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Disposisjon
• Hva blir nytt?

• Dagens offentlige tjenestepensjon

• Ny offentlig tjenestepensjon

• Hvem omfattes av hva?
• Innfasing av nye ordninger

• Overgangsordninger

• De eldste

• Hva gjenstår?



Dagens offentlige tjenestepensjon

• AFP før 67 år
• Tidligpensjonsordning
• Kun ved fratreden før 67 år

• Bruttopensjon fra 67 år
• Bruttonivået bestemmer samlet pensjon
• Samordnes med (gjøres fratrekk for) folketrygden
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Bruttopensjon Samordningsfradrag
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Folketrygd Samordningsfradrag

Beregning av offentlig tjenestepensjon – Samordning
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Nettopensjon Samordningsfradrag
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Nettopensjon Samordningsfordeler Folketrygd

Beregning av tjenestepensjon Samlet pensjon



    

Pensjonssystemet i offentlig sektor (før pensjonsreformen)

• 62–65 år: AFP beregnet som 
gammel alderspensjon fra 
folketrygden + et AFP-tillegg på 20 
400 kroner

• 65–67 år: Tjenestepensjons-
beregnet AFP, 66 pst. av sluttlønn

• Fra 67 år: Brutto tjenestepensjon 
som samordnes med folketrygden



    

Folketrygden

• Før pensjonsreformen • Etter pensjonsreformen
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Konsekvensene for offentlig tjenestepensjon

Før pensjonsreformen
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Etter pensjonsreformen



  

Ny offentlig tjenestepensjon
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Prosess

• Lønnsoppgjøret 2009: Avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor
• Prop. 107 L (2009–2010): Lovforslag – konkretisering av avtalen
• 2012/2013: Møter om samordning, individuell garanti og uførepensjon

• 2015: Møter om ny OfTP. Rapport 17.12.2015
• 2016/2017: Nye møter om ny OfTP
• 3. mars 2018: Avtale om ny offentlig tjenestepensjon
• 17. oktober 2018: Høringsnotat med lovforslag som følger opp avtalen
• 10. april 2019: Prop. 87 L (2018–2018) fremmet
• 5. juni 2019: Lovvedtak i Stortinget
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Elementene i den langsiktige løsningen

• De nye elementene beregnes 
uavhengig av folketrygden

• Folketrygden er grunnmuren
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Elementene i den langsiktige løsningen

• Påslagspensjon

Regler for opptjening, uttak og regulering svært like ny 
alderspensjon i folketrygden

Opptjening og fleksibelt uttak til 75 år

Pensjonen kan kombineres med arbeidsinntekt uten 
avkorting

Opptjening: Grunnsats på 5,7 prosent i intervallet 0–12 G, 
tilleggssats på 18,1 prosent i intervallet 7,1–12 G

Opptjeningssatsene er ikke direkte sammenlignbare
med innskuddssatsene i privat sektor
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Elementene i den langsiktige løsningen

• Ny AFP

AFP legges om fra en tidligpensjonsordning til en livsvarig 
påslagsordning som kommer i tillegg til folketrygden

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

Reguleres på samme måte som alderspensjon fra 
folketrygden
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Elementene i den langsiktige løsningen

• Betinget tjenestepensjon

Til de som ikke kvalifiserer for ny AFP

Beregnes nesten som en tjenestepensjon

3,0 prosent av inntekt opp til 7,1 G fram til 62 år

Ordningen innføres samtidig med ny påslagsordning

Kan tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år

Årlige pensjon beregnes ved å dele på folketrygdens 
delingstall
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Pensjonsnivået 
påvirkes lite av 
når pensjonen 
tas ut
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Pensjonsnivået blir 
høyere jo senere 
pensjonen tas ut→
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Pensjon fra 70 år for 1963-kullet

Dagens ordninger Nye ordninger – fullt innfaset



  

Hvem omfattes av hva?
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Innfasing

Nye ordninger innføres for årskull født fra 
og med 1963

Påslagsordningen fases gradvis inn fra 
2020, og opptjente rettigheter i 
bruttoordningen før 2020 videreføres 
som en oppsatt rettighet

Ny AFP fullt innfaset fra 2025 for de som 
omfattes

Starter å tjene opp betinget 
tjenestepensjon fra 2020
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1963-kullet



    

Innfasing

Nye ordninger innføres for årskull født fra 
og med 1963

Påslagsordningen fases gradvis inn fra 
2020, og opptjente rettigheter i 
bruttoordningen før 2020 videreføres 
som en oppsatt rettighet

Ny AFP fullt innfaset fra 2025 for de som 
omfattes

Starter å tjene opp betinget 
tjenestepensjon fra 2020
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1963-kullet



    

Overgangsordning – 2011-tillegg

Personer født 1963–1967 får et ‘2011-
tillegg’ basert på opptjening før 2011

1,5 prosent av pensjonsgrunnlaget, 
justert med forholdet mellom tid før 2011 
og kravet til full opptjening

Tillegget trappes ned med årskull: 100, 
80, 60, 40, 20
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1963-kullet



    

Overgangsordning – Overgangstillegg

De første årskullene som mister dagens 
AFP får et ‘overgangstillegg’

Utbetales fra 62 til 67 år

Forutsetter fratreden fra medlemspliktig 
stilling

0,15 G for 1963-kullet 

Trappes ned med 12,5 prosentpoeng for 
hvert årskull etter 1963-kullet
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1963-kullet



  

1954–1962 kullene

• Bruttoordningen og dagens AFP videreføres
• Nye samordningsregler: Bruttoordningen tilpasses ny alderspensjon i 

folketrygden 1954–1962
• Utfasing av individuell garanti 1959–1962

22



  

23

Pensjon ved 70 år Inntekt 6 G

1962-kullet 1963-kullet



  

Hva gjenstår?

• Pensjonsregler for personer med særaldersgrense
• Midlertidige regler vedtatt gjennom Prop. 87 L
• Forhandlinger om langsiktig løsning (frist 1. februar 2020)

• Alderspensjon til uføre
• Opptjeningsalder og betinget tjenestepensjon
• Foreløpige regler vedtatt gjennom Prop. 87 L
• Endelig regelverk må tilpasses langsiktige regler i folketrygden
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Hva gjenstår?

• Ny offentlig AFP
• Beregningsreglene er beskrevet i avtalen fra 3. mars 2018
• Foreløpig ikke regelfestet
• Ny offentlig AFP skal speile privat AFP
• Partene (LO/NHO) vurderer endringer i privat AFP
• Avventer eventuelle endringer i privat AFP før regelfesting
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