innebærer at alderspensjonen til uføre i
disse årskullene i praksis kun får halv effekt av levealdersjusteringen. Skjermingsordningen
skal vurderes på nytt av Stortinget i 2018.
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Forventet utvikling i garantert pensjonsnivå fra offentlig tjenestepensjon fra 67 år, etter
levealdersjustering
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Samlet pensjon fra folketrygd og off.
tjenestepensjon i prosent av sluttlønn

Figur 1

Fødselsår

Det ble som nevnt også innført nye regler for regulering av pensjoner under utbetaling i
forbindelse med pensjonsreformen. I de offentlige tjenestepensjonsordningene reguleres
pensjoner under utbetaling i praksis ved at det er pensjonsgrunnlaget som ligger til grunn for
pensjonene som reguleres. De nye reguleringsreglene innebærer dermed at pensjonsgrunnlaget nå hvert år skal reguleres i takt med G-veksten og deretter fratrekkes 0,75
prosent. Det ble imidlertid etablert en særskilt reguleringsordning for medlemmer som tar ut
AFP eller alderspensjon fra en aldersgrense før 67 år. Ordningen innebærer at ved 67 år, når
pensjonistene skal gå over til tjenestepensjon som er samordnet med alderspensjon fra
folketrygden, skal pensjonsgrunnlaget for tjenestepensjonen beregnes på nytt ved at det
oppreguleres i takt med G-veksten fra uttakstidspunktet for AFP eller fra aldersgrensen og
frem til 67 år. Deretter reguleres pensjonsgrunnlaget og dermed alderspensjonen igjen med
G-vekst fratrukket 0,75 prosent som for medlemmer med ordinær aldersgrense.
Også med hensyn til regulering kommer pensjonister med aldersgrense under 67 år dårligere
ut enn uførepensjonister. Uføre får også sin pensjon G-regulert i utbetalingsperioden. For
eksempel vil en ballettdanser som blir ufør like før hun kunne tatt ut pensjon fra aldersgrensen på 41 år få en stadig høyere pensjon enn hun ville fått om hun hadde fått
alderspensjon i stedet.
Endringene i lov om Statens pensjonskasse ble vedtatt i forbindelse med at Stortinget
behandlet Prop. 107 L (2009-2010). I proposisjonen var det også tatt inn endringsforslag til
en rekke andre tilstøtende lover, som sykepleierpensjonsloven og apotekpensjonsloven.
Operapensjonsloven, og eventuelle behov for tilpasninger i denne ble imidlertid ikke utredet
i denne proposisjonen.
Actecan har gjort en del typeeksempelberegninger for å illustrere hvordan pensjonsreformen har påvirket pensjoner fra pensjonsordningen for ballettdansere og sangere ved
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Operaen. Eksemplene viser både hvordan pensjonene påvirkes av innføringen av levealdersjustering og hvordan de påvirkes av endrede regler for regulering.
2.2.1 Medlemmer med full opptjening
I dette punktet vises «pensjonskarrierer» for følgende eksempelpersoner i ulike aldere og
ulike stillinger, som alle er antatt å få full opptjening i pensjonsordningen:
En ballettdanser født i 1996 (20 år)
En korsanger født i 1986 (30 år)
En sangsolist født i 1986 (30 år)
En ballettdanser født i 1973 (43 år), som har to barn (8 og 11 år) og som får utbetalt
alderspensjon med barnetillegg
En ballettdanser født i 1950 (66 år)
En korsanger født i 1950 (66 år)
Ballettdanser født i 1996
Før pensjonsreformen fikk det kunstneriske personalet ved Operaen pensjon som vist i Figur
2. Pensjonen besto da av en tjenestepensjon på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget frem til
67 år, og ved 67 år ble pensjonen samordnet med alderspensjon fra folketrygden. Resultatet
av denne samordningen var på grunn av de såkalte «samordningsfordelene» at alle fikk en
samlet pensjon på noe mer enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget i tjenestepensjonsordningen.

Pensjon i prosent av G-regulert
pensjonsgrunnlag

Figur 2

Ballettdanser – pensjon før pensjonsreformen
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Forutsetninger: Se vedlegg 2

Etter pensjonsreformen skal pensjonene fra pensjonsordningen for ballettdansere,
sangsolister og korsangere ved Operaen som omtalt over levealdersjusteres fra 67 år og gis
dårligere regulering enn utviklingen i G. Figur 3 viser hvordan disse endringene vil redusere
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pensjonen for en ballettdanser som er 20 år i 2016 (når det måles i G-regulert pensjonsgrunnlag). Figuren viser at når pensjonen måles mot pensjonsgrunnlaget i tjenestepensjonsordningen (som reguleres i takt med G), vil pensjonen øke noe ved 67 år.

Pensjon i prosent av G-regulert
pensjonsgrunnlag

Figur 3

Ballettdanser født i 1996 – pensjon etter pensjonsreformen
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Forutsetninger: Se vedlegg 2

Grunnen til at pensjonen målt i G-regulert pensjonsgrunnlag avtar, er dels dårligere
regulering enn tidligere, dels at både tjenestepensjon og folketrygd skal levealdersjusteres
fra 67 år. Figur 4 viser hvor stor andel av reduksjonen i pensjon som skyldes de to ulike
effektene. Figuren viser også hvor mye av levealdersjusteringen som skjer i henholdsvis
folketrygden og tjenestepensjonsordningen.
Underreguleringen fører i dette eksempelet til at pensjonen ved 66 år er hele 11,3
prosentpoeng lavere enn før pensjonsreformen målt i forhold til det G-regulerte
pensjonsgrunnlaget. Dette tilsvarer at pensjonen ved 66 år er 17,2 prosent lavere enn den
ville vært før pensjonsreformen. Ved 67 år nulles effekten av dårligere regulering ut siden
tjenestepensjonen nå skal beregnes med utgangspunkt i et G-regulert pensjonsgrunnlag.
Etter 67 vil imidlertid pensjonen igjen få dårligere regulering.
Levealdersjusteringen reduserer folketrygd og tjenestepensjon ved 67 år med henholdsvis
12,8 og 8,5 prosentpoeng, totalt 20,3 prosentpoeng, målt i forhold til det G-regulerte
pensjonsgrunnlaget.
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Ballettdanser født i 1996 – pensjon underregulert og levealdersjustert

Pensjon i prosent av G-regulert
pensjonsgrunnlag

Figur 4
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Forutsetninger: Se vedlegg 2

Figurene over viser hvordan pensjonen utvikler seg sammenliknet med et G-regulert
pensjonsgrunnlag. En annen måte å illustrere utviklingen på kan være å vise hvordan
pensjonene endres sammenliknet med den reelle sluttlønnen ballettdanseren hadde da hun
gikk av med pensjon ved 41 år. Figur 5 som viser en slik sammenlikning, viser at utbetalt
pensjon kan forventes å øke hvert år. Økningen i pensjon blir imidlertid langt lavere enn den
ville blitt før reformen.

Pensjon i prosent av sluttlønn ved 41 år

Figur 5

Ballettdanser født i 1996 –pensjon i prosent av lønn ved 41 år
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Forutsetninger: Se vedlegg 2
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Korsanger født i 1986
Figur 6 viser hvordan pensjonen til en korsanger født i 1986 har blitt påvirket av pensjonsreformen. Figuren viser at korsangere ikke påvirkes i like stor grad som ballettdansere av
dårligere regulering av pensjon under utbetaling. Dette skyldes at korsangere får pensjon
først fra 56 år, og dermed får dårligere regulering i færre år enn ballettdansere før 67 år. Ved
66 år vil pensjonen være 5 prosentpoeng dårligere enn før pensjonsreformen.
Levealdersjusteringen reduserer folketrygd og tjenestepensjon fra 67 år med henholdsvis
11,5 og 6,5 prosentpoeng. Reduksjonen i tjenestepensjonen er mindre enn for
ballettdanseren født i 1996 både fordi korsangeren er født 10 år tidligere (effekten av
levealdersjusteringen er størst for yngre årskull), og fordi tjenestepensjonen i
utgangspunktet utgjør en lavere andel av samlet pensjon. Det siste skyldes at korsangeren vil
ha mer opptjening i, og dermed få høyere pensjon fra, folketrygden.

