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• Grunnleggende å huske på 

om (tjeneste)pensjon
• (Hvis interesse og tid: Særlig om 

pensjonsgrunnlaget («lønn»))

• AFP
• Når oppstår kravet om AFP?

• Fallgruver

• Hvis vi rekker : Litt om 

pågående 

pensjonsprosesser

Agenda



Grunnleggende om 

(tjeneste)pensjon



Egen sparing

Tjenestepensjon

Folketrygd
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Pensjonssystemet
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Begreper – folketrygdens alderspensjon

Grunnpensjon

Tilleggspensjon

Pensjonspoeng

Besteårsregel

Alleårsopptjening

Overgangsregler

Inntektspensjon

Pensjonsbeholdning

Garantipensjon

Fleksibelt uttak

Nøytralt uttak

Levealdersjustering

Delingstall/forholdstall

Kombinasjon arbeid

Gammelt til nytt
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Gammel modell

Lønn

AFP Alderspensjon fra folketrygden

Tjenestepensjon*

*Evt. opphørende etter 10 år (vanlig for innskuddsordninger og OTP)

62 år 67 år 77 år Livsvarig
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Ny modell

Lønn

Alderspensjon fra folketrygden

AFP AFP

Tjenestepensjon
Tjenestepensjon*

Lønn (heltid eller 

deltid)

*Evt. opphørende etter 10 år (vanlig for innskuddsordninger og OTP)



Plikten til å ha tjenestepensjon

• Gjelder foretak som har:

• minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som 

utgjør 75 prosent eller mer av full stilling,

• minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og 

lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller

• personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 

prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som 

tilsvarer minst to årsverk.
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Kan velge mellom tre forskjellige pensjonsordninger

• Innskuddspensjon

• Ca. 90 % av markedet

• Ytelsespensjon

• På vei ut

• Hybridpensjon

• Foreløpig veldig få ordninger
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• Sparing på to prosent av 

lønn mellom 1 og 12 ganger 

grunnbeløpet (G)

• Innskuddsfritak

• Forsikringsordning som 

innebærer at arbeidsgiver 

betaler en forsikringspremie for 

å sikre videre opptjening til 

alderspensjon for arbeidstakere 

som blir uføre.

Hva er minimum?



Minste lovpålagte sparing

Folketrygd 18,1 %

AFP?

Tjenestepensjon 2 %

Tjenestepensjon 2 %

0 G 1 
G

7,1 G 12 G

?



Valgfritt - risikodekninger

• Uførepensjon

• Etterlattepensjon

• Ektefelle

• Samboer

• Barn
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Viktig!

• Tjenestepensjon ligger normalt innenfor arbeidsgivers 

styringsrett.

• Noe mer komplisert ved tariffavtalte pensjonsordninger.
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Viktig å huske - trepartsavtaler

Forsikringsselskap

Arbeidsgiver ArbeidstakerArbeidsavtale

«Egendandel»



Husk: (nesten) ingen forskjellsbehandling

• Kollektiv ordning – gjelder alle ansatte

• Ikke mulig med forskjellige sparesatser for ulike kategorier ansatte i 

foretaket, f.eks kontoransatte har én sats mens lagerarbeidere har en annen.

• I utgangspunktet ikke tillatt med forskjellige typer pensjonsordninger for 

ulike kategorier ansatte, f.eks kontoransatte har innskuddspensjon mens 

lagerarbeidere har ytelsespensjon.

• MEN: det finnes særlige regler om lukking/avvikling som kan gjøre unntak fra 

dette.
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Pensjonsgrunnlaget



«Enkelt» utgangspunkt

• Hovedregelen i alle produktlovene er at lønnsgrunnlaget er lik 

den lønn arbeidstaker mottar
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Djevelen er i detaljene, eller mer presist: 
unntakene

• Overtid

• Utgiftsgodtgjørelser

• Naturalytelser

• Varierende/midlertidige 

tillegg
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• Bonus

• Ulempetillegg

• Skifttillegg/nattillegg

Varierende eller 

midlertidige tillegg
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Utvalgte temaer

Dom i Høyesterett i 2016
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• Unntaket gjelder noe som 

har tilfeldig og ikke 

forutberegnelig karakter

• Varig og fast element i 

lønnsordningen vil normalt 

inngå

• Opparbeides regelmessig

• Variasjon i størrelsen på 

utbetaling ikke av betydning

Veiledning fra 

Høyesterett



Avgjørende:

• Om tilleggene inngår som en fast del av lønnsordningen og om 

opptjeningen er regelmessig.

