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KS’ målsetninger for en reformert 
pensjonsordning

KS’ målsetninger for reformert offentlig pensjon

- Mer forutsigbare pensjonsutgifter
for arbeidsgiverne

- Bidrag til å begrense kostnadsveksten

- Offentlig tjenestepensjon og AFP mer tilpasset 
arbeidslinjen

- Fremme mobilitet mellom offentlig og privat 
sektor

- Fortsatt gode pensjonsordninger i offentlig 
sektor



Fra Pensjonsavtale

Til tariffavtale



Dagens struktur HTA
Vedlegg 5

1. Pensjonsordningens formål og 
organisasjon. Samordning, regulering av 
aktuelle pensjoner

2. Hvem pensjonsordningen omfatter
3. Unntak fra medlemskap
4. Pensjonsgrunnlaget
5. Medlemstid
6. Aldersgrense
7. Alderspensjon
8. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon
9. Ektefellepensjon (enkepensjon eller 

enkemannspensjon)
10.Barnepensjon
11.Fratreden før aldersgrensen. Oppsatt 

pensjon. Fortsettelse av premiebetaling
12.Utbetalings, tilbakekreving og krav om 

folketrygdytelser
13.Premie
14.Opphør og flytting
15.Tvisteløsning
16.Pensjonskontoret

Vedlegg 4

Vedtekter for avtalefestet pensjon

Kap. 1

2.4 Åremålsstillinger
12. 5 Avlønning av pensjonister

Kap. 2

2.0 Definisjon
2.1 Tjenestepensjonsordning (herunder 
levealdersjustering, garantibestemmelsen og 
regulering av alderspensjon)
2.2 Avtalefestet pensjon
2.3 Tilleggslønn og forholdet til 
pensjonsgivende inntekt
2.4 Arbeidstakere med særaldersgrenser

Kap. 3

3.6 Bonus
3.7 Tilleggslønn

Kap. 6

6.1.15 Bruttolønn

Til protokoll 

V til protokoll i) (uttak etter særaldersgrense)
V til protokoll j) (drøfte/utrede konsekvenser)



Lov og tariff 
- i utakt

2019 20202018

1. mai
juni

1. mai
juni

Prp. 87 L 

Pensjon særaldersgrenser – utredning og forhandling

Høring Ikrafttredelse nye pensjoner

Høring og prop. 

PSU, mandatsak, forhandlinger

Lovvedtak

Frist mellomoppgjør

Utredning og forhandlinger



Enighet med LO-Kommune og YS-K



Ny struktur

Kapittel 2 – Alderspensjon – Bruttopensjon 
for medlemmer født 1962 eller tidligere

Kapittel 3– Alderspensjon - Påslagspensjon 
mv. til medlemmer født 1963 eller senere

Kapittel 4 - Uføre- og etterlattepensjoner

DEL I - TJENESTEPENSJON

HTA Til protokoll 
V til protokoll i) (uttak etter særaldersgrense)
V til protokoll j) (drøfte/utrede konsekvenser)

DEL II - AVTALEFESTET PENSJON
Kapittel 1 – Avtalefestet pensjon for årskull 1962 og eldre

Kapittel 2 – Avtalefestet pensjon for årskull 1963 og yngre

Kapittel 1 – Gjennomgående 
bestemmelser

HTA Kap. 3
3.7 Tilleggslønn

Sentral generell særavtale (SGS) 2020

HTA Kap. 6
6.1.15 Pensjon



Til protokoll

• SGS i kraft fra 1.1.20 til 30.4.20

• Skal bygge på vedlegg og skal gjennom forhandlinger kun tilpasses de ev. endringer Stortinget gjør til 
prop. 87 L. Det er konfliktadgang på opprettelsen

• Endringer i HTA fra samme tidspunkt

• Plassering av AFP gir ingen føringer for endelig plassering av AFP bestemmelsene

• Barnetillegg, oppstart og opphør av pensjon skal følge lovvedtaket

• Rett til å stå i stilling til 67 år og pensjonistlønn til særalderspensjonister født 1963 eller senere må 
tilpasses systemet med påslagspensjon – og dette skal reguleres nærmere etter at forhandlingene 
om særaldersgrense mellom Staten, KS og organisasjonene er gjennomført.



Nye pensjonsbestemmelser tariffestet

• Pensjonsrettighetene er også styrket, bl.a. 

– SGS innebærer opptjening for ulønnet utdanningspermisjon som er relevant.  Inntil 4 år.

– og med pensjonsopptjening for lærlingers verdiskapningstid. 

– Pensjonistlønn flyttet



Pensjon til arbeidstakere med særaldersgrense gjenstår - Foreligger 
prosessavtale og avtale om midlertidige regler for de eldste årskullene

Alder 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

1963-kullet 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

60-års 
aldersgrense og 
85-årsregel

65-års 
aldersgrense og 
85-årsregel

• Ikke fremdrift som forutsatt i Pensjonsavtalen 3. mars

• Ny prosessavtale 29. november 2018 og avtale om midlertidige regler signert 12. desember 2018

– Legger til grunn påslag til alle også de med særaldersgrense

– 1963-kullet med 60 års aldersgrense skal kunne ta pensjon etter 85-års regelen

– Yngre årskull og de med andre særaldersgrensen skal avtales senest 1. november 2019



AFP – gjenstår

• Neste år?

• Utrede organisering og finansiering!