Pensjon i prosent av G-regulert
pensjonsgrunnlag

Figur 6

Korsanger født i 1986 – pensjon underregulert og levealdersjustert
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Forutsetninger: Se vedlegg 2

Figur 6 viser også at levealdersjusteringen vil føre til at pensjonen blir lavere ved 67 år enn
den var ved 66 år. Som vist i Figur 7 vil vedkommende faktisk oppleve å få en nominell
nedgang i samlet utbetalt pensjon. Nedgangen er på om lag 5 prosentpoeng målt mot
sluttlønn ved 56 år.
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Pensjon i prosent av sluttlønn ved 56 år

Figur 7

Korsanger født i 1986 – pensjon i prosent sluttlønn ved 56 år
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Forutsetninger: Se vedlegg 2

I resten av dette punktet vises kun figurer der pensjonene sammenliknes med G-regulert
pensjonsgrunnlag.
Sangsolist født i 1986 (30 år)
Figur 8 viser hvordan pensjonen til en sangsolist født i 1986 vil bli påvirket. Figuren viser at
pensjonen ved 66 år vil være 6,6 prosentpoeng lavere sammenliknet med før reguleringsreglene ble endret. Videre vil levealdersjusteringen redusere tjenestepensjon og folketrygd
med henholdsvis 5,6 og 10,2 prosentpoeng. Også sangsolisten vil oppleve at utbetalt
pensjon blir lavere ved 67 år.
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Pensjon i prosent av G-regulert
pensjonsgrunnlag

Figur 8

Sangsolist født i 1986 – pensjon underregulert og levealdersjustert
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

Alder
Folketrygd

Offentlig tjenestepensjon (OfTP)

Levealdersjustering OfTP

Effekt av endret regulering (OfTP)

Levealdersjustering folketrygd
Forutsetninger: Se vedlegg 2

Ballettdanser født i 1973 (43 år) med to barn (8 og 11 år)
Dagens tjenestepensjonsordning gir barnetillegg til alderspensjon for barn under 18 år.
Tillegget utgjør 10 prosent av alderspensjon per barn. Siden ballettdanserne er relativt unge
når de går av med pensjon, er det relativt mange av dem som mottar barnetillegg til
alderspensjonen i de første årene etter at de har tatt ut pensjon.
Figur 9 viser hvordan pensjonen til en ballettdanser med to barn på henholdsvis 8 og 11 år i
2016 blir påvirket av endret regulering og levealdersjustering. Ballettdanseren har allerede
mottatt pensjon i to år (fra 41 år), og har således allerede fått pensjonen regulert dårligere
enn G-veksten i to år. Dette er grunnen til at hun allerede i år 1 er registrert med en effekt av
endret regulering.
For denne ballettdanseren vil pensjonen være 11 prosentpoeng lavere ved 66 år på grunn av
underreguleringen av pensjon under utbetaling. Ved 67 år blir samlet pensjon 14
prosentpoeng lavere enn før pensjonsreformen på grunn av levealdersjusteringen.
Reduksjonen fra 67 år er noe mindre enn for ballettdanseren født i 1996 på siden
levealdersjusteringen som omtalt over vil få større effekt for yngre årskull.
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Ballettdanser født i 1973 med barnetillegg til alderspensjon – pensjon underregulert og
levealdersjustert
Pensjon i prosent av G-regulert
pensjonsgrunnlag

Figur 9
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Forutsetninger: Se vedlegg 2

En ballettdanser født i 1950 (66 år)
Levealdersjusteringen har som beskrevet over størst effekt for yngre årskull. Medlemmer av
pensjonsordningen for Operaen som allerede har vært pensjonister i en del år, men
fremdeles ikke har fylt 67 år vil følgelig få redusert pensjonen fra 67 år mindre enn i
eksemplene over.
Figur 10 viser pensjonskarrieren til en ballettdanser født i 1950, som skal gå fra pensjonen
som mottas fra aldersgrensen, til tjenestepensjon samordnet med alderspensjon fra
folketrygden ved 67 år i 2017. Figuren viser at levealdersjusteringen vil redusere både
pensjonen fra tjenestepensjonsordningen og pensjonen fra folketrygden kun med om lag ett
prosentpoeng fra 67 år, samlet om lag 2 prosentpoeng.
Siden den tidligere ballettdanseren har fått dårligere regulering av tjenestepensjonen helt
siden pensjonsreformen i 2011, er pensjonen ved 66 år om lag 2 prosentpoeng lavere enn
den ville vært uten pensjonsreformen. Levealdersjusteringen ved 67 år er imidlertid langt
mindre enn i de foregående eksemplene siden denne eksempelpersonen var relativt gammel
når levealdersjusteringen ble innført. Reduksjonen i pensjon ved 67 år dermed kun 2
prosentpoeng.
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Pensjon i prosent av G-regulert
pensjonsgrunnlag

Figur 10 Ballettdanser født i 1950 – pensjon underregulert og levealdersjustert
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Forutsetninger: Se vedlegg 2

Korsanger født i 1950 (66 år)
Figur 11 viser hvordan pensjonen til en korsanger som er født i 1950 vil bli påvirket av
pensjonsreformen. På samme måte som for ballettdanseren som er født i samme år, er
effekten av levealdersjusteringen relativt liten. Samlet vil denne justeringen føre til at folketrygden og tjenestepensjonen blir om lag 2 prosentpoeng lavere fra 67.
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Pensjon i prosent av G-regulert
pensjonsgrunnlag

Figur 11 Korsanger født i 1950 – pensjon underregulert og levealdersjustert
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Forutsetninger: Se vedlegg 2

Figur 11 viser også at korsangeren får en større andel av samlet pensjon fra folketrygden enn
ballettdanseren. Dette skyldes at korsangeren har mer opptjening i folketrygden enn
ballettdanseren.
2.2.2 Medlemmer som ikke har full opptjening
I dette punktet illustreres det hvordan pensjonen til to medlemmer som ikke har full
opptjening vil bli påvirket av pensjonsreformen. Det er antatt at disse medlemmene har like
lang samlet yrkeskarriere og med samme inntekter som medlemmene med full opptjening.
Det vil si at de antas å ha arbeidet andre steder før de ble medlem av operapensjonsordningen.
Beregningene viser at med disse forutsetningene blir pensjonen fra folketrygden lik som for
medlemmene som var født i samme år og som hadde full opptjening. Det er med andre ord
kun tjenestepensjonen som reduseres.
Dette fører til at samlet pensjon øker betraktelig fra 67 år. Siden tjenestepensjonen blir
mindre, blir også reduksjonen av samlet pensjon målt i prosentpoeng av sluttlønn som følge
av pensjonsreformen noe mindre enn for medlemmer med full opptjening.
Ballettdanser født i 1950 (66 år)
Denne eksempelpersonen er antatt å ha hatt 13 års opptjeningstid ved uttak av pensjon fra
aldersgrensen. Siden kravet til full opptjening for ballettdansere er 20 år, fikk hun en pensjon
på 13/20 av full pensjon når hun tok ut pensjon. Dette tilsvarer en pensjon på 42,9 prosent
av sluttlønn.
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Figur 12 viser at pensjonen har blitt redusert med 1,6 prosentpoeng som følge av endret
regulering ved 66 år. Videre vil pensjonen øke betraktelig fra 67 år. Dette skyldes at det kun
er tjenestepensjonen som er avkortet på grunn av kort opptjeningstid. Pensjonen fra
folketrygden er like stor som i tilsvarende eksempel for ballettdanseren med full opptjening.
Siden denne eksempelpersonen er født i 1950 er effekten av levealdersjusteringen relativt
liten, både for tjenestepensjon og folketrygd. Samlet reduseres pensjonene med 1,7
prosentpoeng som følge av levealdersjusteringen.

