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1 Proposisjonens innhold 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger i 
denne proposisjonen fram forslag til ny lov om 
statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet 
pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven). Forsla
get skal erstatte lov 23. desember 1988 nr. 110 om 
statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon 
(tilskottsloven). 

Forslaget svarer til forslaget i Ot.prp. nr. 111 
(2008–2009) Om lov om statstilskott til arbeidstake
re som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor 
(AFP-tilskottsloven), som ble fremmet i forrige se
sjon. Forslaget i Ot.prp. nr. 111 (2008–2009) ble ik
ke behandlet i den sesjonen. Etter en overgangsre
gel til endringer i Stortingets forretningsorden § 33, 
vedtatt 10. juni 2009, jf. Innst. S. nr. 288 (2008– 
2009), bortfaller proposisjoner som ikke er blitt fer
digbehandlet av Odelsting og Lagting i valgperio
den 2005–2009 ved utgangen av valgperioden. Lov
forslaget fremsettes derfor på nytt. I proposisjonen 
her er det, med de unntak som det blir gjort rede 
for i punktene 2 til 5, tatt inn et likelydende lovfor
slag som i Ot.prp. nr. 111 (2008–2009). Departe
mentet viser derfor til motivene i den proposisjo
nen. 

2 Regulering av AFP etter gamle 
regler (§§ 14, 16 og 30) 

Ved lov av 5. juni 2009 nr. 32 er det bestemt at al
derspensjon fra folketrygden under utbetaling som 
hovedregel skal reguleres med lønnsveksten og 
deretter fratrekkes 0,75 prosent. Det gjelder alders
pensjon både etter dagens og nye opptjeningsreg
ler. I lønnsoppgjøret i offentlig sektor i 2009 ble det 
avtalt at offentlig tjenestepensjon skal reguleres på 
samme måte. 

I lovforslaget § 7 i Ot. prp. nr. 111 (2008–2009) 
er det foreslått at ny avtalefestet pensjon under ut
betaling skal reguleres i samsvar med lønnsvek
sten og deretter fratrekkes 0,75 prosent. Det vil si 
at den skal reguleres etter samme regler som al
derspensjon og offentlig tjenestepensjon fra 2011. 
Reguleringen av AFP etter gamle regler, som skal 
gjelde i en overgangsperiode, er ikke omtalt i pro
posisjonen. Departementet legger til grunn at AFP 
etter nye og gamle regler reguleres likt. Det fore
slås at dette presiseres i loven. I lovforslaget § 14 
tredje ledd er det i tråd med dette tatt inn bestem
melser om regulering som i hovedsak tilsvarer § 7 
fjerde ledd i lovforslaget i Ot. prp. nr. 111 (2008– 
2009). 

Siden AFP etter gamle regler består av grunn



2 Prop. 17 L	 2009–2010 
Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) 

pensjon, tilleggspensjon og særtillegg, foreslås det 
at det vises til reguleringsfaktoren etter folketrygd
loven § 19-14 andre ledd som gis virkning fra 1. ja
nuar 2011. Det vedtektsfestede AFP-tillegget skal 
fortsatt utgjøre et fast kronebeløp. Det foreslås der-
for at det presiseres i loven at dette tillegget unntas 
fra reguleringsbestemmelsene. 

I Prop. 15 L (2009–2010), jf. Ot.prp. nr. 106 
(2008–2009) er det foreslått at forsørgingstillegg til 
alderspensjon skal knyttes til minste pensjonsnivå. 
Det foreslås i § 14 første ledd at AFP også på dette 
punktet skal følge reglene for alderspensjon, og i § 
14 tredje ledd at forsørgingstillegget knyttes til re
guleringen av minste pensjonsnivå etter folketrygd
loven § 19-14 tredje ledd slik den vil lyde fra 1. janu
ar 2011. 

I § 14 andre ledd klargjøres det at det er pensjo
nen på uttakstidspunktet som ikke skal overstige 
70 prosent av tidligere inntekt. 

Regulering som alderspensjon innebærer at 
pensjonen må omregnes etter nye regler ved en
dring i sivilstand mv. som påvirker pensjonen. I § 
14 nytt fjerde ledd er det derfor inntatt tilsvarende 
bestemmelse som i folketrygdloven § 19-13 femte 
ledd slik den vil lyde fra 1. januar 2011. Videre fore
slås en hjemmel i § 30 bokstav d for å gi nærmere 
regler i forskrift. 

Ved langvarige institusjonsopphold settes pen
sjonen ned etter regler i folketrygdloven §§ 3-27 til 
3-29. Disse reglene er i dag til dels knyttet til grunn
beløpet. Som følge av ny regulering, er det i Prop. 
15 L (2009–2010), jf. Ot.prp. nr. 106 (2008–2009) fo
reslått tilpassede særregler for alderspensjon. I for
slaget til § 16 andre ledd i proposisjonen her er det 
derfor presisert at også AFP etter gamle regler skal 
følge de nye reglene for alderspensjon. 

