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Fremforhandlet løsning. 
Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor  

1 Innledning 
Denne avtalen beskriver en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor samt 
overgangsordninger. Den nye løsningen innebærer at det fortsatt skal være et enhetlig 
pensjonssystem i offentlig sektor, med livsvarig pensjon og like regler for kvinner og 
menn. 

Offentlig tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte legges om til livsvarige påslags-
ordninger som kommer i tillegg til folketrygden. Alle år i arbeid skal gi pensjonsopptjening. 
Pensjonen skal som hovedregel kunne tas ut helt eller delvis fra 62 år og kombineres 
med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet. De som skal tjene opp alderspensjon i 
de nye ordningene, beholder opptjeningen i bruttoordningen. 

De nye ordningene skal gjelde for de som er født i 1963 eller senere. Eldre årskull 
beholder dagens AFP-ordning og fortsetter å tjene opp pensjon i dagens ordning. 

De nye ordningene vil gi offentlig ansatte bedre uttelling av å stå lenger i arbeid. Offentlig 
ansatte vil ha samme mulighet som ansatte i privat sektor til å opprettholde pensjons-
nivåene når levealderen øker. 

Det innføres et nytt pensjonselement – betinget tjenestepensjon. Den vil gi økt sikkerhet 
for den fremtidige pensjonen for de som ikke kvalifiserer for AFP. Betinget tjeneste-
pensjon skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år. 

De nye ordningene gjør at man ikke mister opptjente rettigheter ved bytte av jobb. 
Overføringsavtalen videreføres og legger til rette for fortsatt god mobilitet innad i offentlig 
sektor.  

Denne avtalen innebærer ikke endringer i reglene i de offentlige tjenestepensjons-
ordningene for uførepensjon eller pensjon til etterlatte barn og ektefeller. 

2 Ny alderspensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger 
Det er enighet om en påslagsmodell for alderspensjon i de offentlige tjenestepensjons-
ordningene. Ordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 eller senere. 

Den nye pensjonsordningen skal ha følgende regler: 

• Alle år i jobb fram til 75 år skal gi pensjonsopptjening. 

• Alderspensjonen skal tjenes opp med en grunnsats på 5,7 prosent av pensjons-
grunnlaget i inntektsintervallet 0–12 G og en tilleggssats på 18,1 prosent i 
inntektsintervallet 7,1–12 G. 

• Den enkelte arbeidstakers pensjonsopptjening akkumuleres i en beholdning som i 
opptjeningsperioden skal reguleres med lønnsveksten i samfunnet. 
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• Alderspensjonen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år, og pensjonen skal 
kunne kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet. 

• Ved uttak av alderspensjon beregnes årlig alderspensjon ved at 
pensjonsbeholdningen divideres med folketrygdens delingstall. 

• Alderspensjonen fra tjenestepensjonsordningen skal reguleres på samme måte 
som alderspensjon fra folketrygden. 

• De som har minst ett års samlet tjenestetid, får en oppsatt rett til alderspensjon fra 
påslagsordningen. 

Partene er enig om at ulønnet utdanningspermisjon gir pensjonsopptjening i ny offentlig 
tjenestepensjon når arbeidsgiver vurderer at utdanningen er relevant for sitt  
kompetansebehov, i de områdene der slik opptjening ikke er avtalt i dag.  

3 Ny AFP i offentlig sektor 
AFP for ansatte i offentlig sektor legges om fra en tidligpensjonsordning til en livsvarig 
påslagsordning som kommer i tillegg til folketrygden. 

De som er født i 1962 eller tidligere skal beholde dagens AFP-ordning. 

Ansatte født i 1963 eller senere skal ha en ny AFP-ordning som er utformet etter mønster 
av AFP-ordningen i privat sektor. Det forutsettes at det etableres systemer for med-
regning av kvalifikasjonstid og refusjoner mellom AFP-ordningene i offentlig og privat 
sektor, slik at kvalifikasjonstid fra privat sektor kan medregnes i offentlig sektor og 
omvendt. 