• Utgjør en «ikke-uvesentlig» del av lønn

• Mellom fem og ni prosent i den aktuelle saken
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• Finanstilsynet har lagt til 

grunn at arbeidsgiver i visse 

tilfeller kan avgjøre om et 

tillegg skal inngå i 

lønnsgrunnlaget

• Likevel: FT må treffe vedtak 

som del av tilsyn

• Vil kun være offentligrettslig

• Gir ikke grunnlag for 

etterbetaling 

• FT kan pålegge retting

Hvordan bør 

arbeidsgiver forholde 

seg?
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AFP



Når oppstår kravet om 

å ha AFP? 



AFP avhenger av tariffavtale
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• AFP-bilag

• Forutsetter ansatte som er 

organisert i en 

landsomfattende 

arbeidstakerorganisasjon
• Hovedregel – kreves 10 % av 

de ansatte for å kreve 

tariffavtale

• Mulig med direkteavtale

• Omfatter alle ansatte – også 

uorganiserte

• Krav om minstebemanning

• OBS!
• Gjelder tariffavtalen bare for én 

eller flere avgrensede enheter av 

et foretak (herunder geografisk 

adskilt) er det bare de ansatte i 

de tilsluttede enhetene som er 

omfattet. 



Fallgruver AFP



Husk!

Fallgruvene er mange!
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(Dette er ikke en uttømmende oversikt)



Og…

…siden AFP er strengt vilkårsbasert og gir lite 

rom for skjønn, følger egentlig fallgruvene av 

vilkårene for å få AFP.
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AFP-fallgruver – noen eksempler
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Siste tre årene før uttak

• Eks. 7: Tar fri i mer enn 6 mnd.

• Eks. 8: Mer enn 6 mnd. mellom jobbskifte

• Eks. 9: Tar jobb i ikke-tilsluttet bedrift

• Eks. 10: Sykdom/uførhet i mer enn 12 mnd. 

• Eks. 11: Nedbemanning/oppsigelse

• Eks. 12: Konkurs

Siste tre årene før fylte 62 år

• Eks. 4: Mottar pensjonsliknende ytelser (ventelønn mv.) over 1,5 G. 

Sjømannspensjon

• Eks. 5: Sluttpakker. Lønn utover oppsigelsestid eller annen 

kompensasjon som ikke er erstatning eller oppreisning etter 

urettmessig oppsigelse/avskjed

AFP-fallgruver

I kvalifikasjonsperioden frem til fylte 62 år 

• Eks. 1: Hovedbeskjeftigelse i annen bedrift

• Eks. 2: Har høyere inntekt (lønn eller utbytte) fra annen bedrift

• Eks. 3: Har høyere inntekt fra «øvrige inntekter»

Etter fylte 62

• Eks. 6: Mottar uførepensjon

På uttakstidspunkt

• Eks. 13: Søker om AFP etter fratreden
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• A-melding

• Melding til tariffparter og 

Fellesordningen ved 

virksomhetsendringer

• Sende Fellesordningen 

melding ved for lav 

bemanning

• Adresseendringer

• (Fritakslister)

• (Lister over utestasjonerte)

OBS! Bedriftene har 

meldeplikt i enkelte 

tilfeller



Vær bevisst på arbeidsmiljøloven § 16-2, 2

• Reservasjonsrett for arbeidsgiver ved virksomhetsoverdragelse

• Utgangspunkt: blir bundet av tariffavtale som tidligere 

arbeidsgiver var bundet av.

• Men: Ny arbeidsgiver kan senest innen tre uker etter 

overdragelsestidspunktet skriftlig erklære overfor fagforeningen 

at ny arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet

• Faller tariffavtalen bort, faller også AFP bort
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HUSK!

www.afp.no
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Pågående 

pensjonsprosesser
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?
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Takk for meg!