3	 Presisering i § 21 om fastsetting av 
premie for ny AFP 

Etter lovforslaget § 21 i Ot.prp. nr. 111 (2008–2009) 
skal arbeidsgiverne betale en premie for ansatte i 
bedriften som en prosentandel av lønnsutbetalinge
ne. Det skal bare betales premie av den del av ar
beidstakers årslønn som ligger mellom 1 og 7,1 
ganger gjennomsnittlig grunnbeløp i vedkommen
de år. 

Av avtalen i lønnsoppgjøret 2008 om ny AFP, 
som er referert i Ot.prp. nr. 111 (2008–2009) punkt 
1.2.2, framgår det i punkt 6.4 at premien på visse vil
kår skal fastsettes som en prosentandel av inntekts
grunnlaget, post 111 A. Dette inkluderer visse godt
gjørelser ut over lønn. Dette har ikke kommet klart 

til uttrykk i lovforslaget i Ot.prp. nr. 111 (2008– 
2009). Det foreslås derfor at lovforslaget § 21 første 
ledd tilføyes et nytt femte punktum om at det i ved
tekter kan bestemmes at annen godtgjørelse skal li
kestilles med lønn ved premieberegningen. 

4	 Lovteknisk justering i § 29 om 
taushetsplikt 

Lovforslaget § 18 i Ot.prp. nr. 111 (2008–2009) om-
handler avtalepartenes egne organer for admini
strasjon av avtalefestet pensjon. Første ledd slår 
fast at partene i de ulike avtalene om AFP skal etab
lere et felles organ for alle de berørte tariffområde
ne, og at dette organet skal ha et felles styre. Orga
net skal blant annet behandle spørsmålet om ar
beidstakerne fyller de avtalemessige vilkårene for 
avtalefestet pensjon og sørge for innkreving og for
valtning av innbetalte premier. I paragrafens fjerde 
ledd er det presisert at det felles organet kan over-
late oppgaver til andre i samsvar med bestemmel
ser i vedtektene. 

I § 29 første ledd er det tatt inn en bestemmelse 
om at enhver som utfører tjeneste eller arbeid for 
organ som nevnt i § 18, har taushetsplikt etter de 
samme regler som i arbeids- og velferdsforvalt
ningsloven § 7 første ledd, det vil si en svært omfat
tende taushetsplikt. I § 29 andre ledd gjøres det 
klart at disse organenes taushetsplikt og taushets
plikten som påhviler Arbeids- og velferdsetaten ik
ke skal være til hinder for at det utveksles opplys
ninger mellom disse instansene i den utstrekning 
det er nødvendig for å fremme oppgaver etter AFP
tilskottsloven. 

Tredje ledd i forslaget i Ot. prp. nr. 111 til § 29 i 
loven presiserer at første og andre ledd gjelder til
svarende for andre som etter § 18 fjerde ledd utfø
rer oppgaver for det felles organet. Etter en nærme
re vurdering har departementet kommet til at den-
ne presiseringen bør utgå som overflødig. Andre 
som utfører oppgaver for ordningens organer vil 
utvilsomt «utføre tjeneste eller arbeid» for det felles 
organet i AFP-ordningen. Det foreslåtte tredje led
det ville derfor – i strid med intensjonene – kunne 
bidra til en innskrenkende fortolkning av person
kretsen for hovedregelen om taushetsplikt i første 
ledd. Departementet har derfor tatt ut dette leddet i 
lovforslaget i proposisjonen her. 
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5 Lovteknisk justering i ligningsloven 
§ 3-13 

Fellesorganet som nevnt i § 18 i lovforslaget i 
Ot.prp. nr. 111 (2008–2009) er, som det framgår av 
punkt 4, blant annet tillagt oppgaven med å fastset
te premien som arbeidsgiverne skal betale, og skal 
også kontrollere om den enkelte arbeidstaker fyller 
de individuelle tariffmessige vilkår for pensjon. For
slaget til endring i ligningsloven (§ 3-13 nytt nr. 8) i 
nevnte proposisjon innebærer at det etableres elek
tronisk tilgang til skatteetatens lønns- og trekkopp
gaveregister for å muliggjøre utførelsen av disse 
oppgavene. Adgangen skal være begrenset til opp
lysninger om arbeidstakere hos arbeidsgivere som 
er omfattet av en AFP-avtale. Ordlyden i forslaget 
har imidlertid fått en noe uheldig utforming, fordi 
bestemmelsen kan leses slik at det kun er opplys
ninger om arbeidstakerens inntekt i en AFP-bedrift 

som det skal kunne gis tilgang til. Dette har ikke 
vært tilsiktet. Inntekt hos andre arbeidsgivere kan 
være avgjørende for om vilkårene for AFP er opp
fylt. For å unngå misforståelser, foreslår departe
mentet i proposisjonen her en presisering av ordly
den ved at ordene «hos arbeidsgiver» tas ut av lov
teksten. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 

t i l r å r : 

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut av
talefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskotts-
loven). 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r : 

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pen
sjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) i samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 

til lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut 
avtalefestet pensjon i privat sektor 

(AFP-tilskottsloven) 

Kapittel 1 Formål og definisjoner 

§ 1 Formål 
Loven her angir vilkårene for statstilskott til ar

beidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat 
sektor etter avtale mellom landsomfattende organi
sasjoner av arbeidsgivere og arbeidstakere eller 
mellom bedrifter og landsomfattende organisasjo
ner av arbeidstakere. 