Kvalifikasjonsreglene for ny AFP fases gradvis inn. Ansatte født 1963–1966 som på 
uttakstidspunktet ikke fyller vilkårene for ny AFP, kan likevel innvilges ny AFP i offentlig 
sektor dersom tjenestetiden er minst ti år og vedkommende har vært ansatt i en 
virksomhet med offentlig AFP: 

Årskull Kvalifikasjonskrav 

1963 3 av 5 siste år 

1964 4 av 6 siste år 

1965 5 av 7 siste år 

1966 6 av 8 siste år 

Ansatte født i 1967 eller senere har ordinære kvalifikasjonsregler, altså 7 av siste 9 år.   

AFP i offentlig sektor beregnes som 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 
7,1 G i alderen 13–61 år. AFP skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år som en livsvarig 
ytelse. Ved uttak beregnes årlig AFP ved å benytte folketrygdens delingstall. Ny AFP skal 
reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden. 

4 Overgangstillegg for årskullene 1963–1970 
Det gis et overgangstillegg på 0,15 G til 1963-kullet som er det første årskullet som mister 
dagens AFP-ordning. Tillegget gis i alderen fra 62 til 67 år. Tillegget forutsetter at en 
fratrer fra en medlemspliktig stilling. For å få et fullt tillegg kreves det 40 års tjenestetid, 
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og for å få et delvis tillegg kreves det minst 15 års tjenestetid. Tillegget gis forholds-
messig for personer med tjenestetid mellom 40 og 15 år og justeres for gjennomsnittlig 
stillingsandel. Tillegget trappes ned med 12,5 prosentpoeng for hvert påfølgende årskull 
etter 1963-kullet. Tillegget levealdersjusteres ikke, og avkortes ikke mot arbeidsinntekt. 

5 Betinget tjenestepensjon 
Det innføres en ordning med betinget tjenestepensjon. Betinget tjenestepensjon vil være 
et tillegg til alderspensjonen for de som ikke kvalifiserer for ny AFP, herunder oppsatte 
rettigheter. 

Betinget tjenestepensjon tjenes opp med 3,0 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 7,1 G 
i år med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning fram til og med det året en 
fyller 61 år. Ordningen innføres samtidig med ny påslagsordning for personer født i 1963 
eller senere. 

Betinget tjenestepensjon skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år. Ved uttak beregnes 
den årlige pensjonen ved å dividere med folketrygdens delingstall. 

Betinget tjenestepensjon skal ikke komme i tillegg til ny AFP, men vil gi økt sikkerhet for 
den fremtidige pensjonen for de som ikke kvalifiserer for ny AFP. 

6 Innfasing av nye ordninger 
Personer født i 1962 eller tidligere skal beholde dagens AFP-ordning og fortsette å tjene 
opp alderspensjon i bruttoordningen. De vil dermed fortsatt ha mulighet til å kombinere 
delvis AFP eller alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen med en deltidsstilling, men 
vil ikke kunne ta ut alderspensjonen fullt fleksibelt. 

De som er født i 1963 eller senere skal få ny AFP og skal tjene opp rett til alderspensjon i 
den nye påslagsordningen for alderspensjon fra 2020.  

De som har opptjening i bruttoordningen skal få en oppsatt pensjon fra denne ordningen 
når de starter å tjene opp pensjonsrettigheter i påslagsordningen. Dersom opptjeningen i 
bruttoordningen samlet er tre år eller mindre, skal rettighetene overføres til påslags-
ordningen. 

De som er født i 1963 eller senere og har opptjening i bruttoordningen, skal kunne ta ut 
opptjent bruttopensjon fleksibelt. Dette skal skje ved at det ikke skal samordnes med 
eventuell opptjening i folketrygden etter 67 år. Årlig pensjon opptjent i bruttoordningen 
skal være høyere desto senere den tas ut etter 67 år.  

Bruttopensjonen skal kunne tas ut fra 62 år for de som er født i 1963 eller senere. Ved 
uttak før 67 år skal det gjøres en foreløpig samordning. 

7 Individuell garanti 
Personer født senest i 1958 har fått en individuell garanti som sikrer dem 66 prosent 
samlet pensjon etter levealdersjustering og samordning, gitt full opptjeningstid. Garantien 
oppfylles ved at det gis et garantitillegg til alderspensjonen. 

