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Rapport med anbefalinger fra Forbundsstyrets utvalg som utredet 

fordeler gitt i vedtektenes § 8 Kollektiv hjem, pkt. 3  
  

Forbundsstyret har nedsatt følgende utvalg:   

Leder: Anita Busch     NTL  

Tor Atle Sporsheim     NTL Arbeidstilsynet /Landsstyret  

Gudrun Høverstad     NTL NVE / Forbundsstyret  

Tom Thorsen      NTL UiO  

Terje Evensen      NTL NAV  

Erling Broen       NTL Skatt  

Åsne Skjelbred Refsdal    NTL Sentralforvaltningen  

Monika Sjue       NTL Museer  

Thor Ofstad       NTL Forskningsinstitutter/pensjonistmedlem.  

Sekretær: Eddie Ingebrigtsen   NTL   

  

Mandat:   
”Utvalget skal utrede fordeler og ulemper ved pensjonistenes fritak for innbetaling av 

forsikringspremie til Kollektiv hjem som er hjemlet i vedtektenes § 8 pkt 3. Utredningen skal 

framlegges forbundsstyret innen utgangen av 2017 og skal inneholde utvalgets anbefaling.”  

  

Utvalgets anbefaling:   
  

1. Utvalgets flertall anbefaler at pensjonistmedlemmer betaler ordinær premie for kollektiv 

hjemforsikring, fram til Kollektiv hjem fondet overtar premiedekningen.  

Utvalgets mindretall (Terje Evensen) støtter en avvikling av dagens ordning under 

forutsetning av at premietillegget for yrkesaktive medlemmer (kr 120 pr år) fjernes.   

Utvalgets mindretall (Gudrun Høverstad og Monika Sjue) mener primært at dagens ordning 

videreføres og sekundært at pensjonistene betaler redusert pris.   

Utvalgets mindretall (Erling Broen) mener dagens ordning skal videreføres.  

2. Utvalgets flertall anbefaler innføring av endringer fra 2020.   

  

3. Utvalgets flertall anbefaler at de som ved endringsdato har premiefritak beholder dette.  

Utvalgets mindretall (Åsne Skjelbred Refsdal) mener det skal være mulig å søke om 

premiefritak på individuelt grunnlag.   

Utvalgets mindretall (Erling Broen) mener ny ordning skal innføres for alle, uten 

skjermingsordninger.  
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Avgrensing:  
Utvalget skal kun utrede forhold om kollektiv hjemforsikring for medlemmer i NTL registrert som 

pensjonistmedlemmer under 75 år. Vi ser det ikke som utvalgets oppgave å utrede alternativ bruk av 

penger som eventuelt fristilles.   

  

Arbeidsform  
Utvalget har gjennomført tre fysiske møter, Erling Broen, Åsne Skjelbred Refsdal, Monika Sjue og 

Gudrun Høverstad har ikke hatt anledning til å møte i noen av de tre møtene, men har bidratt med 

skriftlige innspill.   

  

Bakgrunnshistorie  
Den kollektive hjemforsikringen er en innbo-/løsøreforsikring som dekker innbo på medlemmenes 

bosted i Norden. Forsikringen ble etablert som en innboforsikring og har blitt utvidet slik at det i dag 

inngår forsikring av løsøre, sykkel og enkeltgjenstander. Den dekker også i dag typiske uhell.  LO 

favørs kollektiv hjemforsikring er i dag den beste innboforsikringen i markedet.    

Det er forbundene i LO som eier forsikringen. Pris og vilkår bestemmes i Fellesutvalget for LO favør, 

og forsikringen er en selvbærende ordning. Premieinntektene skal til enhver tid tilsvare 

skadeutbetalingene, med et tillegg for administrasjonskostnader.  Det er Sparebank1 Gruppen som 

forvalter ordningen for forbundene i LO.  

Ordningen ble etablert i 1966 da Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund og Samvirke forsikring 

inngikk en avtale om kollektiv hjemforsikring. Forbundene tegnet forsikring på vegne av alle 

medlemmene.  Det var motstand mot at forbundet kunne forsikre alle sine medlemmer og tre 

medlemmer i Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund tok landsmøtevedtaket for retten. Oslo byrett 

erklærte vedtaket ugyldig. Dommen ble så anket til Høyesterett av Kjemisk og LO.   

Høyesterettsdommen fastslo at det må være reservasjonsrett mot forsikringen.  