Pensjon i prosent av G-regulert
pensjonsgrunnlag

Figur 12 Ballettdanser født i 1950, 13 års opptjening – pensjon underregulert og levealdersjustert
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Forutsetninger: Se vedlegg 2

Korsanger født i 1950 (66 år)
Korsangeren er antatt å ha 16 års opptjening i tjenestepensjonsordningen ved uttak av
pensjon ved aldersgrensen. Kravet til full opptjening er 23 år, slik at utbetalt pensjon fra
aldersgrensen var 16/23 av full pensjon, tilsvarende 45,9 prosent av sluttlønn.
Figur 13 viser at bildet stort sett er det samme bildet som for ballettdanseren. Korsangeren
får imidlertid mer pensjon fra folketrygden på grunn av høyere opptjening. Siden denne
pensjonen ikke er avkortet, vil korsangeren få en større vekst i samlet pensjon ved 67 år enn
ballettdanseren.
Ved 66 år er tjenestepensjonen redusert med 1,7 prosentpoeng som følge av underregulering av pensjoner under utbetaling. Reduksjonen i samlet pensjon ved 67 år som følge
av levealdersjusteringen er på 1,8 prosentpoeng.
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Pensjon i prosent av G-regulert
pensjonsgrunnlag

Figur 13 Korsanger født i 1950, 16 års opptjening – pensjon underregulert og levealdersjustert
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Forutsetninger: Se vedlegg 2

2.2.3 Effekter dersom pensjonsalderen øker med 2 år
I dette punktet illustreres det hvordan pensjoner fra dagens ordning ville blitt påvirket for
tre av eksempelpersonene i punkt 2.2.1 dersom pensjonsalderen hadde økt med 2 år for
både ballettdansere, korsangere og sangsolister. Aldersgrensene vil da bli:
43 år for ballettdanser
54 år for solist
58 år for korsanger
De tre eksempelpersonene det er gjort beregninger på er:
En ballettdanser født i 1996 (20 år)
En korsanger født i 1986 (30 år)
En sangsolist født i 1986 (30 år)
Ballettdanser født i 1996
Økt pensjonsalder til 43 år vil i første rekke påvirke pensjonen ballettdanseren får frem til 67
år siden denne pensjonen blir utbetalt i to færre år. Dette fører igjen til at pensjonen får
dårligere regulering enn før pensjonsreformen i to færre år. Dermed blir pensjonen ved 66 år
noe høyere enn med dagens pensjonsalder. Reduksjonen i pensjon ved 66 år som følge av
dårligere regulering blir som vist i Figur 14 på 10,5 prosentpoeng målt som andel av et Gregulert pensjonsgrunnlag. Med pensjonsalder 41 år var reduksjonen ved 66 år som vist over
11,3 prosentpoeng.
Ved 67 år øker pensjonen ballettdanseren får utbetalt fra folketrygden med 0,3 prosentpoeng på grunn av to års ekstra opptjening.
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Levealdersjusteringen av folketrygden og tjenestepensjonen ved 67 år påvirkes lite av en
eventuell økning i pensjonsalder for ballettdansere.

Pensjon i prosent av G-regulert
pensjonsgrunnlag

Figur 14 Ballettdanser født i 1996, pensjonsalder 43 år – pensjon underregulert og levealdersjustert
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Forutsetninger: Se vedlegg 2

Korsanger født i 1986
Figur 15 viser beregnet pensjon for korsangeren født i 1986, dersom denne står i jobb til 58
år før uttak av pensjon. Som for ballettdanseren er det små forskjeller sammenliknet med
eksempelet pensjonen ble tatt ut to år tidligere.
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Pensjon i prosent av G-regulert
pensjonsgrunnlag

Figur 15 Korsanger født i 1986, pensjonsalder 58 år – pensjon underregulert og levealdersjustert
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Forutsetninger: Se vedlegg 2

Sangsolist født i 1986
Figur 16 viser beregnet pensjon for sangsolisten født i 1986, dersom vedkommende utsetter
pensjonsuttaket med to år, til 54 år. Som for de to andre eksemplene over, er det små
forskjeller sammenliknet med eksempelberegningen der pensjonen ble tatt ut to år tidligere.