Avtaler som nevnt må omfatte alle arbeidstake
re i den enkelte bedrift som avtalen gjelder for, med 
unntak av arbeidstakere som etter lov eller tariffav
tale har lavere aldersgrense enn 62 år. Det kan i 
vedtekter etter § 19 gis en nærmere definisjon av 
«bedrift» og bestemmes at nærmere angitte grup
per av arbeidstakere skal unntas fra, eller inklude
res i, virkeområdet for avtalefestet pensjon. 

§ 2 Definisjoner 
Med «arbeidstaker» menes enhver som arbei

der i en annens tjeneste for lønn eller annen godt
gjørelse. 

Med «grunnbeløpet» menes grunnbeløpet i fol
ketrygden, se folketrygdloven § 1-4. 

Med «inntekt» menes pensjonsgivende inntekt 
etter folketrygdloven § 3-15. 

Kapittel 2 Avtalefestet pensjon – ny ordning 

§ 3 Hvem kapitlet gjelder for 
Reglene i kapitlet her gjelder for statstilskott til 

arbeidstakere født i 1944 eller senere og som tilstås 
avtalefestet pensjon med virkningstidspunkt tid
ligst 1. januar 2011. 

§ 4 Vilkår for rett til statstilskott 
Arbeidstakere kan bare gis statstilskott til avta

lefestet pensjon dersom de 
a) på uttakstidspunktet har en inntekt som omreg

net til årsinntekt overstiger gjeldende grunnbe
løp, og hadde en inntekt over gjennomsnittlig 
grunnbeløp i det foregående året, 

b) på uttakstidspunktet er reelle arbeidstakere i en 
bedrift som er omfattet av en avtale som nevnt i 
§ 1, og  

c) ved fylte 62 år hadde vært arbeidstakere i minst 
7 av de siste 9 årene i én eller flere bedrifter 
som var omfattet av en avtale som nevnt i § 1. 
Ved anvendelsen av bestemmelsen i første ledd 

bokstav c skal tallet «7» erstattes med tallet «3» og 
tallet «9» erstattes med tallet «5» for arbeidstakere 
født i årene 1944 til 1951. For arbeidstakere født i 
årene 1952 til 1954 økes begge tallene med ett år 
for hvert år de er født etter 1951. 

I vedtekter etter § 19 kan kravene i første og 
andre ledd om å være arbeidstaker i en bedrift som 
er omfattet av en avtale som nevnt i § 1, utfylles og 
presiseres, og det kan tas inn tillegg til eller lemp
ninger av disse kravene. 

§ 5 Krav til utforming av avtalefestet pensjon 
Statstilskott til avtalefestet pensjon kan ytes når 

følgende vilkår er oppfylt: 
a) Avtalefestet pensjon må tidligst kunne tas ut 

ved fylte 62 år. 
b) Ved uttak før fylte 70 år må avtalefestet pensjon 

tas ut sammen med alderspensjon fra folketryg
den. 

c) Pensjonen må gis som en ugradert, livsvarig 
ytelse uten prøving mot arbeidsinntekt. 

d) Pensjonen må beregnes i samsvar med bestem
melsene i §§ 6 og 7. 

§ 6 Grunnlaget for beregning av avtalefestet pensjon 
Grunnlaget for avtalefestet pensjon skal være 

summen av vedkommendes inntekt i de enkelte år 
med registrert pensjonsgivende inntekt i folketryg
den, inkludert opptjening etter folketrygdloven 
§§ 20-6, 20-7 og 20-8 og poengtall godskrevet etter 
folketrygdloven §§ 3-16 og 3-19. Registrerte poeng
tall omregnes til inntekt. 

For arbeidstakere som er født i 1948 eller sene-
re og som i år før 1992 utførte omsorgsarbeid som 
nevnt i folketrygdloven § 3-16 første ledd bokstav a, 
skal det for slike år ikke regnes med en lavere inn
tekt enn fire ganger gjennomsnittlig grunnbeløp for 
vedkommende år. 

Inntekten i det enkelte år før 2010 skal oppjus
teres i samsvar med forholdet mellom grunnbelø
pet per 1. januar 2010 og gjennomsnittlig grunnbe
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løp i opptjeningsåret. Ved oppjustering i 2010 og se
nere, gjelder reglene i fjerde ledd. 

Inntekten i 2010 og senere år skal oppjusteres 
med lønnsveksten fra opptjeningsåret til og med 
det tidspunktet da siste regulering av folketrygdens 
pensjoner fant sted. Reguleringsfaktoren etter fol
ketrygdloven § 20-18 første ledd legges til grunn. 