Det videreføres en individuell garanti for årskullene 1959–1962 ved at disse årskullene 
får en andel av det garantitillegget som er gitt til og med 1958-kullet. Andelene 
bestemmes av forholdet mellom opptjeningstid i tjenestepensjonsordningen før 2011 og 
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samlet opptjeningstid, maksimalt kravet til full opptjeningstid. Garantitilleggene trappes 
også ned med årskull, slik at 1959-kullet får 90 prosent, 1960-kullet får 80 prosent, 1961-
kullet får 70 prosent og 1962-kullet får 60 prosent. 

Også årskullene 1963–1967 gis et tillegg til pensjonen dersom de har opptjening før 
2011. Tillegget skal være 1,5 prosent av pensjonsgrunnlaget for den oppsatte brutto-
pensjonen, justert med forholdet mellom opptjeningstid før 2011 og kravet til full 
opptjening. Tillegget trappes ned med årskull slik at 1963-kullet får 100 prosent, 1964-
kullet får 80 prosent, 1965-kullet får 60 prosent, 1966-kullet får 40 prosent og 1967-kullet 
får 20 prosent. Tillegget utformes nøytralt, slik at årlig utbetaling blir lavere ved uttak før 
67 år og høyere ved uttak etter 67 år. 

8 Nye samordningsregler og levealdersjustering av bruttopensjon 
Dette punktet gjelder samordning av alderspensjon opptjent i bruttoordningen med 
alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler, altså personer født i 1954 eller 
senere.  

Sentrale prinsipper i dagens samordningsregler videreføres for de som er født senest i 
1962 ved at offentlig tjenestepensjon skal samordnes tidligst fra fylte 67 år og samord-
ningen skal skje som om folketrygd og tjenestepensjon tas ut samtidig. De som er født i 
1963 eller senere skal få en mer fleksibel bruttopensjon, jf. punkt 6 over. 

Ny folketrygd opparbeides i en pensjonsbeholdning og samordningsreglene må tilpasses 
dette. Samordningsfordeler videreføres ved at to prosent av pensjonsbeholdningen i 
folketrygden holdes utenom samordningen. For å sikre at alle får utbetalt tjeneste-
pensjon, gis det i tillegg et kronebeløp på 2,5 G, dividert med folketrygdens delingstall på 
uttakstidspunktet. Tillegget justeres med tjenestetid og stillingsandel.  

For å gi bedre pensjonsuttelling for de som står i arbeid etter 67 år, endres reglene for 
levealdersjustering av bruttopensjon som skal samordnes med gammel folketrygd slik at 
bruttopensjonen kan bli høyere enn 66 prosent. Dette skjer ved at nedre grense for 
forholdstallet reduseres ved utsatt uttak helt til delingstallet er 13,42. 

Alderspensjon fra bruttoordningen for de som er født i 1963 eller senere skal ikke 
samordnes med ny AFP i offentlig eller privat sektor. 

Den vedtatte innfasingen av strengere samordning av offentlig tjenestepensjon med ny, 
privat AFP for årskullene 1954–1962 gjennomføres ikke. For disse årskullene skal 
samordningen skje på samme måte som for de som er født før 1954, slik at det bare 
gjøres fradrag i bruttopensjonen for maksimalt 15 prosent av privat AFP. 

9 Alderspensjon til uføre 
Uføre skal sikres en god alderspensjon. Siktemålet for regelverket for alderspensjon til 
uføre må være at uføres alderspensjon skal stå i et rimelig forhold til arbeidsføres alders-
pensjon. Uføre kan ikke kompensere for virkningen av levealdersjusteringen ved å stå 
lenger i jobb, slik arbeidsføre kan. 

Uføre født til og med 1962, som skal fortsette å tjene opp alderspensjon i brutto-
ordningen, skal få alderspensjonen beregnet etter dagens regler. 
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Uføre født i 1963 eller senere skal tjene opp rett til alderspensjon fra påslagsordningen 
fra 2020. Grunnlaget for opptjeningen som ufør i påslagsmodellen skal være den 
inntekten de hadde da de ble uføre. Uføre skal gå over på alderspensjon ved samme 
alder som i folketrygden, altså ved fylte 67 år. 

Alderspensjon fra folketrygden er størstedelen av alderpensjonen, også for uføre med 
offentlig tjenestepensjon. Uføre født senest i 1951 har fått en delvis skjerming for 
virkningen av levealdersjustering av alderspensjon fra folketrygden. Stortinget skal ta 
stilling til langsiktig løsning for, og eventuell skjerming av, uføres alderspensjon i folke-
trygden.  