Pensjon i prosent av G-regulert
pensjonsgrunnlag

Figur 16 Sangsolist født i 1986, pensjonsalder 54 år – pensjon underregulert og levealdersjustert
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Forutsetninger: Se vedlegg 2
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2.3 Kostnader i dag
Operapensjonsordningen forvaltes i dag i Statens pensjonskasse. Pensjoner etter
Operapensjonsloven skal regnskapsføres som ytelsesordninger etter standarder gitt av Norsk
Regnskapsstiftelse.
Det må nødvendigvis betales inn ganske mye til en pensjonsordning som har 20-23 års
innbetalingstid og om lag 30 - 50 års utbetalingstid.
I tillegg fører både premieberegningsmetodikken i Statens pensjonskasse (SPK) og
regnskapsreglene til til dels stor uforutsigbarhet både i premie og i pensjonskostnader som
skal regnskapsføres. Måten pensjonsforpliktelser skal regnskapsføres og den finansielle
situasjonen i ordningen gjør at pensjonsforpliktelsene må oppføres som gjeld og dermed
belaster Operaens egenkapital.
For eksempel fremgår det i årsregnskapet for 2014 at
«I et tiårsperspektiv, fra 2004 til 2014, har den regnskapsmessige pensjonskostnaden
seksdoblet seg fra 19 millioner kroner til 120 millioner kroner. Dette tilsvarer en
gjennomsnittlig vekst i pensjonskostnader på 20 % per år de siste ti årene.
Beregninger DNO&B har fått for 2015, indikerer at pensjonskostnader vil øke
ytterligere og utgjøre cirka 25 % av hele statstilskuddet til DNO&B.
…
Driftsregnskapet for 2014 viser et negativt resultat på minus 17 millioner kroner.
Pensjonskostnadene økte med 24,5 millioner kroner fra 2013 til 2014, så årsaken til
det negative resultatet skyldes i sin helhet økte pensjonskostnader. …
Pensjonsforpliktelsens størrelse (nåverdien) er ved Regnskapsstiftelsens anbefalte
beregningsrente 544 millioner kroner høyere enn de netto bokførte
pensjonsforpliktelsene i balansen pr. 31.12.14. Reell egenkapital for DNO&B er
dermed minus 543 millioner kroner ved utgangen av 2014.»
I årsregnskapet går det frem at ordningen i SPK står for 261,5 millioner kroner av (den
negative) netto pensjonsforpliktelsen.
Når det gjelder premien til pensjonsordningen, så er dette det som faktisk skal innbetales til
SPK, ikke hva som skal regnskapsføres. SPK benytter andre beregningsmodeller for premie
enn i fonderte ordninger i kommunal og privat sektor, noe som er litt nærmere forklart
under.
Det er ikke avsatt midler knyttet til pensjonsordningen i SPK. Det gjøres likevel beregninger
som om det var avsatt midler, men da ut fra noe andre forutsetninger enn det som gjelder
for pensjonsordninger regulert av finansforetaksloven og forsikringsvirksomhetsloven, for
eksempel når det gjelder forventet avkastning, forventet dødelighet m.m.
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SPK estimerer hvert år en premie som skal innbetales. Først etter at året er ferdig
sammenlignes estimatene med hva som virkelig har skjedd i bestanden, hvilke lønnsvekster
som har vært, risikoresultat med mere. Deretter foretas det etteroppgjør som først
foreligger i endelig form om lag to år etter.
Forskjellen i premien og pensjonskostnaden skyldes både forskjellige forutsetninger for
beregningene, som beregningsrente etc., men den skyldes også i stor grad hvordan
estimatavviket regnskapsføres. En bedrift kan velge å fordele estimatavviket på
gjennomsnittlig antall år til pensjonsalderen, eller en kortere periode helt ned til ett år. Det
er opplyst i beregninger fra SPK at estimert pensjonskostnad for 2015 og 2016 er beregnet ut
fra en amortiseringsperiode på 6 år, etter ønske fra Operaen. Dette er en kortere periode
enn det som tidligere har vært benyttet. En slik endring av amortiseringsperiode fører til at
langt mer av estimatavviket måtte regnskapsføres enn det som har vært gjort tidligere år.
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3 Generelt om lukking av dagens ordning
Dersom pensjonsordningen for kunstnerisk personell ved Operaen skal endres, må det
diskuteres hvordan allerede opptjente pensjonsrettigheter skal ivaretas og hvorvidt alle skal
over på ny ordning. Dersom dagens ordning ikke opphører for alle ansatte, kalles dette
gjerne en lukking av pensjonsordningen.
Operapensjonsloven regulerer ikke om pensjonsordningen kan lukkes og effektene av en slik
lukking. Dersom dagens ordning skal opphøre helt og fullt både for ansatte og pensjonister,
så må overgangregler reguleres via lov.
Sett hen til lukkereglene i private pensjonsordninger finnes det følgende hovedmuligheter:
Lukke ordningen slik at alle nyansatte kommer inn i ny pensjonsordning, mens
dagens ansatte forblir i dagens ordning
Lukke ordningen slik at alle under en viss alder får ny opptjening i ny
pensjonsordning, mens ansatte med en viss tid igjen til pensjonsalder (for eksempel 5
eller 10 år igjen til pensjonsalder) forblir i dagens ordning
Siden dette er en særlov kan det fastsettes andre lukkeordninger, både med tanke på alder
og hvem som skal omfattes. For eksempel kan ordningen lukkes for en gruppe ansatte, som
for eksempel korsangere, mens for eksempel ballettdansere og solister må over på ny
ordning. En regel som vil være vanskelig å komme bort fra er reguleringsansvaret for
allerede opptjente rettigheter.
Personer som har vært ansatt i mindre enn 3 år og så slutter har ikke en pensjonsrett etter
lov om Statens pensjonskasse. Ved overgang til ny pensjonsordning må det vurderes om
denne regelen kan eller skal gjelde, eller om de med så kort tjenestetid likevel skal få en
oppsatt rett ut fra tjenestetid.
Personer som slutter ved operaen vil få gjort om sin opptjente pensjonsrett til en oppsatt
rett fra 65 år, jf. beskrivelsen i punkt 2.1. Det er imidlertid ikke klart hvordan en opptjent
pensjonsrett skal ivaretas dersom Operapensjonsloven endres for personer som fremdeles
er i arbeid ved operaen.
Statens pensjonskasse (SPK) har på oppdrag fra MFO (godkjent av Operaen) gjort en del
beregninger knyttet til mulig ny premie og sluttoppgjør i dagens ordning
31.12.2015/01.01.2016. Disse er vist i Tabell 1. Operaen vil uansett måtte betale for
fremtidig oppregulering av allerede opptjente rettigheter etter loven, her estimert til 18,9
millioner kroner i 2016 om ordningen opphørte 01.01.2016. Til sammenligning ville premien
vært 51,7 millioner om ordningen hadde fortsatt. Premien for dagens pensjonsordning vil
altså være over 35 prosent av dagens premie ved opphør av pensjonsordningen.
SPK har forutsatt at oppsatte rettigheter ved en lukking endres til en annen
opptjeningsprosent enn i dag. Dette innebærer for eksempel at en korsanger som i dag har
20/23 opptjening, men fremdeles har 6 år igjen til aldersgrensen, får endret opptjening til
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20/26. Ved en endring av operapensjonen er det ikke gitt at de opptjente rettighetene skal
endres på en slik måte. Dersom opptjent rett ikke endres, så vil premiereserven bli større
enn antatt i beregningene fra SPK, og dermed vil også ny premie ved opphør bli høyere enn
estimatene gitt fra SPK.
Tabell 1 Premie fra dagens ordning og ny ordning, grove estimater for 2016
Millioner kroner
Dagens ordning opprettholdes
Dagens ordning lukkes for de med mer enn 10 år til pensjonsalder
Dagens ordning lukkes for de med mer enn 5 år til pensjonsalder
Dagens ordning opphører, ny pensjonsopptjening for alle

51,7
28,1
21,0
18,9

Forutsetninger: Beregningene er foretatt av SPK og inneholder ikke premie ved etteroppgjør. Det er forutsatt
beregningsforutsetninger som anbefalt av Regnskapsstiftelsen per 31.12.2015, med en tilpasset dødssannsynlighet.
Utbetaling av oppsatt rett skal skje ved aldersgrensen. Det er forutsatt at oppsatte rettigheter får endret opptjeningsbrøk.

Det foreligger i dag en beregnet overfinansiering av operapensjonen på 3,6 millioner kroner.
SPK har gjort beregninger på mulig endring i overfinansiering ved endring i pensjonsordningen. Beregningene tar hensyn til at det skal betales inn et beløp knyttet til økte
administrasjonsreserver ved overgang til oppsatte rettigheter. Som nevnt over har SPK også
foretatt beregninger på mulig frigjort reserve ved endring av opptjeningsbrøken. I Tabell 2
vises endring i overfinansiering når opptjent pensjon ikke endres.
Tabell 2 Estimert overfinansiering, grove estimater 01.01.2016
Millioner kroner
Dagens ordning opprettholdes
Dagens ordning lukkes for de med mer enn 10 år til pensjonsalder
Dagens ordning lukkes for de med mer enn 5 år til pensjonsalder
Dagens ordning opphører, ny pensjonsopptjening for alle

3,6
0,4
-0,4
-1,6

Forutsetninger: Beregningene er foretatt av SPK. Det er forutsatt beregningsforutsetninger som anbefalt av
Regnskapsstiftelsen per 31.12.2015, med en tilpasset dødssannsynlighet. Utbetaling av oppsatt rett skal skje fra
aldersgrensen. Det er forutsatt at oppsatte rettigheter ikke får endret opptjeningsbrøk.

