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 Alle år teller likt 
 Levealdersjustering 
 Tidliguttak 
 Kan forsette å jobbe 

 
Lov om folketrygd 
Tjenestepensjoner 
AFP 
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Alderspensjon fra folketrygden 
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Opptjeningsregler 

1963 eller senere 
Nye opptjeningsregler. 
Alle år teller likt. 
  
1954 – 1962 
Kombinasjon av gamle og nye opptjeningsregler.  
1954 9/10 - 1/10 
1962 1/10 - 9/10 
  
1943 – 1953 
Gamle opptjeningsregler.  
Men kan få pensjonsopptjening helt fram til fylte75 år. 
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Opptjening av alderspensjon etter gamle regler 

20 beste inntektsårene avgjør hvor stor pensjonen blir. 
Full alderspensjon krever 40 års opptjening. 
 
Pensjonsopptjeningen blir uttrykt gjennom pensjonspoeng. 
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Opptjening av alderspensjon etter nye regler: 
 

Alle år i arbeid eller mottar annen pensjonsgivende inntekt fram til fylte 75 år 
(fra 13 år), teller for pensjonsopptjeningen  
  
Pensjonsopptjeningen er lik oppsparing av pensjonsbeholdning som blir regulert 
hvert år. 
  
Pensjonsbeholdningen øker hvert år med 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt 
inntil 7,1 G. 
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Uttak av alderspensjon 
 

Kan tas ut fra fylte 62 år, må være sikret minste 
pensjonsnivå/garantipensjon ved 67 år. 
  
Høyere årlig alderspensjon ved å vente. Alderspensjonen blir justert i 
forhold til forventet levealder i befolkningen. 
  
Kan ha lønnsinntekt uten at pensjonen din blir redusert. 
  
Kan ta ut full pensjon eller bare en del: 20, 40, 50, 60 eller 80 prosent.  
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Regulering 
 

Regulering av alderspensjon under opptjening - gjennomsnittlig 
lønnsvekst 
  
Regulering av alderspensjon under utbetaling 
gjennomsnittlige lønnsveksten, redusert med 0,75 prosent 
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Tjenestepensjoner 
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Minstekrav til pensjonsordning med innskuddspensjon  
- 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G 

 
Minstekrav til pensjonsordning med ytelsesbasert foretakspensjon 
- Sikres alderspensjon som oppfyller minstekravene til 

innskuddspensjon 
 
 
 

 

Lov om obligatorisk tjenestepensjon - 
OTP-loven 
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Ytelsespensjon 

Grense for samlede pensjonsytelser  
(1) Pensjonsytelsene skal fastsettes slik at de samlede pensjonsytelser 

fra pensjonsordningen og beregnet folketrygd for hvert medlem 
ikke vil overstige:  

a. 100 prosent av medlemmets lønn inntil 6 G, og  
b. 70 prosent av den del av medlemmets lønn som ligger mellom  

6 G og 12 G, og  
c. 0 prosent av den del av medlemmets lønn som overstiger 12 G.  

 
 



Innskuddspensjon 

Innskudd for et medlem skal ikke overstige 5 prosent av den delen av 
medlemmets lønn som ligger mellom 1 G og 6 G og 
 
8 prosent av den delen av medlemmets lønn som ligger mellom 6 G og 
12 G.  
 
Det skal ikke betales innskudd for lønn under 1 G eller for lønn over 12 
G 
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Banklovkommisjonens arbeid med tilpasninger til 
folketrygdreformen 

Trinn I: NOU 2010: 6 Pensjonslovene og folketrygdreformen 
(fleksibelt uttak) 

  
Trinn II: NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II 

(Tjenestepensjonsloven – forsikringsbasert alderspensjon) 
  
Trinn III: NOU 2013: 3 Sammenkobling av opptjente og nye 

pensjonsrettigheter samt tilpasninger i andre lover  
 

13 



1 

LOV OM TJENESTEPENSJON 
(TJENESTEPENSJONSLOVEN) 
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Premie, maks 7 % inntil 12 G. Tilleggspremie mellom 7,1 og 12 G ikke 
høyere en 18, 1 %   
En forholdsmessig del av midlene som frigjøres, ved medlemmers død 
før uttak, tilføres pensjonsbeholdning.   
Enten 
Avkastning skal tilføres pensjonsbeholding   
0 garanti, ikke ved individuelt investeringsvalg 
 
Eller 
Oppregulering enten alminnelig lønnsvekst eller gjennomsnittlig 
lønnsvekst i foretaket. 
 
