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Nye regler for
avtalefestet pensjon
– AFP i offentlig sektor

Det blir innført ny AFP for deg som er født i 1963 og senere. Reglene er ikke endelig ved

tatt, men forslaget er i hovedtrekk lik AFP i privat sektor.

Hovedtrekkene for ny AFP er:
• AFP blir en livsvarig pensjon, og vil komme i tillegg til even-

tuell pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon og/eller 
arbeidsinntekt.

• AFP ytelsen tjenes opp ved at 4,21 prosent av all lønn inntil 
7,1G legges i en pensjonsbeholdning. Lønn fra både privat og 
offentlig sektor tas med fram til du fyller 62 år.

• For å få rett til ny AFP, må visse krav til arbeidsforholdet 
være oppfylt, bl.a. må du ha vært ansatt i en virksomhet 
med offentlig tjenestepensjon 7 av de siste 9 årene ved 62 
år. Disse kvalifikasjonskravene fases gradvis inn for ansatte 
født i 1963 – 1966.

• AFP kan tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år. Det vil si, jo lenger du 
venter med å ta ut AFP, jo høyere blir AFP-utbetalingen per 
år, og den må tas ut sammen med alderspensjon i folketryg-
den, men det kan være en delvis ytelse.

• AFP skal reguleres 1. mai hvert år på samme måte som 
alderspensjonen.

Hva skjer om du ikke har rett til AFP?
• De som ikke oppfyller kravene for å motta AFP, mister retten 

til AFP. De som er ansatt i offentlig sektor, og ikke har rett til 
AFP kan få en «betinget tjenestepensjon» i stedet.

• En forutsetning er at man heller ikke har rett til AFP i privat 
sektor.

• Satsen for opptjening er 3 prosent av pensjonsgrunnlaget 
for lønn opp til 7,1 G. Både opptjening og uttak følger de 
samme prinsipper som for ny alderspensjon.

• 1963-kullet er det første årskullet som kan få denne ytelsen, 
og opptjeningen starter fra 2020.

Særaldersgrenser
Det er ikke fastsatt hvordan pensjon for de med særalders-
grense skal beregnes i forhold til ny opptjening av alderspen-
sjon. 

Derfor skal dagens regler for de med særaldersgrense gjelde 
fram til nye regler er vedtatt.

Har du stilling særaldersgrense, og er født i 1963 eller senere, 
skal du få en tidligpensjon på 66 prosent av pensjonsgrunn-
laget, evt avkortet i forhold til opptjeningstiden, fra du går av 
med pensjon og fram til 67 år.

Dette er en midlertidig løsning, som i praksis betyr at du har 
samme rettigheter som i dag. En langsiktig løsning vil bli
avklart senere.
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Nye regler for alders
pensjon for deg som 
er født i 1963 eller 
senere

I juni 2019 ble det vedtatt nytt regelverk for opptjening av alderspensjon i offentlige

tjeneste pensjonsordninger. De nye reglene gjelder for deg som er født i 1963 og senere,

med virkning fra 1. januar 2020.

Hvordan blir opptjeningen av alderspensjon?
Opptjeningen av tjenestepensjonen blir fra 2020 svært lik 
reglene for opptjening i folketrygden for deg som er født i
1963 og senere. Det er satsene som er forskjellig.

Du tjener opp pensjon i en pensjonsbeholdning,
Pensjonsbeholdningen blir årlig tilført.

• 5,7 prosent av lønnen for inntekt mellom 0 - 12G
• 18,1 prosent av lønnen for inntekt mellom 7,1 - 12G
Satsen for lønn over 7,1 G er høy fordi du ikke får opptjening  
i folketrygden utover 7,1 G. Pensjonsordningen vil derfor
kompensere for lønn over 7,1G.

Din totale pensjonsbeholdning får økning med lønnsveksten  
(G som er grunnbeløpet) pr 1. mai årlig).

Hovedtrekkene for ny opptjeningsmodell til alders
pensjon:
• Du tjener opp alderspensjon for alle år du jobber frem til 75 

år, og ikke som i tidligere ordning begrenset til 30 år.
• Det blir mulig å ta ut pensjonen fleksibelt, tidligst fra det 

tidspunktet du fyller 62 år og senest fra du fyller 75 år, men 
du vil få mer i årlig pensjon desto lenger du venter med å ta 
ut pensjonen.

• Du kan ta ut pensjon og arbeide samtidig uten at pensjonen 
blir redusert.

• Pensjonen utbetales livsvarig uavhengig av uttakstidspunkt 
og uavhengig av alderspensjonen fra folketrygden. Det er 
ikke lenger samordning med ytelser fra folketrygden.

• Pensjonen blir levealdersjustert og regulert på samme måte 
som alderspensjon i folketrygden.

Pensjonsrettigheter du har opptjent før 01.01.2020
Du beholder retten til alderspensjon som er opptjent fram til 1. 
januar 2020.
• Alderspensjonen som er tjent opp før 1. januar 2020 blir 

beregnet etter gjeldende regler som en oppsatt pensjons-
rettighet. Pensjonsgrunnlaget vil være det du har pr 31. 
desember 2019, og blir regulert med lønnsveksten (G) fram 
til uttak av alderspensjonen.

• Medlemstiden før 2020 beregnes etter en modell ut fra for-
holdet mellom faktisk medlemstid og den medlemstiden du 
ville ha oppnådd ved aldersgrensen, minst 30 år, men ikke 
mer enn 40 år.

• Den opptjente alderspensjonen kan tas ut fra 62 år og den 
kan også kombineres med inntekt.

• Den opptjente alderspensjonen kan bare ta ut som 100 pro-
sent ytelse, ikke delvis. Den kan heller ikke stanses.

•   Den opptjente alderspensjonen skal fra uttakstidspunktet 
samordnes med ytelser fra folketrygden. 