Ved fastsettelsen av grunnlaget etter første ledd 
regnes ikke med en høyere inntekt for det enkelte 
år enn 7,1 ganger gjennomsnittlig grunnbeløp i 
opptjeningsåret. Siste år som tas med i grunnlaget 
skal være det kalenderår han eller hun fylte 61 år. 

§ 7 Beregning av pensjonen 
Årlig avtalefestet pensjon skal utgjøre 0,314 pro-

sent av grunnlaget etter § 6. Pensjonsbeløpet juste
res ved hjelp av et forholdstall for hvert årskull ut 
fra alderen for uttak av avtalefestet pensjon. For
holdstallene fastsatt i medhold av folketrygdloven 
§ 19-7 legges til grunn. Ved uttak etter fylte 70 år 
legges forholdstallet ved fylte 70 år til grunn. 

For arbeidstakere født i årene 1944 til 1947 skal 
årlig avtalefestet pensjon utgjøre henholdsvis 10, 
20, 40 og 60 prosent av pensjonsbeløpet etter første 
ledd. 

Ved uttak av avtalefestet pensjon før fylte 67 år 
skal det for hver måned gis et fast kronetillegg til 
og med den kalendermåneden arbeidstakeren fyl
ler 67 år. Den livsvarige delen av avtalefestet pen
sjon skal reduseres ved pensjonsuttaket, slik at den 
samlede nåverdien av pensjonen ikke påvirkes av 
kronetillegget. Dersom pensjonsbeløpet etter førs
te og andre ledd ikke er tilstrekkelig til at denne re
duksjonen kan foretas, tilstås ikke kronetillegget. 

Regulering av avtalefestet pensjon under utbe
taling skjer årlig med virkning fra 1. mai. Pensjo
nen, unntatt det faste tillegget etter tredje ledd, re
guleres i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes 
deretter 0,75 prosent. Reguleringsfaktoren etter fol
ketrygdloven § 20-18 andre ledd legges til grunn. 
Ved første reguleringstidspunkt etter pensjonsut
tak i månedene juni til april settes fratrekket for
holdsmessig ned ut fra når i denne perioden pensjo
nen ble tatt ut. 

§ 8 Forholdet til andre ytelser 
Pensjon etter kapitlet her ytes ikke til personer 

som etter fylte 62 år har mottatt uførepensjon fra 
folketrygden. For personer født i årene 1944 til 
1948 ses det i denne sammenhengen bort fra mot
tak av uførepensjon før 1. januar 2011. 

Tidsrom der uførepensjon ikke er kommet til 
utbetaling, men vedkommende har hatt rett til å få 
tilbake uførepensjon etter reglene i folketrygdloven 

§ 12-12 tredje ledd, regnes ikke som tidsrom med 
mottak av uførepensjon som nevnt i første ledd. 

Bestemmelsen i første ledd første punktum gjel
der tilsvarende for personer som har mottatt statlig 
eller kommunal avtalefestet pensjon eller pensjon 
fra tilsvarende avtale- eller lovfestede ordninger 
som angitt i vedtektene etter § 19. 

Kapittel 3 Kompensasjonstillegg til pensjon 
etter kapittel 2 

§ 9 Kompensasjonstillegg 
Det ytes et kompensasjonstillegg til avtalefestet 

pensjon etter kapittel 2 til arbeidstakere født i årene 
1944 til 1962. Kompensasjonstillegget må tas ut 
sammen med pensjonen. 

§ 10 Referansebeløp 
Kompensasjonstillegget fastsettes med ut

gangspunkt i et referansebeløp for 2010. Referanse
beløpet skal settes til 10 000 kroner for arbeidstake
re født i 1948, men økes med 400 kroner for hvert 
årskull født i årene 1949 til 1953. For arbeidstakere 
født i årene 1954 til 1962 reduseres referansebelø
pet for hvert årskull med 10 prosent av referansebe
løpet for 1953-kullet. 

Referansebeløpene for 2010 for arbeidstakere 
født i årene 1944 til 1947 skal utgjøre henholdsvis 
840, 1 760, 3 680 og 5 760 kroner. 

Referansebeløpene reguleres 1. mai hvert år, 
første gang 1. mai 2011, i samsvar med lønnsvek
sten fra foregående år. Reguleringsfaktoren etter 
folketrygdloven § 20-18 første ledd legges til grunn. 

§ 11 Fastsetting av kompensasjonstillegget 
Kompensasjonstillegget til den enkelte arbeids

taker skal tilsvare referansebeløpet etter § 10, divi
dert med særskilte forholdstall. Ved uttak etter fyl
te 70 år legges forholdstallet ved fylte 70 år til 
grunn. Kompensasjonstillegget kan ikke overstige 
halvparten av den livsvarige delen av pensjonsbelø
pet etter § 7 på uttakstidspunktet. 

Ved uttak av avtalefestet pensjon i månedene ju
ni til april ytes kompensasjonstillegget på grunnlag 
av referansebeløpet ved siste regulering. Ved første 
reguleringstidspunkt etter uttaket økes kompensa
sjonstillegget med en forholdsmessig andel av 
lønnsveksten fra forrige reguleringstidspunkt ut fra 
når i den nevnte perioden pensjonen ble tatt ut. For 
øvrig er kompensasjonstillegget ikke gjenstand for 
regulering. 