Ved en endring av pensjonsordningen må det avklares hvordan over/underfinansiering skal
håndteres og om dette er midler som skal betales/belastes Operaen.
SPK har gjort beregninger både ut fra en forutsetning om at dagens opptjente rettigheter
skal utbetales fra aldersgrensen, og ut fra at dagens opptjente rettigheter først vil komme til
utbetaling fra 65 år, som tilfellet er for kunstnere som slutter i Operaen før de tar ut
pensjon. I denne rapporten gjengis kun beregningene knyttet til at dagens opptjente
rettigheter skal utbetales fra aldersgrensen. SPK har antatt at de med mindre enn 3 års
opptjeningstid også skal få en rettighet ved en lukking.
SPK har presisert at sluttoppgjørene er beregnet med utgangspunkt i SPK sitt regelverk og
tilhørende forskrift til § 18 i loven om Statens Pensjonskasse, men at det per i dag ikke finnes
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eget regelverk for lukking av denne ordningen. Det er Arbeids- og sosialdepartementet som
vil ta stilling til betingelsene ved en eventuell utmelding/lukking i forbindelse med
behandling av en konkret søknad.
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4 Overgang til ny pensjonsordning
Det kan diskuteres hvordan en ny pensjonsordning for kunstnerisk personell ved Operaen
skal utformes. For å få (bedre) kontroll på kostnadene i regnskap og balanse vil det være
naturlig å benytte innskuddsbaserte ordninger, eller i hvert fall pensjonsordninger med
større forutsigbarhet i utgiftene enn dagens ordning.
Sikring av kjønnsnøytralitet og livsvarig pensjon, som foreslått av Arbeids- og
sosialdepartementet til ny offentlig tjenestepensjon som ble fremmet i en rapport
18.12.2015, vil kunne være viktige faktorer i en ny pensjonsordning for kunstnerisk personell
ved Operaen. Dette er også i tråd med avtalen inngått mellom tariffpartene for andre
ansatte ved Operaen i 2016.
For å tilpasse pensjonsordningen enda bedre til pensjonsreformen enn i dag, vil det være
naturlig å innføre alleårsopptjening og mulighet for fleksibelt uttak av pensjon. For
ballettdansere ville en for eksempel kunne utforme en pensjonsordning basert på at
pensjonsalderen øker med to år, til 43 år.
En innskuddsbasert pensjonsordning kan utformes på flere måter. Den kan følge
innskuddspensjonsloven eller tjenestepensjonsloven, der den sistnevnte gjelder en såkalt
hybridpensjon. Ellers kan en ny pensjonsordning ligne mer på forslaget til ny offentlig
tjenestepensjon som Arbeids- og sosialdepartementet fremmet i en rapport 18.12.2015, enn
det disse to pensjonsordningene åpner for.
Det er i dag ikke tillatt med egne aldersgrenser for ballettdansere og sangere i
innskuddspensjonsloven og tjenestepensjonsloven, men dette kan innføres ved en endring i
forskrift til loven. Det er tillatt å ha høyere innskudd før opptjeningsalderen (67 år) i
hybridpensjonsordninger, men ikke i innskuddspensjonsordninger. Ingen av ordningene
åpner i dag for at pensjonen kan settes ned ved opptjeningsalderen, slik Operapensjonsloven
åpner for. Finansdepartementet har imidlertid bedt Finanstilsynet vurdere om
pensjonslovene bør endres på dette området, jf. brev fra departement av 12.05.2016.
Dersom det fortsatt skal være en egen lov om pensjonsordning for ballettdansere og sangere
ved operaen, så vil det være mulig å utforme loven etter særskilte behov og ønsker ved
operaen.
For eksempel kan det gjøres egne antagelser om at avkastning ut over Gregulering/regulering skal gå til Operaen og kunne benyttes til å betale fremtidige premier
med. forholdet til avkastning ut over det som trengs til regulering av pensjoner er ikke
nærmere vurdert i denne rapporten
I tråd med pensjonsreformen bør det ikke være noen samordning eller avkortning av
pensjon mot lønn, men denne problemstillingen er ikke særskilt vurdert i rapporten.
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I dette kapittelet vises det en rekke eksempler på effekter ved overgang til en ny
pensjonsordning. I eksempelberegningene er det lagt følgende forutsetning til grunn for en
ny alderspensjonsordning fra aldersgrensene:
Skal gi samme pensjon som i dag, men ikke pensjonstillegg for barn
Alleårsopptjening med en viss prosent av lønn som innskudd
Forskjellig innskuddsprosent for ballettdansere, solister og korsangere
Forskjellig innskuddsprosent for å dekke pensjon før 67 år og for å dekke
pensjon etter 67 år
Livsvarig utbetaling
Kjønnsnøytral
Garanti for innskudd kapital
Regulering av pensjonsbeholdning med G før pensjonsuttak, dette gjelder også
regulering av pensjonsbeholdning for pensjon fra 67 år
Det antas at avkastningen er lik G, og dermed dekker pensjonsregulering
Regulering av pensjonsbeholdning med G og så fratrukket 0,75 prosent etter
pensjonsuttak
Avkastning på pensjonsbeholdningen er lik G-reguleringen
Lønnsvekst etter egne karriereløp for ballettdansere, solister og korsangere
Det tilføres dødelighetsarv og utbetalingene fra 67 år fastsettes ut fra forventet
gjenstående levetid etter Finanstilsynets antagelser om levetid, K2013
Behovet for eventuell kompensasjon/økt pensjon for å unngå at kunstnere med lav
aldersgrense får justert pensjonen (for mye) med levealdersjusteringen, er ikke vurdert
nærmere her.
4.1 Forutsetninger for eksempelberegningene
For å fastsette innskuddenes størrelse i den nye pensjonsordningen, er det i eksempelberegningene her tatt utgangspunkt i de samme kunstnerne som i punkt 2.2, der en
ballettdanser er født i 1996 og er 20 år ved ansettelse, og en sanger er født i 1986 og er 30 år
ved ansettelse. Satsene er vist i Tabell 3. Det er lagt til grunn en karrierelønnsvekst som
angitt i vedlegg 1.
Innskuddssatsene er beregnet for å sikre kunstnerne samme pensjon som de ville fått i
dagens pensjonsordning. Pensjonen skal altså bli 66 prosent av lønn før 67 år og 66 prosent
av lønn sammen med folketrygd og deretter levealdersjustert etter 67 år.
For kunstnere som er født før vil disse satsene gi lavere pensjon fra 67 år enn de kan
forvente med dagens ordning på grunn av levealdersjusteringen. For kunstnere som er født
etter de nevnte årene, vil innskuddssatsene gi høyere pensjon enn de kan forvente fra
dagens ordning. Dersom det skulle være aktuelt å utforme en pensjonsordning som foreslått
her, ville det måtte vurderes nærmere i hvilken grad og på hvilken måte det skal tas hensyn
til levealdersjustering og fødselsår ved fastsettelse av satser.
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Tabell 3 Mulige innskuddssatser i prosent av lønn i ny tjenestepensjonsordning pensjonsordning

Ballettdanser
Solist
Korsanger

For pensjon fra
Pensjon fra 67
Samlete
aldersgrense til 67 år
år
innskudd
62,0 %
27,0 %
89,0 %
33,5 %
27,0 %
60,5 %
21,5 %
19,5 %
41,0 %

Forutsetninger: Se vedlegg 2.

De maksimale satsene som er tillatt etter innskuddspensjonsloven og tjenestepensjonsloven
er:
7 prosent av lønn opp til 7,1 G
25,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G
Som det fremkommer av tabellen vil de nødvendige satsene som kreves i en ny ordning for
det kunstneriske personalet ved Operaen være vesentlig høyere enn de maksimale satsene3,
dersom det skal sikres samme pensjon som i dag.
Det er i eksemplene på effekter av overgang til ny pensjonsordning tatt u gjort beregninger
på følgende:
En ballettdanser født i 1981, ansatt som 20-åring, som er 35 år ved overgang til ny
pensjonsordning, har ett barn på en måned og ett barn på 3 år
En korsanger født i født i 1971, ansatt som 30-åring, som er 45 år ved overgangen til
ny pensjonsordning
Det er forutsatt at opptjeningsbrøken ikke endres ved endring av operapensjonsloven.
Beregningene er basert på egne forutsetninger om lønnskarrierer for ballettdansere og
sangere, gitt i vedlegg 1.

