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Til FOs medlemmer i Oslo kommune     23. April 2018 
 
Forhandlingene i Oslo kommune startet 9. april. Alle sammenslutningene i Oslo kommune 
har lagt inn krav om ny pensjonsordning på lik linje med de andre kommunene i landet (KS). 
Til tross for at forhandlingene ikke er sluttført, har vi valgt å ta med medlemmene i Oslo 
kommune i en uravstemning om ny pensjonsordning.  
 
Det er bystyret i Oslo kommune som fatter endelig beslutning om 53000 ansatte i kommunen 
skal få ny pensjonsordning. Derfor er det viktig at vi er med på uravstemninga, slik at vi kan 
sende et signal til bystyret om at vi ønsker en ny pensjonsordning.  
 
Nåværende ytelsespensjon svekkes for hvert år som går, og ansatte i Oslo kommune kan ikke 
ytterligere vente på en ny pensjonsordning. Alle forbundslederne i offentlig sektor anbefaler 
medlemmene å stemme for en ny pensjonsordning.  

Dette er landsstyret i FOs enstemmige vedtak om den nye avtalen: «Det har vært mange 
som har tatt til orde for at man bør stemme nei til avtalen. Begrunnelsen for dette dreier 
seg i hovedsak om at man er motstander av levealdersjusteringen. FO er enig i at 
levealdersjusteringen er dypt problematisk og baserer seg på forutsetninger som vi ikke 
uten videre er enig i. Særlig er det store forskjeller mellom ulike yrkesgruppers 
muligheter til å velge å jobbe utover 67 år. Men pensjonsreformen med 
levealdersjustering er vedtatt av Stortinget, og det foreligger ingen politisk vilje til å 
endre dette. Avtalen om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor kan ikke brukes 
som brekkstang for å få Stortinget til å endre mening». 

Det haster, og den nye pensjonsordningen er bedre for alle født etter 1962. FO Oslo 
oppfordrer dere til å stemme JA til en ny pensjonsordning. Mobiliser kolleger til å delta i 
uravstemninga.  
 

Ta kontakt med Osloavdelingen hvis du kjenner noen som ikke har mottatt 
uravstemningsdokumentet, eller om du har spørsmål omkring den nye pensjonsordningen. 

 
 
Med vennlig hilsen  
 
FO Oslo       FO 
Tore Kristiansen      Mimmi Kvisvik 
Fylkesleder       Forbundsleder 
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