Forholdstallene etter første ledd fastsettes det 
året et årskull fyller 61 år og skal være felles for 
kvinner og menn. Forholdstallene fastsettes for 
hvert årskull ut fra tidspunktet for uttak av avtale
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festet pensjon og forventet levealder og under hen
syn til prinsippene i folketrygdloven § 19-7, men 
slik at forholdstallene normeres til 1 ved fylte 62 år 
for hvert enkelt årskull. 

Kapittel 4 Overgangsordning – avtalefestet 
pensjon etter gamle regler 

§ 12 Hvem kapitlet gjelder for 
Reglene i kapitlet her gjelder statstilskott til av

talefestet pensjon fra 1. januar 2011 til arbeidstake
re som er tilstått eller tilstås slik pensjon med virk
ningstidspunkt før nevnte dato, og som på uttak
stidspunktet fylte vilkårene for pensjon etter de reg
lene som da gjaldt. 

§ 13 Tilskottsperiode 
Statstilskott ytes fra det tidspunkt arbeidstake

ren har fylt 64 år og fram til arbeidstakeren fyller 67 
år. 

§ 14 Pensjonen 
For å gi rett til tilskott, må pensjonen bestå av 

grunnpensjon, tilleggspensjon og særtillegg og skal 
tilsvare ugradert uførepensjon beregnet etter regle
ne i folketrygdloven kapittel 3, men uten poengtil
legg etter § 7-3 nr. 3 i tidligere lov om folketrygd 17. 
juni 1966 nr. 12. Det skal heller ikke tas hensyn til 
avdød ektefelles poengopptjening eller trygdetid. 
Forsørgingstillegg ytes etter reglene for alderspen
sjon i folketrygdloven § 3-24, men slik at det bare 
ytes tillegg for forsørging av ektefelle som er 60 år 
eller eldre. 

Pensjon etter første ledd, med vedtektsfestede 
tillegg, må på uttakstidspunktet ikke overstige 70 
prosent av tidligere inntekt. 

Regulering av avtalefestet pensjon under utbe
taling skjer årlig med virkning fra 1. mai. Pensjo
nen, unntatt forsørgingstillegg og vedtektsfestede 
tillegg, reguleres i samsvar med lønnsveksten og 
fratrekkes deretter 0,75 prosent. Reguleringsfakto
ren etter folketrygdloven § 19-14 andre ledd legges 
til grunn. Ved første reguleringstidspunkt etter 
pensjonsuttak i månedene juni til april settes fra
trekket forholdsmessig ned ut fra når i denne perio
den pensjonen ble tatt ut. Ved regulering av forsør
gingstillegg legges reguleringsfaktoren etter folke
trygdloven § 19-14 tredje ledd til grunn. 

Ved endring i sivilstand mv. som påvirker pen
sjonen, skal pensjonen omregnes. 

§ 15 Forholdet til arbeidsinntekt 
Dersom pensjonisten har arbeidsinntekt, skal 

pensjonen, med vedtektsfestede tillegg, reduseres 
med samme prosent som arbeidsinntekten utgjør 

av tidligere inntekt. Dersom pensjonisten har fått 
utbetalt for lite eller for mye, skal det foretas et et
teroppgjør. 

§ 16 Forholdet til ytelser fra folketrygden mv. 
Avtalefestet pensjon etter kapitlet her må ikke 

kunne ytes for tidsrom hvor det ytes arbeidsavkla
ringspenger, foreløpig uførepensjon, uførepensjon, 
etterlattepensjon eller alderspensjon fra folketryg
den. 

Ved opphold i institusjon som omfattes av folke
trygdloven § 3-27 eller 3-29 settes avtalefestet pen
sjon ned etter reglene for alderspensjon i folke
trygdloven §§ 3-27 og 3-28. 

Kapittel 5 Administrasjon og saksbehandling 

§ 17 Avgjørelsesmyndighet mv. 
Spørsmålet om en arbeidstaker fyller vilkårene i 

§ 4 og § 8 tredje ledd, med eventuelle suppleringer i 
vedtektene etter § 19, avgjøres av et administrativt 
organ etablert av avtalepartene etter § 18. Organets 
avgjørelser kan påklages til organets styre eller til 
slikt organ som styret bestemmer. Vedtektene et
ter § 19 gir regler om klagefrist mv. 

Arbeids- og velferdsetaten avgjør andre spørs
mål om retten til pensjon og kompensasjonstillegg 
enn nevnt i første ledd, inkludert beregning av ytel
sene. Avgjørelsene kan påklages til overordnet or
gan innen etaten etter reglene i folketrygdloven 
§ 21-12, og deretter ankes inn for Trygderetten et
ter reglene i lov 16. desember 1966 nr. 9 om anke til 
Trygderetten. 