4.2 Endring av oppsatt rett ved endring av loven
En mulig følge av en omlegging av dagens pensjonsordning kan være at den oppsatte retten
til pensjon opptjening i dagens ordning ikke vil bli utbetalt før fra 65 år.
I Figur 17 vises pensjon etter overgang til ny pensjonsordning for en ballettdanser som var
35 år ved overgangen og har to barn.
3

I beregningene i denne rapporten er det benyttet pensjonsalder på 56 år for korsangere. Det er denne
alderen SPK også viser til i data som er oversendt fra dem. I operapensjonsloven står det imidlertid at
pensjonsalder er 53 år for denne gruppen.
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Figur 17 Ballettdanser, 35 år ved overgang, pensjon når oppsatt rett endres til utbetaling fra 65 år
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Forutsetninger: Se vedlegg 2

Som det fremgår av figuren vil pensjonen før 65 år bli svært lav målt i prosent av lønn.
I Figur 18 vises beregnet samlet pensjon dersom dagens ordning beholdes og samlet pensjon
fra ny ordning, inklusive opptjent pensjon fra dagens ordning. Utbetalingsprofilene vil som
figuren viser bli svært forskjellige for kunstnere som i dag er ansatt ved Operaen dersom det
som er opptjent i dagens ordning ikke kommer til utbetaling før fra 65 år. Samtidig vil det bli
en høyere utbetaling mellom 65 og 67 år enn i dagens ordning.
Det siste skyldes at opptjeningssatsen for ny pensjonsordning er fastsatt med utgangspunkt i
at ny ordning skal gi lik pensjon som dagens ordning for en person som har hele karrieren i
operapensjonsordningen. Siden det kunstneriske personalet har en viss lønnsutvikling
gjennom karrieren, er det derfor ved fastsettelsen av denne satsen tatt hensyn til at lønnen
er lavere i starten av karrieren enn mot slutten av karrieren. Dette gir en høyere
opptjeningssats enn om det kun hadde blitt tatt utgangspunkt i lønnen mot slutten av
karrieren.
Eksempelpersonene vi ser på her har imidlertid oppnådd maksimal lønn ved overgangen til
ny ordning. Det vil si at all opptjening i ny ordning skjer med høy lønn. Dermed blir også
gjennomsnittlig opptjening i ny ordning per år høyere enn om vedkommende hadde hatt
hele karrieren i ny ordning. Følgelig blir pensjonen fra ny ordning relativt sett bedre enn
pensjonen den skal erstatte.
Dette fenomenet gjelder både ballettdansere, solister og korsangere.
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Figur 18 Ballettdanser, 35 år ved overgang, samlet pensjon etter overgang til ny ordning, oppsatt
rett endres til utbetaling fra 65 år
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Forutsetninger: Se vedlegg 2

I Figur 19 og Figur 20 vises pensjon etter overgang til ny pensjonsordning for en korsanger
som er 45 år ved overgangen.
Figur 19 Korsanger, 45 år ved overgang, pensjon når oppsatt rett endres til utbetaling fra 65 år
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Forutsetninger: Se vedlegg 2

Figurene viser at effektene langt på vei er de samme for korsangeren som for ballettdanseren.
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Figur 20 Korsanger, 45 år ved overgang, pensjon når oppsatt rett endres til utbetaling fra 65 år
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Forutsetninger: Se vedlegg 2

Beregningene viser at dersom oppsatte rett fra dagens ordning ikke kommer til utbetaling
før fra 65 år etter en overgang til ny pensjonsordning, så vil ikke pensjonsordningene gi en
tilstrekkelig pensjon før 65 år til at det faktisk vil være mulig å gå av med pensjon.
Dette betyr at dersom aldersgrensene beholdes, bør utbetalingsalderen for oppsatte
rettigheter ikke endres til 65 år.
4.3 Beholder utbetaling fra dagens aldersgrense
I figurene under vises det hvordan pensjonen blir dersom opptjent pensjon fra dagens
ordning utbetales fra aldersgrensene. I Figur 21 og Figur 22 vises pensjon beregnet for en
ballettdanser som er 35 år ved overgang til ny pensjonsordning.
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Figur 21 Ballettdanser, 35 år ved overgang, pensjon når oppsatt rett ikke endres
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Forutsetninger: Se vedlegg 2

Figur 22 Ballettdanser, 35 år ved overgang, samlet pensjon etter overgang til ny ordning når oppsatt
rett ikke endres
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Forutsetninger: Se vedlegg 2

Figurene viser at vedkommende får mer pensjon ved overgang til ny ordning. Dette skyldes
som nevnt tidligere at all opptjening i ny ordning skjer ut fra høy lønn, mens
innskuddssatsene er fastsatt ut fra en antagelse om lav lønn i starten av karrieren. Denne
effekten er som figuren viser størst før 67 år. Dette skyldes at fra 67 år kommer en stor
andel av samlet pensjon fra folketrygden, og denne pensjonen påvirkes ikke av en eventuell
omlegging av tjenestepensjonsordningen.
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I Figur 23 og Figur 24 vises pensjonen fra dagens ordning og samlet pensjon fra dagens
ordning og ny ordning ved overgang til ny ordning. Også korsangeren vil få noe mer etter
overgang til ny ordning, av samme grunn som for ballettdanseren.

Pensjon i prosent av sluttlønn

Figur 23 Korsanger, 45 år ved overgang, pensjon når oppsatt rett ikke endres
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Forutsetninger: Se vedlegg 2

Figur 24 Korsanger, 45 år ved overgang, samlet pensjon etter overgang til ny ordning når oppsatt
rett ikke endres
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Forutsetninger: Se vedlegg 2
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4.4 Endringer i premie
SPK har som tidligere beskrevet på oppdrag fra MFO og Operaen foretatt en rekke
beregninger knyttet til mulig premie dersom ordningen fortsetter med dagens ansatte,
lukkes for alle med mindre enn 5 år igjen til pensjonsalder, lukkes for alle med mindre enn
10 år igjen til pensjonsalder, eller om ordningen opphører og all ny opptjening skal skje i ny
pensjonsordning. I Tabell 4 vises det en estimert premie dersom overgang til ny ordning
skjedde 01.01.2016 og pensjonen fortsatt skal utbetales fra ved aldersgrensen.
Tabell 4 Estimert premie fra dagens ordning og ny pensjonsordning, grove estimater 2016, millioner
kroner

Dagens ordning opprettholdes
Dagens ordning lukkes for de med mer
enn 10 år til pensjonsalder
Dagens ordning lukkes for de med mer
enn 5 år til pensjonsalder
Dagens ordning opphører, ny
pensjonsopptjening for alle

Dagens
Ny ordning
Total premie
pensjonsordning
51,7
0 ,0
51,7
28,0
22,3
50,3
21,0

29,2

50,2

18,9

43,5

62,4

Forutsetninger: Uføre- og etterlattepensjoner videreføres med 1,3 millioner kroner i premie, det er ikke tatt hensyn til mulig
etteroppgjør om to år i SPK-ordningen. Beregning av ny premie er basert på data om bestanden fra SPK. SPK har forutsatt at
opptjeningsbrøken endres, slik at premien fra SPK både ved lukking og opphør kan være underestimert (for lav).
Innskuddssatsene i ny pensjonsordning er som gitt i Tabell 3.

Det ser ut til at overgang til ny pensjonsordning kan bli dyrere i 2016 enn å beholde dagens
ordning. Det er ikke gjort beregninger på hva som kan være mulig premieutvikling over tid.
Det er ikke foretatt beregninger på ny pensjonskostnad og eventuell ny pensjonsforpliktelse
som skal balanseføres for ny ordning.
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5 Øke aldersgrensen med to år
Dersom det forutsettes at aldersgrensen, økes med to år for kunstnerisk personell, vil
aldersgrensene bli:
43 år for ballettdanser
54 år for solist
58 år for korsanger
Som nevnt i punkt 2.1 er det mulig for kunstnerisk personell å stå noen år i stillingen ut over
aldersgrensen. Det er ikke gitt eksempler på dette her, ut over det som indirekte følger av å
øke aldersgrensen med to år.
Dersom dagens ordning beholdes vil effekten av å jobbe to år til ikke å gi økt pensjon ved
pensjonering (utover økning på grunn av lønnsøkning) i dagens ordning. Pensjonen fra 67 år
vil imidlertid bli litt høyere som følge av noe høyere pensjon fra folketrygden. Videre vil
premien bli lavere fordi det er to flere år med innbetaling (kravet til tjenestetid forutsettes
økt med 2 år) og 2 år mindre med utbetaling. Håndtering av allerede opptjente rettigheter
må i så fall vurderes.
I en ny ordning basert på alleårsopptjening vil hvert år i arbeid føre til høyere pensjon. Å
utsette pensjonsalderen med 2 år vil dermed gi høyere pensjon både for nyansatte og for de
som eventuelt vil få litt pensjon fra dagens ordning og litt fra ny ordning gitt at
innskuddssatsene ikke endres. Men det er naturlig å endre innskuddssatsene, som angitt i
Tabell 5.
Tabell 5 Mulige Innskuddssatser i prosent av lønn i ny tjenestepensjonsordning pensjonsordning
uendret aldersgrense og to år høyere aldersgrense