Den endelige utformingen av uføres alderspensjon i de offentlige tjenestepensjons-
ordningene skal tilpasses folketrygden på en slik måte at det oppnås et godt samlet 
pensjonsnivå ved 67 år i forhold til arbeidsføres alderspensjon. Spørsmålene om hvor 
lenge uføre skal tjene opp alderspensjon i påslagsordningen og om de skal få betinget 
tjenestepensjon, utsettes til etter at Stortinget har vedtatt reglene i folketrygden. Dette 
arbeidet utføres i samarbeid med partene i denne avtalen.  

10 Alderspensjon til personer med særaldersgrense 
Dette punktet gjelder alderspensjon til personer med aldersgrenser 60, 63 eller 65 år. 

Samfunnsmessige hensyn knyttet til sikkerhet og belastning tilsier at det også i fremtiden 
vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrense. Personer som 
forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrenser skal ikke komme urimelig ut 
sammenlignet med andre grupper. 

De som har særaldersgrenser etter dagens regler, skal sikres nødvendig forutsigbarhet.  

Aldersgrenser 

Pensjonsavtalen regulerer ikke hvilke stillinger som i fremtiden skal ha særaldersgrense 
eller hvilke aldersgrenser som skal gjelde. Dette må avklares i en senere prosess. 
Dersom det skjer endringer i aldersgrensen, skal personer som på det tidspunktet er 
ansatt i en stilling med særaldergrense og som har ti eller færre år igjen til den tidligere 
aldersgrensen, beholde de ordninger som da gjelder.  

Personer født før 1963 

Arbeidstakere i stillinger med særaldersgrense som er født før 1963, beholder dagens 
regler, dvs. særaldersgrensen og retten til særalderspensjon frem til 67 år. 

Tilpasninger for personer født i 1963 eller senere 

Regelverket for personer med særaldersgrenser som er født i 1963 eller senere må 
tilpasses påslagsmodellen.  

Personer som 1.1.2020 har ti eller færre år til særaldersgrensen, skal sikres ordninger 
som gjør at de ikke kommer dårligere ut enn hvis dagens regler, inkl. 85-årsregelen, 
videreføres.  

Personer som har mer enn ti år til særaldersgrensen skal ha regler som sikrer pensjons-
nivået og ikke innebærer økte kostnader sammenlignet med dagens regler. Mulige 
tilpasninger kan for eksempel være en forhøyet opptjeningssats, videreføring i brutto-
ordningen med mer. Ulike årskull og ulike aldersgrenser kan ha ulike regler.  
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Partene skal på dette grunnlaget, snarest etter inngåelsen av denne avtalen, utrede og 
avtale løsninger for personer som har særaldersgrense og opptjening i påslagsmodellen. 
Løsningene skal kunne virke fra 2020. Partene er enige om at dette arbeidet ikke gir 
føringer for det senere arbeidet med å vurdere hvilke stillinger som i fremtiden skal ha 
særaldersgrense, jf. avsnittet om aldergrenser over. 

Målet med utredningsarbeidet er en enighet mellom partene om modell for og elementer i 
nødvendige tilpasninger. Regjeringen vil utarbeide et lovforslag i tråd med den løsningen 
det er oppnådd enighet om. 

11 Overføringsavtalen 
Overføringsavtalen skal videreføres og ha en koordinerende funksjon ved utbetaling av 
pensjon til personer med opptjente rettigheter fra en offentlig tjenestepensjonsordning. 

12 Oppfølging og evaluering av pensjonsavtalen 
Implementeringen av pensjonsavtalen skal følges av partene gjennom Arbeidslivs- og 
pensjonspolitisk råd. 

Dersom det skjer store, uforutsette endringer i forutsetningene for pensjonsavtalen, kan 
partene endre avtalen. Endringer som kan utløse dette, er for eksempel endringer i AFP-
ordningen i privat sektor. 

De nye pensjonsordningene i offentlig sektor skal evalueres innen 1.1.2030. 

13 Svarfrist 
Det vises til prosessavtalen hvor det framgår at «Organisasjonene skal kunne forankre 
den enigheten som oppnås om pensjon blant organisasjonens medlemmer. Frist for 
tilbakemelding er 1. juli 2018.» 