Høyesterettsdommen ble mottatt med sjokk i fagbevegelsen og arbeiderpartiavisene, som mente 

dette var utilbørlig innblanding i forbundenes indre liv. Borgerlige aviser jublet over avgjørelsen og 

mente følgelig at det var en stor seier for individets frihet.  

Det var også skepsis innad i LO for innføring av kollektive forsikringer. Stemningen snudde etter 

hvert, og flere forbund innførte ordningen. Det viste seg at reservasjonsretten gjorde at ordningen 

ble lettere å akseptere.  

  

NTLs landsmøte vedtok i 1978 å innføre kollektiv hjemforsikring for NTLs medlemmer. Forsikringen 

ble innført fra 1. juli 1980. Alle som da var medlem av forbundet fikk mulighet til å reserve seg imot 

ordningen, i tråd med høyesteretts dom.  De som meldte seg inn etter 1. juli 1980, ble omfattet av 

forsikringen.  

  

Tjenestemannsbladet fra tiden rundt landsmøtet i 1978 viser at det var reservasjonsretten det ble 

størst diskusjon om. Mange ønsket at ordningen skulle være frivillig, også etter  

innføringstidspunktet. Protokollen fra landsmøtet viser at daværende landsstyremedlem Sverre 

Geving la fram saken på landsmøtet. I sin innledning sa han blant annet: «Det skal og må være en 

prioritert oppgave for norsk fagbevegelse å a vare på arbeidskamerater – ikke bare i 
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arbeidssituasjonen, men i hele livssituasjonen». «La oss her ta skrittet fult ut – selvfølgelig gjelder 

medlemskapet 24 timer i døgnet – året rundt – livet ut. Dette er solidaritet fagforeningskammerater. 

Ta vare på hverandre – ikke bare på arbeidsplassen. La oss solidarisk stille oss bak våre 

arbeidskamerater når de rammes av ulykker utenfor jobben Det er ikke tvil i min sjel – forsikring av 

materielle eiendeler er også en fagforeningssak. «  

  

I tiden fram til innføringen ble det lagt opp et grundig og omfattende informasjonsopplegg. Høsten 

1979 innkalte forbundet ledere og kasserer i alle lokalavdelingene til en dagskonferanse på 18 

forskjellige steder i landet. Ved disse dagskonferanse deltok tillitsvalgte fra forbundskontoret og 

forsikringsrepresentanter fra daværende Samvirke forsikring.  Våren 1980 ble det avholdt 

medlems/informasjonsmøter ute i lokalavdelingene og på arbeidsplassene. Ved all 

informasjonsvirksomhet om den nye forsikringsordningen ble gratisforsikringen for 

pensjonistmedlemmer fra fylte 67 år understreket og benyttet i argumentasjonen om en 

«gullkantet» fordel i medlemsboka. Det ble også informert om hvordan de som ikke ville være med 

på ordningen skulle forholde seg.   

  

Det ble gitt anledning til å reservere seg mot ordningen før den ble innført 1. juli 1980. Etter denne 

dato kunne ingen reservere seg mot forsikringen, fordi den var en del av forbundets totale 

medlemstilbud og regulert etter forbundets vedtekter.  Det har etter innføringen vært forskjellige 

ordninger for de som ønsket å heve reservasjonen, men disse mulighetene er nå fjernet.   

Det er pr 19. oktober 2017 fremdeles 2039 medlemmer igjen av de som reserverte seg i 1980.  

Ved innføring av Kollektiv Hjemforsikringen ble det vedtatt at medlemmer som allerede var blitt 

pensjonistmedlemmer før forsikringsordningen trådte i kraft, ikke skulle få forsikringspremien betalt 

av forbundet. For at disse medlemmene også kunne nyte godt av det nye forsikringstilbudet, fikk alle 

daværende pensjonistmedlemmer tilbud om å tilslutte seg forbundets kollektive hjemforsikring, til 

samme pris som yrkesaktive medlemmer. Det var få som takket ja til dette tilbudet.   

Alle som ble pensjonister (uføre/alder) etter innføringen 1. juli 1980 fikk premiefritak for Kollektiv 

Hjemforsikring. I 1980 var folketrygdens regler slik at en kunne gå av med alderspensjon ved fylte 67 

år. Det var den gangen svært få som hadde lavere aldersgrense. I praksis gjaldt derfor forbundets 

finansiering av premiefritaket for pensjonister i alderen 67-75 år.   

