
Lovvedtak 86
(2009–2010)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 360 L (2009–2010), jf. Prop. 107 L (2009–2010)

I Stortingets møte 14. juni 2010 ble det gjort slikt

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte 
andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009)

I
I lov 13. desember 1946 nr. 21 om krigspensjone-

ring for militærpersoner gjøres følgende endringer:

§ 18 nr. 1 annet ledd skal lyde:
Bestemmelsene i første ledd får tilsvarende an-

vendelse hvis invaliden har rett til alderspensjon, en-
kepensjon eller enkemannspensjon etter lov om fol-
ketrygd, eller har tatt ut avtalefestet pensjon som om-
fattes av samordningsloven § 1 nr. 1 første ledd bok-
stav d. For øvrig gjelder samordningsloven § 24.

§ 18 nr. 1 fjerde ledd skal lyde:
Hvis noen som har rett til enkepensjon etter den-

ne lov, også har rett til pensjon etter lov om folke-
trygd eller til avtalefestet pensjon som omfattes av
samordningsloven § 1 nr. 1 første ledd bokstav d,
skal tilleggspensjon fra folketrygden og avtalefestet
pensjon gå til fradrag i enkepensjonen etter nærvæ-
rende lov. Er pensjonen fra krigspensjoneringen ikke
beregnet på grunnlag av full uførhet, skal fradragsbe-
løpet avkortes forholdsmessig. Bestemmelsene i før-
ste ledd, annet punktum gjelder tilsvarende. For øv-
rig gjelder samordningsloven § 24.

II
I lov 13. desember 1946 nr. 22 om krigspensjone-

ring for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner gjø-
res følgende endringer:

§ 23 nr. 1 annet ledd skal lyde:
Bestemmelsene i første ledd får tilsvarende an-

vendelse hvis invaliden har rett til alderspensjon, en-

kepensjon eller enkemannspensjon etter lov om fol-
ketrygd, eller har tatt ut avtalefestet pensjon som om-
fattes av samordningsloven § 1 nr. 1 første ledd bok-
stav d. For øvrig gjelder samordningsloven § 24.

§ 23 nr. 1 fjerde ledd skal lyde:
Hvis noen som har rett til enkepensjon etter den-

ne lov, også har rett til pensjon etter lov om folke-
trygd eller til avtalefestet pensjon som omfattes av
samordningsloven § 1 nr. 1 første ledd bokstav d,
skal tilleggspensjonen fra folketrygden og avtalefes-
tet pensjon gå til fradrag i enkepensjonen etter nær-
værende lov. Er pensjonen fra krigspensjoneringen
ikke beregnet på grunnlag av full uførhet, skal fra-
dragsbeløpet avkortes forholdsmessig. Bestemmel-
sene i første ledd annet punktum gjelder tilsvarende.
For øvrig gjelder samordningsloven § 24.

III
I lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskas-

se gjøres følgende endringer:

Lovens tittel skal lyde:
Lov om Statens pensjonskasse.

§ 15 fjerde ledd oppheves.

I § 20 første ledd bokstav f endres henvisningen til
«§ 24 tredje ledd» til «§ 23 fjerde ledd».

§ 21 første ledd skal lyde:
Et medlem får alderspensjon når han helt eller

delvis fratrer sin stilling ved eller etter den alders-
grense som gjelder for stillingen.
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§ 21 tredje, fjerde og nytt femte ledd skal lyde:
Rett til alderspensjon har også arbeidstaker som

fratrer etter fylte 65 år, når dette er bestemt i tariffav-
tale hvor staten er part, eller i tariffavtale godkjent av
departementet.

Rett til alderspensjon etter fylte 65 år har også ar-
beidstaker som har fratrådt med pensjon etter lov om
avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pen-
sjonskasse.

Alderspensjon etter tredje og fjerde ledd kan ikke
tas ut samtidig med alderspensjon fra folketrygden.
Er det tatt ut alderspensjon fra folketrygden, må den
stanses før det gis pensjon etter tredje og fjerde ledd.
Det kan heller ikke ytes alderspensjon etter tredje og
fjerde ledd til en person som mottar eller har mottatt
avtalefestet pensjon etter AFP-tilskottsloven.