Anniken Hauglie 
Arbeids- og sosialminister 

Lasse Hansen 
KS 

Peggy Hessen Følsvik 
Landsorganisasjonen i Norge 

Anne-Kari Bratten 
Arbeidsgiverforeningen Spekter 

Ragnhild Lied 
Unio 
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 Erik Kollerud 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

  
 

Vedrørende punkt 7: 

LO, Unio, YS og Akademikerne forutsetter at denne avtale ikke kan påberopes i senere 
individuelle søksmål, der enkeltpersoner vil prøve rettslig hvorvidt endringene griper inn i 
vedkommende sine rettigheter etter Grunnlovens bestemmelser. Det vises til HTA i KS- 
området kap. 2 pkt 2.0, 3 ledd. 
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Denne avtalen beskriver en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor samt 
overgangsordninger. Den nye løsningen innebærer at det fortsatt skal være et enhetlig 
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for den fremtidige pensjonen for de som ikke kvalifiserer for AFP. Betinget tjeneste-
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De nye ordningene gjør at man ikke mister opptjente rettigheter ved bytte av jobb. 
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2 Ny alderspensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger 
Det er enighet om en påslagsmodell for alderspensjon i de offentlige tjenestepensjons-
ordningene. Ordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 eller senere. 

Den nye pensjonsordningen skal ha følgende regler: 

• Alle år i jobb fram til 75 år skal gi pensjonsopptjening. 

• Alderspensjonen skal tjenes opp med en grunnsats på 5,7 prosent av pensjons-
grunnlaget i inntektsintervallet 0–12 G og en tilleggssats på 18,1 prosent i 
inntektsintervallet 7,1–12 G. 

• Den enkelte arbeidstakers pensjonsopptjening akkumuleres i en beholdning som i 
opptjeningsperioden skal reguleres med lønnsveksten i samfunnet. 
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• Alderspensjonen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år, og pensjonen skal 
kunne kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet. 

• Ved uttak av alderspensjon beregnes årlig alderspensjon ved at 
pensjonsbeholdningen divideres med folketrygdens delingstall. 

• Alderspensjonen fra tjenestepensjonsordningen skal reguleres på samme måte 
som alderspensjon fra folketrygden. 

• De som har minst ett års samlet tjenestetid, får en oppsatt rett til alderspensjon fra 
påslagsordningen. 

Partene er enig om at ulønnet utdanningspermisjon gir pensjonsopptjening i ny offentlig 
tjenestepensjon når arbeidsgiver vurderer at utdanningen er relevant for sitt  
kompetansebehov, i de områdene der slik opptjening ikke er avtalt i dag.  

3 Ny AFP i offentlig sektor 
AFP for ansatte i offentlig sektor legges om fra en tidligpensjonsordning til en livsvarig 
påslagsordning som kommer i tillegg til folketrygden. 

De som er født i 1962 eller tidligere skal beholde dagens AFP-ordning. 

Ansatte født i 1963 eller senere skal ha en ny AFP-ordning som er utformet etter mønster 
av AFP-ordningen i privat sektor. Det forutsettes at det etableres systemer for med-
regning av kvalifikasjonstid og refusjoner mellom AFP-ordningene i offentlig og privat 
sektor, slik at kvalifikasjonstid fra privat sektor kan medregnes i offentlig sektor og 
omvendt. 

Kvalifikasjonsreglene for ny AFP fases gradvis inn. Ansatte født 1963–1966 som på 
uttakstidspunktet ikke fyller vilkårene for ny AFP, kan likevel innvilges ny AFP i offentlig 
sektor dersom tjenestetiden er minst ti år og vedkommende har vært ansatt i en 
virksomhet med offentlig AFP: 

Årskull Kvalifikasjonskrav 

1963 3 av 5 siste år 

1964 4 av 6 siste år 

1965 5 av 7 siste år 

1966 6 av 8 siste år 

Ansatte født i 1967 eller senere har ordinære kvalifikasjonsregler, altså 7 av siste 9 år.   

AFP i offentlig sektor beregnes som 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 
7,1 G i alderen 13–61 år. AFP skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år som en livsvarig 
ytelse. Ved uttak beregnes årlig AFP ved å benytte folketrygdens delingstall. Ny AFP skal 
reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden. 