  

Finansiering av gratis forsikring for pensjonistmedlemmer  
I 1998 ble det for første gang innført et premietillegg for yrkesaktive medlemmer. Kostnadene ved 

gratis kollektiv hjem beløp seg da til omlag 3 millioner kroner pr år.    

Forbundsstyret tolket vedtektenes § 9-4 slik at forbundsstyret kan vedta at yrkesaktive medlemmer 

skal betale en høyere premie for forsikringen enn hva forbundet betaler i premie til 

forsikringsselskapet. Det ble vedtatt at det skulle betales kr 12 pr år, med virkning fra 1. juli 1998.    

Premietillegget ble doblet til kr 24 allerede to år etter.  I 2001 sa forbundsstyret at de ikke var innstilt 

på å øke tilleggspremien ytterligere, selv om utgiftene til pensjonistenes forsikring vil øke som følge 

av den generelle premieendringen. Premien ble økt igjen i 2015 til kr 120 pr år.  
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Figuren under viser premieutviklingen for yrkesaktive og hvor stor andel av premien som går til å 

finansiere premiefritaket for pensjonistmedlemmer.   

 

  

Landsmøtet i 2002 vedtok at resterende midler i forsikringskassa etter at forskuddene var utbetalt, 

skulle overføres til et nytt fond (forsikringsfondet). Rentene av dette fondet skulle benyttes til delvis 

dekning av forbundets utgifter ved gratis LO favør kollektiv hjem for pensjonistmedlemmene.   

Forsikringskassas fond ble formelt lagt ned av NTLs landsstyre i juni 2004, samtidig som  

Forsikringsfondet ble opprettet.  Vedtaket ble gjort gjeldende fra 1.1.2004.  Renter fra  

Forsikringsfondet utgjorde i perioden 2003 -2005 kr 1 640 397 i underkant av kr 550 000 i året. 

Senere har rentebetingelsene blitt dårligere, og i 2016 ga forsikringsfondet kun 139 000 kroner i 

renteinntekter.  

Figuren under viser hvordan forbundet fordeler kostnadene for premiefritak for 

pensjonistmedlemmer.   
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Medlemsutviklingen:  
  

Tabellen under viser alle pensjonistmedlemmene og skiller ikke på de med premiefritak, reservasjon 

eller de som selv betaler forsikringen.   

  Yrkesaktive   Andel  Student  Midl.  Uføre  Alders-  Pensjonister.  Medl.  

 medl.  yrkesaktive  /lærling  fritatte    Pensj.  totalt  totalt  

4 kv 2000  32 028  67.9 %  1 144  329  4 389  8 623  13 012  47 140  

4 kv 2001   31 400  67.3 %  1 002  409  2 219  10 935  13 154  46 661  

4 kv 2002  31 941  68.2 %  817  370  2 415  10 926  13 341  46 813  

4 kv 2003  31 417  67.4 %  839  425  2 756  11 083  13 839  46 587  

4 kv 2004  31 315  67.1 %  877  451  3 003  10 895  13 898  46 642  

4 kv 2005  30 793  66.6 %  870  459  3 200  10 841  14 041  46 219  

4 kv 2006  31 354  66,9 %  824  399  3 406  10 819  14 225  46 802  

4 kv 2007  31 310  66,4 %  800  389  3 588  10 908  14 496  46 995  

4.kv 2008  31 621  66,6 %  792  401  3 785  11 050  14 835  47 649  

4.kv 2009  32 143  66,3 %  920  436  3 964  10 997  14.961  48 460  

4. kv 2010  32 549  65,9 %  984  470  4 147  11 192  15 339  49 342  

4. kv 2011  32 788  66,1 %  933  406  4 282  11 179  15 461  49 588  

4. kv 2012  32 702  65,4 %  902  388  4 489  11 539  16 028  50 020  

4. kv 2013  32 666  65,0 %  844  394  4580  11 755  16 823  50 239  

4. kv 2014  32 336  63,7 %  1 114  445  4 686  12 142  16 828  50 724  

4. kv 2015  32 334  63,6 %  773  424  4 754  12 582  17 336  50 867  

4. kv 2016  32 162  63,5 %  837  383  4 783  12 453  17 236  50 618  

  

Av medlemsutviklingen ser man at andel yrkesaktive medlemmer synker svakt fra 2002. Det har i 

samme periode vært medlemsvekst i forbundet. Andel pensjonister har økt litt mer enn 

medlemsveksten.    
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Aldersfordeling blant alle NTLs medlemmer 1990-2017  

  

  

Øyeblikksbilde per 19. oktober 2017  

Pr 19. oktober 2017 hadde forbundet totalt 50 559 medlemmer, 2 039 medlemmer har reservert seg 

mot Kollektiv hjemforsikring. De reserverte er pensjonister. Det var totalt 48 520 medlemmer som 

har kollektiv hjemforsikring.  