Arbeids- og velferdsetaten foretar utbetaling av 
pensjon og kompensasjonstillegg og utarbeidelse 
av statistikk mv. Etaten skal også utbetale eventuel
le avtalte tillegg til avtalefestet pensjon, forutsatt at 
et tillegg til pensjon etter kapittel 2 gis med samme 
prosentsats til alle pensjonister og at et tillegg til 
pensjon etter kapittel 4 gis med samme beløp til alle 
pensjonister. 

Avgjørelsene etter første og andre ledd kan ik
ke bringes inn for domstolene før mulighetene til å 
klage og anke er nyttet fullt ut. 

Utgiftene ved Arbeids- og velferdsetatens ar
beid bæres av staten. Det samme gjelder utgiftene 
ved Trygderettens arbeid med ankesakene. 

§ 18 Administrasjon – avtalemessige spørsmål og 
forvaltning av midler 

Partene i de ulike avtalene om avtalefestet pen
sjon etter kapittel 2 skal etablere et felles organ 
med et felles styre til behandling av spørsmål om 
en arbeidstaker fyller vilkårene i § 4 og § 8 tredje 
ledd, med eventuelle suppleringer i vedtektene et
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ter § 19. Organet skal videre innkreve premier fra 
arbeidsgiverne og forvalte innbetalte midler, inklu
dert å bygge opp fond i samsvar med reglene i ka
pittel 6. Det felles organet er et eget rettssubjekt og 
hefter bare for egne forpliktelser. 

Det felles organet skal ha statsautorisert revisor 
og aktuar. Revisor og aktuar skal ha tilgang til alle 
opplysninger som er nødvendige for utøvelsen av 
arbeidet. 

For så vidt gjelder pensjon etter kapittel 4, skal 
oppgavene nevnt i første ledd behandles av de orga
ner som ble opprettet under lov 23. desember 1988 
nr. 110 om statstilskott til ordninger for avtalefestet 
pensjon, med mindre partene i de ulike avtalene er 
enige om helt eller delvis å legge disse oppgavene 
til organet etter første ledd. 

Bestemmelsene i §§ 17 og 18 er ikke til hinder 
for at det felles organet i samsvar med bestemmel
ser i vedtektene overlater oppgaver til andre. 

§ 19 Vedtekter 
Partene i de ulike avtalene om avtalefestet pen

sjon etter kapittel 2, skal etablere vedtekter som er 
felles for alle avtaler om avtalefestet pensjon. End-
ringer i vedtektene besluttes av styret for det admi
nistrative organet nevnt i § 18 første ledd. Vedtekte
ne og endringer i vedtektene må godkjennes av de
partementet. Dersom vedtektene eller endringer i 
vedtektene er i samsvar med loven her, kan god
kjenning ikke nektes. 

For så vidt gjelder pensjon etter kapittel 4, vide
reføres de vedtektene som er etablert i henhold til 
lov 23. desember 1988 nr. 110 om statstilskott til 
ordninger for avtalefestet pensjon, men tilpasses 
bestemmelsene i loven her, og kan eventuelt innar
beides i vedtektene nevnt i første ledd. Bestemmel
sene i første ledd om godkjenning av vedtekter og 
vedtektsendringer gjelder tilsvarende. 

Kapittel 6 Finansiering 

§ 20 Premie fra arbeidsgivere 
Arbeidsgivere som er omfattet av en avtale som 

nevnt i § 1, skal innbetale premie til dekning av den 
del av utgiftene til avtalefestet pensjon etter kapitle
ne 2 og 4 som ikke dekkes av statens tilskott etter 
§ 23. 

Innbetaling av premie som gjelder utgifter til 
pensjon etter kapittel 4 skal skje separat for den en
kelte avtale og atskilt fra innbetaling relatert til pen
sjonsutgifter etter kapittel 2. Dersom partene i de 
ulike avtalene om avtalefestet pensjon er enige om 
dette, kan finansieringen av pensjonsutgiftene etter 
kapittel 4, uten hensyn til bestemmelsene i § 22, in
tegreres i fastsettingen og innkrevingen av premie 

etter § 21 for pensjon etter kapittel 2. Det kan her-
under bestemmes at det ved utskriving av premie 
til dekning av utgifter etter kapittel 2 skal tas hen
syn til om bedriften også betaler egenandel knyttet 
til pensjon etter kapittel 4. Vedtektene kan gi nær
mere regler om premieberegning og samordning 
av premie. 

§ 21 Premie til dekning av pensjonsutgifter etter 
kapittel 2 

Avtaler om pensjon etter kapittel 2 skal ha en 
felles finansiering. Arbeidsgiverne skal betale en 
premie for ansatte i bedriften etter en premiesats 
som er felles for slike avtaler og som fastsettes av 
styret for det administrative organet nevnt i § 18 
som en prosentdel av lønnsutbetalingene. Det skal 
bare betales premie av den del av en arbeidstakers 
årslønn som ligger mellom 1 og 7,1 ganger gjen
nomsnittlig grunnbeløp i vedkommende år. Det 
skal ikke betales premie av lønnsutbetalinger til ar
beidstakere etter det kalenderår de fylte 61 år. Det 
kan i vedtekter bestemmes at annen godtgjørelse 
skal likestilles med lønn ved premieberegningen. 