4 Overgangstillegg for årskullene 1963–1970 
Det gis et overgangstillegg på 0,15 G til 1963-kullet som er det første årskullet som mister 
dagens AFP-ordning. Tillegget gis i alderen fra 62 til 67 år. Tillegget forutsetter at en 
fratrer fra en medlemspliktig stilling. For å få et fullt tillegg kreves det 40 års tjenestetid, 
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og for å få et delvis tillegg kreves det minst 15 års tjenestetid. Tillegget gis forholds-
messig for personer med tjenestetid mellom 40 og 15 år og justeres for gjennomsnittlig 
stillingsandel. Tillegget trappes ned med 12,5 prosentpoeng for hvert påfølgende årskull 
etter 1963-kullet. Tillegget levealdersjusteres ikke, og avkortes ikke mot arbeidsinntekt. 

5 Betinget tjenestepensjon 
Det innføres en ordning med betinget tjenestepensjon. Betinget tjenestepensjon vil være 
et tillegg til alderspensjonen for de som ikke kvalifiserer for ny AFP, herunder oppsatte 
rettigheter. 

Betinget tjenestepensjon tjenes opp med 3,0 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 7,1 G 
i år med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning fram til og med det året en 
fyller 61 år. Ordningen innføres samtidig med ny påslagsordning for personer født i 1963 
eller senere. 

Betinget tjenestepensjon skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år. Ved uttak beregnes 
den årlige pensjonen ved å dividere med folketrygdens delingstall. 

Betinget tjenestepensjon skal ikke komme i tillegg til ny AFP, men vil gi økt sikkerhet for 
den fremtidige pensjonen for de som ikke kvalifiserer for ny AFP. 

6 Innfasing av nye ordninger 
Personer født i 1962 eller tidligere skal beholde dagens AFP-ordning og fortsette å tjene 
opp alderspensjon i bruttoordningen. De vil dermed fortsatt ha mulighet til å kombinere 
delvis AFP eller alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen med en deltidsstilling, men 
vil ikke kunne ta ut alderspensjonen fullt fleksibelt. 

De som er født i 1963 eller senere skal få ny AFP og skal tjene opp rett til alderspensjon i 
den nye påslagsordningen for alderspensjon fra 2020.  

De som har opptjening i bruttoordningen skal få en oppsatt pensjon fra denne ordningen 
når de starter å tjene opp pensjonsrettigheter i påslagsordningen. Dersom opptjeningen i 
bruttoordningen samlet er tre år eller mindre, skal rettighetene overføres til påslags-
ordningen. 

De som er født i 1963 eller senere og har opptjening i bruttoordningen, skal kunne ta ut 
opptjent bruttopensjon fleksibelt. Dette skal skje ved at det ikke skal samordnes med 
eventuell opptjening i folketrygden etter 67 år. Årlig pensjon opptjent i bruttoordningen 
skal være høyere desto senere den tas ut etter 67 år.  

Bruttopensjonen skal kunne tas ut fra 62 år for de som er født i 1963 eller senere. Ved 
uttak før 67 år skal det gjøres en foreløpig samordning. 

7 Individuell garanti 
Personer født senest i 1958 har fått en individuell garanti som sikrer dem 66 prosent 
samlet pensjon etter levealdersjustering og samordning, gitt full opptjeningstid. Garantien 
oppfylles ved at det gis et garantitillegg til alderspensjonen. 

Det videreføres en individuell garanti for årskullene 1959–1962 ved at disse årskullene 
får en andel av det garantitillegget som er gitt til og med 1958-kullet. Andelene 
bestemmes av forholdet mellom opptjeningstid i tjenestepensjonsordningen før 2011 og 
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samlet opptjeningstid, maksimalt kravet til full opptjeningstid. Garantitilleggene trappes 
også ned med årskull, slik at 1959-kullet får 90 prosent, 1960-kullet får 80 prosent, 1961-
kullet får 70 prosent og 1962-kullet får 60 prosent. 