Av de 48 520 medlemmene med forsikring var 5 997 over 75 år.  Medlemmer over 75 år får premien 

for kollektiv hjem dekket av Kollektivhjem-fondet som forvaltes av LOs forbund i felleskap.    

Det er 9 978 pensjonistmedlemmer som har premiefritak for kollektiv hjem, og hvor forbundet 

dekker forsikringspremien.   

  

  

Tilbud til pensjonistmedlemmer i NTL  
Pensjonistmedlemmer i NTL får i tillegg til gratis innboforsikring, medlemsbladet NTL-magasinet i 

posten, tilgang til billige forsikringer og andre medlemsfordeler gjennom LO Favør. 

Pensjonistmedlemmene har også fordel ved NTLs kollektive reiseforsikring.  NTL bistår 

pensjonistmedlemmer i noen spørsmål rundt rettigheter til tjenestepensjon og andre rettigheter de 

kan ha gjennom eller avledet av arbeidsforholdet.  NTL arbeider politisk for å gjennomføre NTLs 

prinsipp og handlingsprogram som også tar sikte på å bedre pensjonistmedlemmenes kår.    

  

Pensjonistmedlemmer er ressurser for forbundet, og kan bidra positivt i organisasjonsarbeidet.  

Pensjonister er valgbare til verv i organisasjonsleddene.    
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Vilkår og erfaringer fra andre forbund  
  

Fagforbundet:   

Pensjonistmedlemmer betaler kr 660 pr år i kontingent (inkluderer kollektiv hjem og 1/5G ved  

medlemmets død) tom det året man fyller 75 år – etter det gratis medlemskap.   

  

Medlemmer får gratis medlemskap ut året, det året man blir pensjonist – gitt at man har betalt   

minimum en måned ordinær kontingent. De betaler ikke kontingent fra og med det året de fyller 76. 

  

Yrkesaktive betaler kr 840 pr år i Kollektiv hjemforsikring  

  

El og IT Pensjonistmedlemmer  

Pensjonistmedlemmer betaler kr 1 300 per år (inkludert kollektiv hjem, uføre- og ektefelleforsikring  

og reiseforsikring).    

  

Etter fylte 75 år er medlemskapet gratis, med unntak for frivillige forsikringer.  

  

Postkom  

Pensjonistmedlemmer betaler kr 1 656 pr år (inkludert kollektiv hjemforsikring, fritidsulykkeforsikring  

og LOs Grunnforsikring)   

  

Etter fylte 75 år er medlemskapet gratis.  

  

Fengsel- og friomsorgsforbundet  

Pensjonistene betaler ikke kontingent til forbundet men betaler for sine forsikringer og eventuelt  

fagblad.  Kollektive forsikringer er: LOs grunnforsikring, kollektiv hjemforsikring og LO Favør   

fritidsulykkesforsikring (gjelder kun fram til 70 år).    

  

For kollektiv hjem betaler både yrkesaktive og pensjonister kr 900 pr år.  Etter fylte 75 år har  

medlemmer premiefritak kollektiv hjemforsikring.    

  

Fengsel- og friomsorgsforbundet hadde tidligere gratis reiseforsikring for pensjonistmedlemmer, som  

er avviklet.  Avviklingen medførte ikke at pensjonistmedlemmer meldte seg ut av forbundet.    

  

Kontingentfritatte medlemmer med høye bo- og levekostnader kan enkeltvis søke forbundsstyret om  

helt eller delvis fritak fra premiefritak av de kollektive forsikringene.    