Premien må fastsettes slik at den er tilstrekke
lig til å dekke løpende utgifter og dessuten gi 
grunnlag for opplegg av et pensjonsfond. Pensjons
fondet skal, sammen med arbeidsgivernes erkjente 
plikt til fortsatt premiebetaling etter avtalenes even
tuelle opphør, gi tilstrekkelig sikkerhet for dekning 
av arbeidsgivernes forventede framtidige forpliktel
ser. Som forventede framtidige forpliktelser regnes 
pensjonsutbetalinger etter reglene i loven her til ar
beidstakere som er tilstått eller som fyller vilkårene 
for avtalefestet pensjon. 

Styret for avtalefestet pensjon avgjør plasserin
gen av fondets midler. 

§ 22 Premie til dekning av pensjonsutgifter etter 
kapittel 4 

Til dekning av pensjonsutgifter etter kapittel 4, 
skal det betales en premie pålagt alle arbeidsgivere 
som omfattes av den enkelte avtale, og i tillegg en 
særskilt premie pålagt den som var arbeidstake
rens arbeidsgiver da pensjonen ble tatt ut. Denne 
premien skal utgjøre minst 25 prosent av pensjonen 
til arbeidstakeren. Det kan gjøres unntak dersom 
arbeidstakeren bare har vært ansatt i kortere tid. 

Fond som er etablert i henhold til § 4 første ledd 
i lov 23. desember 1988 nr. 110, skal anses å knytte 
seg utelukkende til pensjon etter reglene i kapittel 
4 for arbeidstakere som omfattes av vedkommende 
avtale. Videre fondsopplegg skal skje med sikte på 
at fondet, sett i sammenheng med arbeidsgivernes 
erkjente plikt til fortsatt premiebetaling etter avtale
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nes eventuelle opphør, kan dekke de utbetalinger 
som er aktuelle fram til 31. desember 2015. 

Dekning av pensjon etter reglene i kapittel 4 
kan alternativt skje ved en premie pålagt den som 
var arbeidstakerens arbeidsgiver da pensjonen ble 
tatt ut, og fondsopplegg kan erstattes med avgivel
se av tilfredsstillende garantierklæringer. 

§ 23 Statstilskott 
Statens tilskott til pensjon etter reglene i kapit

tel 2 skal utgjøre 1/3 av pensjonen, mens tilskottet 
til pensjon etter kapittel 4, jf. § 13, skal utgjøre 40 
prosent av pensjonen. 

Kompensasjonstillegg etter kapittel 3 dekkes 
fullt ut av staten og utbetales til mottakerne av av
talefestet pensjon sammen med statstilskottet etter 
første ledd. 

§ 24 Tilsyn 
Departementet gir forskrifter om tilsyn med fel

lesorganet nevnt i § 18 og utførelsen av oppgavene 
etter loven her, herunder forvaltningen av midler 
innbetalt etter §§ 20 til 22 og fondsopplegg mv. et
ter bestemmelsene i de nevnte paragrafene. 

Kapittel 7 Forskjellige bestemmelser 

§ 25 Virkningstidspunkt for avtalefestet pensjon 
Avtalefestet pensjon og kompensasjonstillegg 

ytes tidligst fra og med måneden etter den måne
den da kravet om ytelsene ble satt fram. 

§ 26 Utbetaling av avtalefestet pensjon i utlandet 
Pensjon etter kapittel 2 og kompensasjonstil

legg etter kapittel 3 utbetales i utlandet uten be
grensninger. 

Pensjon etter kapittel 4 utbetales i utlandet etter 
reglene i folketrygdloven § 19-3. 

§ 27 Tilbakekreving av feilutbetalinger mv. 
Ved tilbakekreving av feilutbetalt avtalefestet 

pensjon eller kompensasjonstillegg etter loven her 
gjelder reglene i folketrygdloven § 22-15 tilsvaren
de. Ved anvendelsen av nevnte paragraf skal en ar
beidsgiver som gir opplysninger av betydning for 
retten til avtalefestet pensjon, anses å opptre på 
vegne av arbeidstakeren. 

Ved etteroppgjør som nevnt i § 15 og ved tilba
kekreving etter første ledd kan for mye utbetalt 
dekkes gjennom trekk i løpende avtalefestet pen
sjon og i løpende alderspensjon fra folketrygden. 

§ 28 Tvangsgrunnlag for utlegg 
Vedtak om innbetaling av premie etter §§ 20 til 

22 er tvangsgrunnlag for utlegg. 

§ 29 Taushetsplikt 
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for or

gan som nevnt i § 18, har taushetsplikt etter ar
beids- og velferdsforvaltningsloven § 7 første ledd. 

Taushetsplikten etter første ledd og Arbeids- og 
velferdsetatens taushetsplikt etter arbeids- og vel
ferdsforvaltningsloven § 7 er ikke til hinder for ut
veksling av opplysninger mellom Arbeids- og vel
ferdsetaten og organ som nevnt i § 18 i den utstrek
ning dette er nødvendig for å fremme oppgaver et
ter loven her. Slikt organ kan herunder gis tilgang 
til opplysninger fra Arbeidsgiver- og arbeidstaker
registeret. 