 

 
Opptjening 



Utbetaling 

Kan tas fra 62 år, kan tas gradert 
Livsvarig kan ikke omdannes til tidsavgrenset (men kan settes ned for å utgjøre ca 
30 % av G) 
Tidsavgrenset (tidligst 80 år, minst 10 år) 
  
Levealderjustering 
  
Oppregulering 
Avkastning 
  
Garantert regulering 
Kan bestemmes at pensjoner under utbetaling skal reguleres med alminnelig 
lønnsvekst - 0,75 % (dekkes av foretaket) 
 

16 



17 

AFP 
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 Ny AFP er livsvarig og regnes med i minstekravet til opptjening av 
 garantipensjon i folketrygden. 
 Må tas sammen med alderspensjon fra folketrygden 
 Pensjon under opptjening reguleres med lønnsvekst 
 Pensjon under utbetaling reguleres med lønnsvekst - 0,75 % 
 Kan ikke ha mottatt uføretrygd etter 62 år 
 Hovedbeskjeftigelse 
 Minst 20 % stilling 
 Ikke mottatt pensjon, ventelønn eller annet ytelse uten arbeidsplikt over 1,5 G 



Alle bedrifter i privat sektor som er bundet av tariffavtale med AFP–
bilag, skal være tilsluttet Fellesordningen for AFP 
 
Alle ansatte omfattes, både organiserte og uorganiserte.  
 
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.  
 
Foretak må ha minst én arbeidstaker i full stilling, eller flere 
arbeidstakere som til sammen utgjør minst ett årsverk, i tillegg til daglig 
leder og eier (ansatte som har familiære bånd m.v. med eier regnes ikke 
som del av dette årsverket).  
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Premie 

NY AFP 
For ny AFP for 2014 skal bedriftene betale 2,2 prosent av de ansattes 
innberettede lønn mellom 1 og 7,1 G. Det skal ikke betales premie av 
lønnsutbetalinger til arbeidstakere under 13 år og til arbeidstakere etter det 
kalenderår de fylte 61 år. Det er ingen egenandel i ny AFP–ordning.  
 
Gammel AFP 
Månedspremie 
30 t eller mer/uke 118,- 
20-29 t  77,- 
4 – 19 t  67,- 
Egenandel - 25 prosent av den enkelte arbeidstakers pensjon 
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Krav til ansiennitet før fylte 62 år 

Vært omfattet  
Minst 7 av de 9 siste år før fylte 62 år 
 
Overgangsregler: 
Født fra 1944 til 1951: 3 av de siste 5 år før du fyller 62 
Født i 1952: 4 av de siste 6 år før du fyller 62 
Født i 1953: 5 av de siste 7 år før du fyller 62 
Født i 1954: 6 av de siste 8 år før du fyller 62 
 

Kan ikke jobbe lenger for å ”kompensere” 
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Krav til ansiennitet ved uttakstidspunkt 

Må være og ha vært sammenhende ansatt og reel 
arbeidstaker i foretak tilsluttet ordningen de siste 
tre år før uttak. 
 
Kan ha perioder på til sammen 26 uker uten å være ansatt og reel 
arbeidstaker i foretak tilsluttet ordningen. Men må være ansatt og 
reel arbeidstaker ved uttak. 
 
Oppfyller krav ved permittering. 
 
Ved sykdom utvides til 52 uker (26+26 uker), kan se bort fra kravet om 
reel arbeidstaker, men må være ansatt. 
 
Konkurs, må oppfylle krav før oppsigelsestid 
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Nyttige nettadresser: 
 
http://www.afp.no/ 
 
https://www.nav.no/Pensjon 
 
https://www.norskpensjon.no/ 
 
 

http://www.afp.no/
https://www.nav.no/Pensjon
https://www.norskpensjon.no/
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