  

FO  

Pensjonistmedlemmer betaler kr 1 300 pr år (inkludert kollektiv hjemforsikring)  

Etter fylte 75 år kr 500 pr år    
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Alternative løsninger:   
  

Alternativ 1. Beholde dagens løsning  
  

Forbundet er i en situasjon hvor det er sterk konkurranse med andre hovedsammenslutninger om 

verving av nye medlemmer. Samtidig er det en politisk situasjon hvor oppgaver flyttes ut av 

virksomheter hvor NTL har organisasjonsrett, hvor regjeringen har et uttalt ønske om å bygge ned 

forvaltningen og det foregår hyppig omorganisering i virksomheter hvor NTL har medlemmer.   

Utvalget ser at kostnadene ved dagens ordning er økende, premien som må dekkes inn øker, og 

antall pensjonister med rett til premiefritak øker. Samtidig har forbundet en svakt synkende andel 

yrkesaktive i medlemsmassen.   

Det at yrkesaktive medlemmer nå betaler mer for å opprettholde premiefritak for pensjonister, gjør 

også at de kan synes det er rimelig at de selv får premiefritak når de selv blir pensjonister. Dagens 

løsning bærer også på et ikke ubetydelig element av raushet og solidaritet, som er viktige verdier for 

NTL og som bidrar med å gi forbundet et godt omdømme.   

Gratis Kollektiv hjemforsikring for pensjonister med mer enn 10 års sammenhengene medlemskap 

oppleves som en medlemsfordel. Ordningen fungerer også som et argument ved verving av nye 

medlemmer og for å beholde medlemmer som ønsker å melde seg ut av forbundet.   

Det er en fordel at NTL sørger for at alle våre medlemmer er forsikret. Som pensjonistmedlem har 

man gratis innboforsikring, en mulig konsekvens av at ordningen avvikles er at pensjonistmedlemmer 

melder seg ut, og følgelig vil få utfordringer med å tegne andre forsikringer. Forsikringsbransjen er 

erfaringsmessig tilbakeholdende med å tilby eldre mennesker forsikringsordninger, og dersom det 

tilbys er ordningene dyre.   

På grunn av gratis forsikring forblir NTLs pensjonister i forbundet, også etter arbeidslivet er avsluttet. 

Pensjonister medregnes i NTLs totale medlemstall. Dette er totaltallet som kommuniseres ut, og 

brukes i maktprofileringen av NTL. Pensjonistmedlemmer i NTL er også viktige ressurser, de er 

valgbare og kan være gode ressurser i forbundets organisasjonsarbeid.  

Det er ellers få fordeler som tilbys pensjonistmedlemmer i NTL.   

Dagens ordning er imidlertid kostbar for forbundet, og utviklingen i medlemstall tilsier at kostnadene 

med tiden vil øke. Dette vil på sikt kunne føre til at premien for kollektiv hjem øker for yrkesaktive 

medlemmer, og medlemsfordelen kan følgelig bli mindre attraktiv grunnet pris. Kollektiv 

hjemforsikring er en sentral del av NTLs medlemsfordeler – og sikrer trygghet for medlemmet også i 

privatlivet, som er et viktig element i det å være fagorganisert. Trygghet i arbeidslivet og trygghet i 

privatlivet.  

Kostnadene beregnes slik:  

Antall pensjonistmedlemmer med premiefritak 9 978,-  x 840 ………. 

Yrkesaktive medlemmer betaler pr i dag kr 120 pr år som  

delfinansieringer av pensjonistenes premiefritak.    

kr   8 381 520   

Det er 31 652 Yrkesaktive medlemmer x 120 ……………………………………  kr   3 798 240  

Renteinntektene fra forsikringsfondet (2016)……………………………………  

  

kr      139 000   

Dekkes av forbundskassa            kr   4 583 141  
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Av forbundskassas totale driftskostnader på 193 mill kroner (2016), utgjør dekningen av resterende 

kostnader til dekning av kollektiv hjem til pensjonister 2,4 %.  

Mange medlemmer er i aldersgrupper nær pensjonsalder. Dette tilsier at kostnadene med ordningen 

vil øke de neste årene. Disse kostnadene må dekkes inn ved større bidrag fra forbundskassen og/eller 

et større bidrag gjennom økt premie for yrkesaktive medlemmer. En ytterligere økning av bidrag fra 

forbundskassa vil gå på bekostning av forbundets aktiviteter, og en økning av forsikringspremien fra 

yrkesaktive gjør at Kollektiv hjemforsikringen ikke blir en like attraktiv medlemsfordel.  

En avvikling av dagens ordning vil kunne gi forbundet større økonomisk handlingsfrihet til å møte de 

utfordringer som kommer.    