Ballettdanser, pensjonsalder 41 år
Ballettdanser, pensjonsalder 43 år
Solist, pensjonsalder 52 år
Solist, pensjonsalder 54 år
Korsanger, pensjonsalder 56 år
Korsanger, pensjonsalder 58 år

For pensjon fra
Pensjon fra 67 år
Samlete innskudd
aldersgrense til
67 år
62,0 %
27,0 %
89,0 %
52,5 %
24,0 %
76,5 %
33,5 %
27,0 %
60,5 %
26,5 %
20,5 %
47,0 %
21,5 %
19,5 %
41,0 %
14,0 %
14,0 %
28,0 %

Forutsetninger: Se vedlegg 2

Figur 25 og Figur 26 viser hvordan pensjonen påvirkes av at aldersgrensen økes med 2 år for
ballettdanseren som det ble vist eksempelberegninger for i punkt 4.3.
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Figur 25 Ballettdanser, pensjonsalder 43 år, 35 år ved overgang, oppsatt rett endres ikke
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Forutsetninger: Se vedlegg 2

Figur 26 Ballettdanser, pensjonsalder 43 år, 35 år ved overgang, samlet pensjon etter overgang til ny
ordning når oppsatt rett ikke endres
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Forutsetninger: Se vedlegg 2

Figur 27 og Figur 28 viser hvordan pensjonen påvirkes av at aldersgrensen økes med 2 år for
korsangeren som det ble vist eksempelberegninger for i punkt 4.3. På samme måte som
ballettdanseren vil korsangeren få mer pensjon ved overgangen til ny ordning enn om
dagens ordning fortsetter.
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Figur 27 Korsanger, pensjonsalder 58 år, 45 år ved overgang, oppsatt rett endres ikke
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Forutsetninger: Se vedlegg 2

Figur 28 Korsanger, pensjonsalder 58 år, 45 år ved overgang, samlet pensjon etter overgang til ny
ordning når oppsatt rett ikke endres
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Forutsetninger: Se vedlegg 2

Uansett om endringen gjelder gammel eller ny ordning, vil det å utsette pensjonsalderen
med to år kunne gi lavere premier/kostnader for Operaen enn i dag.
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6 Opphør av dagens pensjonsordning, overgang til etterlønn
6.1 Pensjon
Alternativer til ny pensjonsordning kan være at dagens pensjonsordning opphører og
kunstnerisk personell inngår i tjenestepensjonsordningen som de andre ansatte har. Dersom
aldersgrensene kan opprettholdes uten å tilby pensjon fra samme alder4, vil det kunne være
aktuelt å gi en overgangsstøtte, heretter kalt etterlønn, i en periode for å hjelpe de ansatte
med ytterligere utdanning eller tid til å søke seg til nytt arbeid.
I dette kapittelet vurderes en ordning med etterlønn og hvordan en slik ordning vil kunne
påvirke fremtidig pensjon for kunstnerisk personell ved Operaen. Med etterlønn menes her
utbetaling til tidligere ansatt i en periode etter opphørt arbeidsforhold. Etterlønn bør
samkjøres med mulighet for hjelp til etterutdanning, eventuelt hjelp til å komme inn i nytt
arbeid.
Etterlønn kan utformes på forskjellig måte. For dansere i Carte Blanche gis det inntil 75
prosent av lønn som overgangslønn i maksimalt 3 år. Størrelsen på overgangslønnen er
avhengig av hvor lenge ballettdanseren har arbeidet5.
Actecan har ikke vurdert hvorvidt det er rettslige eller andre hindre for å innføre en
aldersgrense uten å tilby pensjon fra samme alder. Det gjøres likevel oppmerksom på at en
slik løsning muligens ikke er i tråd med arbeidsmiljølovens krav til tilfredsstillende pensjon
ved tidligere aldersgrenser enn 72 år. Heller ikke regler for stillingsvern er vurdert i denne
sammenhengen.
I Sverige er det fra 2015 innført en noe lignende ordning for ballettdansere, sanger og
musikere, med opptil 6 års utbetaling, 3 år med 90 prosent av lønn og 3 år med 75 prosent
av lønn, samt en rekke variasjonsmuligheter innenfor dette spennet. Det kan se ut til at de
ansatte kan fortsette å være ansatt dersom de ikke ønsker en slik ordning. Det er også gitt
egne overgangsregler.
I Finland har de nettopp innført endring i pensjonsordningen, og kunstnerisk personell skal
kunne velge overgangsstøtte i tre år til nytt arbeid og utdannelse eller pensjon. De har også
økt pensjonsalderen, og senket pensjonene noe, samt innført en levealdersjustering.
Kulturdepartementet har antydet at en mulig etterlønnsordning kan gi utbetaling på 6 G i tre
år. Videre kan opptjeningen av etterlønnen samordnes med opptjening i pensjonsordningen.
Dette forslaget vurderes ikke eksplisitt i denne rapporten.

4

Det tas ikke her stilling til om det er mulig å opprettholde aldersgrenser uten tilbud om pensjon.
Denne ordningen er ennå så ny at det ikke har gitt grunnlag for å vurdere hvordan ordningen fungerer på sikt.
Det samme gjelder ny ordning i Sverige.
5
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Her vurderes en overgangsordning som sikrer etterlønn lik sluttlønn i 3 år, G-regulert. Det er
her antatt at langsiktig ny pensjonsordning hos Operaen er en hybridpensjonsordning med
G-regulering av pensjonsbeholdning før uttak og livsvarig utbetaling. Det forutsettes
maksimale innskuddssatser, det vil si 7 prosent av lønn opp til 7,1 G (ingen av de ansatte
kunstnerne har lønn over 7,1 G i dag).
Det antas kunstnerne som står i jobb til 67 år kommer med i tjenestepensjonsordning som
også gir maksimale innskudd.
Videre er det antatt at etterlønnen er pensjonsgivende, men det er ikke vurdert hvorvidt
etterlønnen gir rett på sykepenger, uføretrygd/pensjon, arbeidsledighetstrygd, feriepenger
m.m.
For en ballettdanser, en solist og en korsanger vurderes det hva pensjonen vil kunne bli
utbetalt i pensjon fra 67 år for forskjellige tilfeller. I alternativ 1 forutsettes det at den
enkelte får utbetalt etterlønn i 3 år og deretter ikke har noen jobb (det er heller ikke gjort
forutsetninger om arbeidsavklaringspenger og opptjening i folketrygden etter dette). I
alternativ 2 forutsettes det at den enkelte får jobb og får lønn på nivå med dagens frem til 67
år, samt at ny tjenestepensjonsordning også gir maksimale innskudd. I Tabell 6 vises det hva
som kan bli pensjon ved disse alternative yrkeskarrierene.
Tabell 6 Pensjon fra 67 år ved etterlønnsordning, målt i prosent av G-regulert pensjonsgrunnlag
Fra
Fra
folketrygden tjenestepensjonen

Ballettdanser 20 år i dag, 3 års etterlønn
Ballettdanser 20 år, jobb til 67 år
Solist 30 år, 3 års etterlønn
Solist 30 år, jobb til 67 år
Korsanger 30 år, 3 års etterlønn
Korsanger 30 år, jobb til 67 år