Også årskullene 1963–1967 gis et tillegg til pensjonen dersom de har opptjening før 
2011. Tillegget skal være 1,5 prosent av pensjonsgrunnlaget for den oppsatte brutto-
pensjonen, justert med forholdet mellom opptjeningstid før 2011 og kravet til full 
opptjening. Tillegget trappes ned med årskull slik at 1963-kullet får 100 prosent, 1964-
kullet får 80 prosent, 1965-kullet får 60 prosent, 1966-kullet får 40 prosent og 1967-kullet 
får 20 prosent. Tillegget utformes nøytralt, slik at årlig utbetaling blir lavere ved uttak før 
67 år og høyere ved uttak etter 67 år. 

8 Nye samordningsregler og levealdersjustering av bruttopensjon 
Dette punktet gjelder samordning av alderspensjon opptjent i bruttoordningen med 
alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler, altså personer født i 1954 eller 
senere.  

Sentrale prinsipper i dagens samordningsregler videreføres for de som er født senest i 
1962 ved at offentlig tjenestepensjon skal samordnes tidligst fra fylte 67 år og samord-
ningen skal skje som om folketrygd og tjenestepensjon tas ut samtidig. De som er født i 
1963 eller senere skal få en mer fleksibel bruttopensjon, jf. punkt 6 over. 

Ny folketrygd opparbeides i en pensjonsbeholdning og samordningsreglene må tilpasses 
dette. Samordningsfordeler videreføres ved at to prosent av pensjonsbeholdningen i 
folketrygden holdes utenom samordningen. For å sikre at alle får utbetalt tjeneste-
pensjon, gis det i tillegg et kronebeløp på 2,5 G, dividert med folketrygdens delingstall på 
uttakstidspunktet. Tillegget justeres med tjenestetid og stillingsandel.  

For å gi bedre pensjonsuttelling for de som står i arbeid etter 67 år, endres reglene for 
levealdersjustering av bruttopensjon som skal samordnes med gammel folketrygd slik at 
bruttopensjonen kan bli høyere enn 66 prosent. Dette skjer ved at nedre grense for 
forholdstallet reduseres ved utsatt uttak helt til delingstallet er 13,42. 

Alderspensjon fra bruttoordningen for de som er født i 1963 eller senere skal ikke 
samordnes med ny AFP i offentlig eller privat sektor. 

Den vedtatte innfasingen av strengere samordning av offentlig tjenestepensjon med ny, 
privat AFP for årskullene 1954–1962 gjennomføres ikke. For disse årskullene skal 
samordningen skje på samme måte som for de som er født før 1954, slik at det bare 
gjøres fradrag i bruttopensjonen for maksimalt 15 prosent av privat AFP. 

9 Alderspensjon til uføre 
Uføre skal sikres en god alderspensjon. Siktemålet for regelverket for alderspensjon til 
uføre må være at uføres alderspensjon skal stå i et rimelig forhold til arbeidsføres alders-
pensjon. Uføre kan ikke kompensere for virkningen av levealdersjusteringen ved å stå 
lenger i jobb, slik arbeidsføre kan. 

Uføre født til og med 1962, som skal fortsette å tjene opp alderspensjon i brutto-
ordningen, skal få alderspensjonen beregnet etter dagens regler. 
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Uføre født i 1963 eller senere skal tjene opp rett til alderspensjon fra påslagsordningen 
fra 2020. Grunnlaget for opptjeningen som ufør i påslagsmodellen skal være den 
inntekten de hadde da de ble uføre. Uføre skal gå over på alderspensjon ved samme 
alder som i folketrygden, altså ved fylte 67 år. 

Alderspensjon fra folketrygden er størstedelen av alderpensjonen, også for uføre med 
offentlig tjenestepensjon. Uføre født senest i 1951 har fått en delvis skjerming for 
virkningen av levealdersjustering av alderspensjon fra folketrygden. Stortinget skal ta 
stilling til langsiktig løsning for, og eventuell skjerming av, uføres alderspensjon i folke-
trygden.  

Den endelige utformingen av uføres alderspensjon i de offentlige tjenestepensjons-
ordningene skal tilpasses folketrygden på en slik måte at det oppnås et godt samlet 
pensjonsnivå ved 67 år i forhold til arbeidsføres alderspensjon. Spørsmålene om hvor 
lenge uføre skal tjene opp alderspensjon i påslagsordningen og om de skal få betinget 
tjenestepensjon, utsettes til etter at Stortinget har vedtatt reglene i folketrygden. Dette 
arbeidet utføres i samarbeid med partene i denne avtalen.  