  

Alternativ 2. Øke inngangsvilkårene til dages ordning   
  

Inngangskravet er nå 10 år. Inngangskravet kan økes til for eksempel 25 år, slik at det er i 

sammenheng med utmerkelsen NTLs gullnål for 25 års medlemskap.   

Ved å øke kravet om medlemstid fra 10 til 25 år før premiefritak oppnås, vil forbundet kunne øke 

lojalitetsbindingen til forbundet. Det vil gi en økonomisk besparing da flere medlemmer vil betale inn 

til ordningen. Det kan bli færre år å dekke premiefritaket før LO overtar kostnadene etter fylte 75 år.  

Det kan oppleves som negativt dersom man melder seg inn i forbundet i en alder av 50 år, og ikke vil 

kunne nå inngangskravet for premiefritak før man er 75 år.   

Det vil påløpe økte kostnader ved innkreving fra flere pensjonistmedlemmer enn i dag. 

Medlemsfordelen vil også være langt fram i tid, og vil begrense ordningens verdi som 

verveargument. Utvalget vil ikke anbefale denne løsningen.   

   

Alternativ 3. Pensjonistene betaler premie  
  

Utvalget har vurdert om en innføring av ordinær forsikringspremie for pensjonister fram til fylte 75 

kan få negative virkninger for forbundets medlemstall.    

En del medlemmer som nærmer seg pensjonsalder, og har en forventning om "gratis forsikring" kan 

velge å avslutte medlemskapet før de går av med pensjon.   

Det kan også gi en opplevelse av at dette er et signal om at raushet og solidaritet, ikke lengre er like 

viktige verdier for NTL. Dette kan svekke forbundets omdømme.   

En konsekvens av å innføre premiebetaling for pensjonister kan være at det blir mindre attraktivt at 

ektefelle er medlem i NTL, selv om to LO-medlemmer i husstanden gir fritak for egenandel.  Melder 

den ene ektefelle seg ut, vil man som pensjonist ikke ha mulighet til å melde seg inn igjen i 

forbundet. Utvalget peker på at en betalingsløsning kan gi en økt risiko for at medlemmer meldes ut 

dersom de ikke betaler tilsendt faktura og blir utilsiktet stående uten forsikring.   

Utvalgets flertall mener at kollektiv hjemforsikring vil være en god medlemsfordel selv om man 

betaler det forsikringspremien koster.  
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Utvalget mener videre det er viktig at medlemmer får god informasjon, både fra forbundet og 

tillitsvalgte, slik at de ikke utilsiktet risikerer å havne i en situasjon hvor de er uforsikret eller må 

betale dyrt for forsikringer fra andre leverandører.   

Utvalget har vurdert at det er liten fare for at medlemmer melder seg ut ved innføring av 

betalingsløsning. Dette er bl.a. basert på erfaringene til andre LO forbund som har betalingsløsning, 

uten at de har opplevd medlemsflukt.   

  

Innkreving av premie vil gi forbundet økte kostnader ved utsending av faktura til 9 978 

pensjonistmedlemmer i målgruppa.    

• Tilpassinger i datasystem anslås til kr 100-200 000  

• Økt bemanning i innfasingsperioden anslås til kr. 400 000  

  

Driftsfase:   

• Porto utsending av faktura anslås til kr 115.000 (B - post kr 11,50)  

• Porto utsending av purringer anslås til kr 50 000  

• Print og pakking av en utsendelse anslås til 27 000 pr utsendelse. (2,67 pr brev)  

Erfaringer fra Kollektiv reiseforsikringer viser at pensjonistmedlemmer henvender seg oftere til 

forbundet med spørsmål, enn andre medlemsgrupper.   

Det vil være behov for en styrking av bemanning ved kontingentavdelingen når ordningen innføres,  

og noe i driftsfasen. Erfaring tilsier at vi kan forvente at i underkant av 60 % av  

pensjonistmedlemmene vil tegne e-fakturaavtale, noe som gjør utsending enklere og billigere for 

forbundet på sikt.    

  

3. 1. Pensjonister betaler en rabattert premie  
  

En løsning hvor pensjonister betaler en rabattert premie, vil kunne være mindre inngripende enn å 

avvikle dagens ordning.   

Kostnader ved innkreving av forsikringspremie vil bli lik som i alternativ 3 (– se over).   