31 %
45 %
29 %
37 %
32 %
37 %

8%
17 %
9%
14 %
9%
13 %

Samlet

Ville fått
fra dagens
ordning
uten
endring +
folketrygd
39 %
57 %
61 %
38 %
57 %
51 %
41 %
57 %
50 %

Forutsetninger: Ny folketrygd utbetales, men det samordnes med gammel folketrygd, tjenestepensjon som forutsatt i punkt
2, se også vedlegg 2

Som det fremgår av tabellen vil de som klarer å skaffe seg ny jobb å arbeide til 67 år med
samme lønn som i dag, kunne oppnå bedre pensjon fra 67 år enn i dagens pensjonsordning.
Både folketrygden og tjenestepensjonsordningen vil da gi høyere ytelser enn om kunstneren
ikke får nytt arbeid.
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For de som ikke klarer å skaffe seg nytt arbeid vil imidlertid pensjonen ved 67 år bli lavere
enn i dag. Det er ikke vurdert hva slags trygd eller stønad disse personene vil kunne få i tiden
frem til 67 år.
Tabell 7 viser hvilket tap i inntekt/pensjon en kunstner vil kunne få dersom vedkommende
hverken får pensjon eller nytt arbeid etter 3 år på etterlønn.
Tabell 7 Tap i pensjon ved overgang til etterlønn for ansatte som ville kunne fått full opptjening i
dagens pensjonsordning, men som i stedet kun får etterlønn

Sluttlønn
Pensjon ved aldersgrense
Pensjonstap i antall G
Pensjonstap i kroner gitt G = 92 576
Etterlønn i 3 år i antall G
Etterlønn i kroner gitt G=92576
Tap etter etterlønn i antall G
Tap etter etterlønn i kroner
Sluttlønn
Pensjon ved aldersgrense
Pensjonstap i antall G
Pensjonstap i kroner gitt G = 92 576

Ballettdanser
Korsanger
Solist
534 627 kr
544 764 kr
623 871 kr
352 854 kr
359 544 kr
411 755 kr
90,3
41,2
63,3
8 363 569 kr
3 809 962 kr
5 862 371 kr
17,3
17,7
20,2
1 603 881 kr
1 634 292 kr
1 871 613 kr
73
23,5
43,1
6 759 688 kr
2 175 670 kr
3 990 758 kr
534 627 kr
544 764 kr
623 871 kr
352 854 kr
359 544 kr
411 755 kr
90,3
41,2
63,3
8 363 569 kr
3 809 962 kr
5 862 371 kr

Disse beregningene gjelder nyansatte. For de som er med i dagens pensjonsordning vil
beregningene kunne gi andre utslag. Det er ikke vurdert hvorvidt utbetaling fra dagens
pensjonsalder ikke lenger bør samordnes mot inntekt i offentlig sektor. Det er heller ikke
foretatt en vurdering av om og i så fall hvordan disse pensjonene vil kunne påvirke en
eventuell AFP i privat sektor.
6.2 Økonomiske forhold for Operaen
Det forutsettes som sagt at etterlønnen gis i 3 år, og tilsvarer sluttlønnen. En ordning med
etterlønn og ellers ingen lavere pensjonsalder enn 67 år vil i seg selv måtte være rimeligere
på sikt enn dagens pensjonsordning for ballettdansere. Dersom etterlønn ikke gis til
personer i arbeid vil ordningen være enda billigere.
Det ikke vurder her i hvilken grad også etterlønn fører til regnskapsføring av kostnader og ev.
balanseføring av den type ordninger. Hvordan dette forholder seg bør avklares med revisor
før innføring av ordningen. Det er heller ikke vurdert eventuell oppbygging av fond for
etterlønnsordningen.
I Tabell 8 er det gitt noen estimater på mulig utgift fra dagens ordning kontra en ordning
med etterlønn der kunstnerne har samme pensjonsordning som andre ansatte.
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Tabell 8 Utgifter fra dagens ordning og ny ordning med etterlønn, grove estimater 2016 i millioner
kroner
Dagens
pensjonsordning

Etterlønn
Total utgift
+premie i
Operaens nye
pensjonsordning
51,7
0 ,0
51,7
28,1
2,2
30,3

Dagens ordning opprettholdes
Dagens ordning lukkes for de med mer
enn 10 år til pensjonsalder
Dagens ordning lukkes for de med mer
enn 5 år til pensjonsalder
Dagens ordning opphører, ny
pensjonsopptjening for alle

21,0

2,5

23,5

18,9

12,0

30,9

Forutsetninger: Uføre- og etterlattepensjoner videreføres med 1,3 millioner kroner i premie, det er ikke tatt hensyn til mulig
etteroppgjør om to år i SPK-ordningen. Oppsatt rett skal utbetales fra aldersgrense. Beregning av ny premie og etterlønn er
basert på data om bestanden fra SPK. Ny pensjonsordning som forutsatt i punkt 2.

Det er først dersom ordningen lukkes for alle at det vil bli utbetalt noe etterlønn i 2016. Den
er beregnet til 6,2 millioner kroner i 2016.
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Vedlegg 1
Lønnsstiger for ballettdansere, solister og korsangere
Det er lagt til grunn en G-vekst på 2,5 prosent i tillegg til lønnshopp.
I tillegg til vanlig lønn har ballettdansere og korsangere et pensjonsgivende spilletillegg på kr 39 600,
og solistene har et spilletillegg på kr 60 000. Det antas at disse tilleggene G-reguleres.
Alder

Ballettdansere Solister
Korsanger
20
2,5 %
21
2,5 %
22
2,5 %
23
3,4 %
24
3,4 %
25
3,4 %
26
3,4 %
27
3,4 %
28
3,4 %
29
3,4 %
30
2,5 %
2,5 %
2,5 %
31
2,5 %
2,5 %
2,5 %
32
2,5 %
2,5 %
2,5 %
33
2,5 %
2,5 %
2,5 %
34
2,5 %
2,5 %
2,5 %
35
2,5 %
3,7 %
3,5 %
36
2,5 %
3,7 %
3,4 %
37
2,5 %
3,7 %
3,4 %
38
2,5 %
3,7 %
3,4 %
39
2,5 %
3,7 %
3,4 %
40
2,5 %
3,6 %
3,4 %
41
2,5 %
3,6 %
3,4 %
42
2,5 %
3,6 %
3,4 %
43
2,5 %
2,5 %
2,5 %
44
2,5 %
2,5 %
45
2,5 %
2,5 %
46
2,5 %
2,5 %
47
2,5 %
2,5 %
48
2,5 %
2,5 %
49
2,5 %
2,5 %
50
2,5 %
2,5 %
51
2,5 %
2,5 %
52
2,5 %
2,5 %
53
2,5 %
2,5 %
54
2,5 %
2,5 %
55
2,5 %
56
2,5 %
57
2,5 %
58
2,5 %
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Vedlegg 2
I beregningene gjøres det en rekke antagelser om lønn, startaldre, folketrygd m.m. Noen av
forutsetningene som ligger til grunn for beregningene er gitt her.
Kapittel 2
Offentlig tjenestepensjon er beregnet etter gjeldende regler, det vil si blant annet si at den
er samordnet med gammel alderspensjon fra folketrygden, også for eksempelpersoner som
vil motta ny alderspensjon fra folketrygden.
Alderspensjon fra folketrygden er beregnet som den folketrygden som gjelder for ethvert
årskull, herunder med levealdersjustering, og basert på karrierelønnsveksten i vedlegg 1.
Både for folketrygd og tjenestepensjon antas det at ballettdansere har opptjening fra 20 år
mens sangerne har opptjening fra 30 år.
Kapittel 4
De samme forutsetningene som i kapittel 2 gjelder.
Ny pensjonsordning er som beskrevet i kapittel 4.
Ved overgang til ny pensjonsordning antas det at tjenestetidsbrøken ikke endres.
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