10 Alderspensjon til personer med særaldersgrense 
Dette punktet gjelder alderspensjon til personer med aldersgrenser 60, 63 eller 65 år. 

Samfunnsmessige hensyn knyttet til sikkerhet og belastning tilsier at det også i fremtiden 
vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrense. Personer som 
forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrenser skal ikke komme urimelig ut 
sammenlignet med andre grupper. 

De som har særaldersgrenser etter dagens regler, skal sikres nødvendig forutsigbarhet.  

Aldersgrenser 

Pensjonsavtalen regulerer ikke hvilke stillinger som i fremtiden skal ha særaldersgrense 
eller hvilke aldersgrenser som skal gjelde. Dette må avklares i en senere prosess. 
Dersom det skjer endringer i aldersgrensen, skal personer som på det tidspunktet er 
ansatt i en stilling med særaldergrense og som har ti eller færre år igjen til den tidligere 
aldersgrensen, beholde de ordninger som da gjelder.  

Personer født før 1963 

Arbeidstakere i stillinger med særaldersgrense som er født før 1963, beholder dagens 
regler, dvs. særaldersgrensen og retten til særalderspensjon frem til 67 år. 

Tilpasninger for personer født i 1963 eller senere 

Regelverket for personer med særaldersgrenser som er født i 1963 eller senere må 
tilpasses påslagsmodellen.  

Personer som 1.1.2020 har ti eller færre år til særaldersgrensen, skal sikres ordninger 
som gjør at de ikke kommer dårligere ut enn hvis dagens regler, inkl. 85-årsregelen, 
videreføres.  

Personer som har mer enn ti år til særaldersgrensen skal ha regler som sikrer pensjons-
nivået og ikke innebærer økte kostnader sammenlignet med dagens regler. Mulige 
tilpasninger kan for eksempel være en forhøyet opptjeningssats, videreføring i brutto-
ordningen med mer. Ulike årskull og ulike aldersgrenser kan ha ulike regler.  
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Partene skal på dette grunnlaget, snarest etter inngåelsen av denne avtalen, utrede og 
avtale løsninger for personer som har særaldersgrense og opptjening i påslagsmodellen. 
Løsningene skal kunne virke fra 2020. Partene er enige om at dette arbeidet ikke gir 
føringer for det senere arbeidet med å vurdere hvilke stillinger som i fremtiden skal ha 
særaldersgrense, jf. avsnittet om aldergrenser over. 

Målet med utredningsarbeidet er en enighet mellom partene om modell for og elementer i 
nødvendige tilpasninger. Regjeringen vil utarbeide et lovforslag i tråd med den løsningen 
det er oppnådd enighet om. 

11 Overføringsavtalen 
Overføringsavtalen skal videreføres og ha en koordinerende funksjon ved utbetaling av 
pensjon til personer med opptjente rettigheter fra en offentlig tjenestepensjonsordning. 

12 Oppfølging og evaluering av pensjonsavtalen 
Implementeringen av pensjonsavtalen skal følges av partene gjennom Arbeidslivs- og 
pensjonspolitisk råd. 

Dersom det skjer store, uforutsette endringer i forutsetningene for pensjonsavtalen, kan 
partene endre avtalen. Endringer som kan utløse dette, er for eksempel endringer i AFP-
ordningen i privat sektor. 

De nye pensjonsordningene i offentlig sektor skal evalueres innen 1.1.2030. 

13 Svarfrist 
Det vises til prosessavtalen. Akademikerne tar stilling til den fremforhandlede avtalen 
innen 1. juli 2018. 

Anniken Hauglie 
Arbeids- og sosialminister 

Lasse Hansen 
KS 

Anders Kvam 
Akademikerne 

Anne-Kari Bratten 
Arbeidsgiverforeningen Spekter 

 

 

Vedrørende punkt 7: 

LO, Unio, YS og Akademikerne forutsetter at denne avtale ikke kan påberopes i senere 
individuelle søksmål, der enkeltpersoner vil prøve rettslig hvorvidt endringene griper inn i 
vedkommende sine rettigheter etter Grunnlovens bestemmelser. Det vises til HTA i KS- 
området kap. 2 pkt 2.0, 3 ledd. 
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