Kostander ved å dekke den reduserte premien vil måtte dekkes av de yrkesaktive medlemmene ved 

et påslag på deres forsikringspremie og renteoverskudd fra forsikringsfondet. Alternativt av 

forbundskontoret.   

Med 50 % redusert premie vil det bli 420 kr pr år i forsikringspremie per pensjonistmedlem:   

Antall pensjonistmedlemmer med redusert premie 9 978 x 840 kr   8 381 520   

Premie fra pensjonistene 9 978 x 420        kr -  4 190 760  

Renteinntektene fra forsikringsfondet (2016)      kr -     139 000   

Resterende som må dekkes av andre         kr   4 051 760  

 

Skal resterende dekkes av de yrkesaktive medlemmene vil det utgjøre et premietillegg på 128 kr pr år 

(totalt kr 968 i premie pr år).  
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Det at løsningen er mindre inngripende, vil gjøre det mulig å innføre ordningen raskt. Utvalget tror 

ikke at bevisstheten/forventningen i medlemsmassen om premiefritak fra pensjoneringstidspunkt er 

veldig stor.   

Utvalget anser at det mindre risiko for utmeldinger eller tap av omdømme ved denne løsningen, 

siden den fremdeles inneholder en klar økonomisk fordel for pensjonistsmedlemmet. Det er 

fremdeles en god medlemsfordel og det er utsikter til å få fullt premiefritak fra 75 års alder.   

Utvalgets flertall vil ut i fra en samlet vurdering ikke anbefale denne ordningen.  

Utvalgets mindretall (Gudrun Høverstad og Monika Sjue) ønsker primært å beholde dagens løsning, 

sekundært å innføre denne ordningen.   

  

3.2. Pensjonistene betaler ordinær premie  
  

Utvalget mener at det er fordeler ved å avvikle ordningen med premiefritak for 

pensjonistmedlemmene.   

En avvikling vil kunne gi lavere premie til de yrkesaktive medlemmene og det fristilles øvrige midler 

som forbundskassa nå dekker.  Fjerning av premiefritak for pensjonistmedlemmer vil fjerne 

grunnlaget for ekstra premietillegg for de yrkesaktive medlemmene.  Premien for forsikringen vil da 

være på nivå med det forbundet betaler (2017: kr 840 pr år).  Det gir en opplevelse av å ha en klar 

medlemsfordel. En lav premie til kollektiv hjemforsikringen, gir en god medlemsfordel som kan 

brukes i verving.    

Kollektiv Hjemforsikring vil, selv med ordinær premie, fremdeles framstå som en gunstig 

medlemsfordel også for pensjonistmedlemmer.  

   

3.3. Betaling, men med mulighet til skjerming  
  

Utvalget har diskutert om det er mulig å skjerme grupper pensjonister, som for eksempel 

uførepensjonister eller pensjonister med lav inntekt.  Dette vil i så fall være et nytt prinsipp for NTL.   

Dersom en slik ordning innføres, bør den være skjematisk og ikke ut i fra en individuell vurdering. 

Utvalget mener det er vanskelig å velge ut spesielle grupper/kriterier for unntak.   

Vi ser at det er gjort i Fengsel og Friomsorgsforbundet, hvor medlemmer kan søke fritak. Utvalget vil 

ikke anbefale at forbundsstyret evt skal vurdere fritak etter søknad på individuelt grunnlag.    

Utvalgets flertall vurderer at en slik differensiering er for kompleks å administrere for forbundet, 

og vil ikke anbefale dette som en løsning.    

Utvalgets mindretall (Åsne Skjelbred Refsdal) mener det skal være mulig å fritak fra premiebetaling 

basert på individuell vurdering.   

  

3.4. Overgangsordninger:  
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Utvalget flertall mener at løsninger hvor pensjonistene betaler selv for kollektiv hjemforsikring 

fram til fylte 75 år vil kreve skjermings- og overgangsordninger. Ved valg av betalingsordning 

mener utvalget at pensjonistmedlemmer som allerede har fått premiefritak beholder denne 

fordelen så lenge de står som medlem i NTL.   

  

Utvalgets mindretall (Erling Broen) mener det ikke skal være overgangsordninger.   

Utvalgets flertall anbefaler at endringene, 3.2. Pensjonistene betaler ordinær premie, iverksettes 

fra 2020. Det vil gi forbundet tid til å iverksette nye rutiner og det kan gjennomføres et godt 

informasjonsopplegg i forkant av endringen.    

  