I forbindelse med etteroppgjør som nevnt i § 15, 
kan Arbeids- og velferdsetaten gi inntektsopplys
ninger til andre pensjonsordninger uten hinder av 
taushetsplikt. 

§ 30 Forskrifter 
Departementet gir forskrifter til utfylling av lo

ven, inkludert forskrifter om 
a) fastsetting av grunnlaget for avtalefestet pen

sjon etter § 6, herunder regler om fra hvilket 
tidspunkt inntekt i det året arbeidstakeren fyller 
61 år skal tas med i grunnlaget og om medreg
ning av inntekt for år før 1992 med omsorg for 
små barn 

b) fastsetting av kronetillegg og justeringsbeløp 
etter § 7 ved uttak av avtalefestet pensjon før fyl
te 67 år 

c) fastsetting av forholdstall etter § 11 
d) omregning av pensjon ved endring i sivilstand 

mv. etter § 14 
e) fastsetting av tidligere inntekt etter §§ 14 og 15, 

forholdet til arbeidsinntekt etter § 15 og forhol
det til ytelser fra folketrygden etter § 16. 

Kapittel 8 Ikrafttredelse og endringer i andre 
lover 

§ 31 Ikrafttredelse og overgangsregler 
Loven trer i kraft 1. januar 2010. 
Forholdstall som angitt i § 7 første ledd og § 11 

første ledd for årskullene 1944 til 1949 fastsettes i 
2010 under hensyn til bestemmelsene i folketrygd
loven § 19-7 slik den vil lyde fra 1. januar 2011. 

Lov 23. desember 1988 nr. 110 om statstilskott 
til ordninger for avtalefestet pensjon oppheves 1. ja
nuar 2011. 

Endringene i lov 5. juni 2009 nr. 32 om endrin-
ger i folketrygdloven trer i kraft straks. 

Endringene i skatteloven §§ 5-15 og 17-1 trer i 
kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 
2010. 
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Endringene i folketrygdloven § 3-19 og skattelo
ven § 2-30 trer i kraft 1. januar 2011. 

§ 32 Endringer i andre lover 
1. I lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning
(ligningsloven) skal § 3-13 nytt nr. 8 lyde: 
8.	 Taushetsplikten etter nr. 1 er ikke til hinder for at 

fellesorganet etter AFP-tilskottsloven § 18 gis elek
tronisk tilgang til opplysninger om brutto arbeids
inntekt for arbeidstakere som er omfattet av en av
tale om avtalefestet pensjon. Taushetsplikten gjel
der tilsvarende for den som får opplysningene. 

2. I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd
(folketrygdloven) skal § 3-19 sjette ledd lyde: 

Bestemmelsene i paragrafen her gjelder også for 
den som mottar avtalefestet pensjon og som omfattes 
av AFP-tilskottsloven § 12. 

3. I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue
og inntekt (skatteloven) gjøres følgende 
endringer: 
§ 2-30 første ledd bokstavene n og o skal lyde: 
n) A/S Vinmonopolet 
o) organ som nevnt i AFP-tilskottsloven § 18. 

I § 5-15 første ledd bokstav a nr. 1 tredje punktum 
og § 17-1 første ledd bokstav e første punktum 
skal tallet «1947» endres til «1948». 

4. I lov 5. juni 2009 nr. 32 om endringer i
folketrygdloven gjøres følgende endringer: 
Avsnittet etter § 19-15 med følgende ordlyd: 
«Någjeldende §§ 19-7 til 19-11 blir nye §§ 19-16 til 
19-20.» endres til: 

«Någjeldende §§ 19-7 og 19-8 blir nye §§ 19-16 
og 19-17. 

Någjeldende § 19-9 blir ny § 19-18 og skal lyde: 
§ 19-18. Forholdet til avtalefestet pensjon tilstått 
før 1. januar 2011 

For personer født i 1942 og tidligere år som fram 
til fylte 67 år hadde avtalefestet pensjon med stats
tilskott, skal beregningsgrunnlaget for tilleggspen
sjon mellom fylte 67 og 70 år være det samme som i 
perioden med avtalefestet pensjon. Tilleggspensjo
nen kan også beregnes på grunnlag av en avdød ek
tefelles opptjening, se § 3-23. 

Fra måneden etter at pensjonisten fyller 70 år, 
ytes det alderspensjon også på grunnlag av pen
sjonspoeng som vedkommende har opptjent eller 
fått godskrevet i perioden med avtalefestet pensjon. 

Departementet gir forskrifter om beregnings
grunnlaget for tilleggspensjon for personer født i 1943 
og senere år som ble tilstått avtalefestet pensjon med 
statstilskott med virkningstidspunkt før 1. januar 
2011. 

Någjeldende §§ 19-10 og 19-11 blir nye §§ 19-19 og 
19-20.» 
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