§ 22 skal lyde:
Pensjonen beregnes av medlemmets pensjons-

grunnlag når han fratrer stillingen, jf. likevel § 15.
Den årlige alderspensjonen beregnes slik:

a) Har medlemmet 30 års tjenestetid eller mer, får
han full alderspensjon. Denne skal utgjøre 66
prosent av pensjonsgrunnlaget.

b) Har medlemmet en tjenestetid mindre enn 30 år,
skal han ha en avkortet alderspensjon, som ut-
gjør så mange trettideler av full pensjon som han
har tjenesteår.
Alderspensjonen skal levealdersjusteres etter be-

stemmelsene i § 24.
Forsørger medlemmet barn under 18 år, skal det

for hvert barn ytes et barnetillegg på 10 prosent av
alderspensjonen etter levealdersjustering. Alders-
pensjonen med barnetillegg må likevel ikke overstige
90 prosent av pensjonsgrunnlaget etter leveal-
dersjustering når pensjonen er beregnet etter full tje-
nestetid. Er pensjonen beregnet etter redusert tjenes-
tetid, skal det foretas en forholdsmessig avkortning.
Barnetillegg betales ut den måned barnet fyller 18 år
eller i tilfelle måneden etter barnets død.

For alderspensjon kommer bestemmelsen i § 28
fjerde ledd om reduksjon for sykepenger til anvendel-
se dersom sykepengene er beregnet av inntekter som
også har vært pensjonsgivende i Pensjonskassen.

Nåværende § 24 blir § 23 med følgende endringer:
I første ledd annet punktum endres henvisningen til
«§ 23» til «§ 22».

I første ledd fjerde punktum endres henvisningen til
folketrygdloven «§ 19-6» til «§ 19-10».

I annet ledd skal navnet «Statens Pensjonskasse» en-
dres til «Statens pensjonskasse».

Nytt tredje ledd skal lyde:
Oppsatt alderspensjon skal levealdersjusteres et-

ter bestemmelsene i § 24.

Nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd.

§ 24 skal lyde:
Alderspensjon skal levealdersjusteres, det vil si

at den enkeltes pensjon justeres for endringer i be-
folkningens levealder.

Levealdersjustering gjennomføres ved hjelp av
forholdstall som fastsettes av Arbeids- og velferdsdi-
rektoratet for årskull fra og med 1943-kullet, jf. fol-
ketrygdloven § 19-7.

Alderspensjon skal levealdersjusteres tidligst fra
67 år. Dette gjelder også dersom det er utbetalt al-
derspensjon fra et tidligere tidspunkt. Pensjonen di-
videres med forholdstallet som gjelder ved 67 år.

Dersom medlemmet fratrer stillingen etter 67 år,
skal forholdstallet på fratredelsestidspunktet benyt-
tes. Det skal likevel ikke benyttes lavere forholdstall
enn 1,000, slik at pensjonen ved full tjenestetid ikke
blir høyere enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Ved overgang fra uførepensjon til alderspensjon
for medlemmer med aldersgrense høyere enn 67 år,
skal alderspensjonen ved aldersgrensen leveal-
dersjusteres med forholdstallet som gjelder ved 67
år.

Når et medlem fratrer stillingen delvis, skal for-
holdstallet på dette tidspunktet legges til grunn for
alderspensjonen for den fratrådte stillingsdelen. Når
medlemmet fratrer stillingen helt, skal forholdstallet
på dette tidspunktet legges til grunn for alderspensjo-
nen for den resterende stillingsdelen.

Departementet gir forskrifter med nærmere reg-
ler om anvendelse av forholdstall.

Ny § 24 a skal lyde:
Medlemmer som 1. januar 2011 har 15 år eller

mindre igjen til fylte 67 år, skal ha et garantert pen-
sjonsnivå etter reglene i paragrafen her.

Garantien gjelder tidligst fra 67 år og anvendes
på summen av
a) alderspensjonen etter loven her samordnet med

alderspensjon fra folketrygden etter lov om sam-
ordning av pensjons- og trygdeytelser, og

b) alderspensjon fra folketrygden.
For medlemmer som har 30 års tjenestetid eller

mer utgjør det garanterte pensjonsnivået 66 prosent
av pensjonsgrunnlaget. For medlemmer som har
mindre enn 30 års tjenestetid, jf. § 22 første ledd bok-
stav b, utgjør det garanterte pensjonsnivået et for-
holdsmessig beløp.

Dersom summen av pensjoner etter annet ledd er
lavere enn det garanterte pensjonsnivået etter tredje
ledd, skal det utbetales et garantitillegg som svarer
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til differansen mellom det garanterte nivået etter
tredje ledd og summen av pensjoner etter annet ledd.
Eventuelle forsørgingstillegg holdes utenfor ved be-
regningen av garantitillegget.

Dersom alderspensjon etter loven her er tatt ut
før eller ved 67 år, skal alderspensjon fra folketryg-
den som inngår i garantiberegningen etter annet ledd
bokstav b, beregnes som basispensjon, jf. folketrygd-
loven § 19-5 første ledd, dividert med forholdstallet
ved 67 år. Eventuelt basispensjonstillegg etter folke-
trygdloven § 19-9 tredje ledd og tillegg etter folke-
trygdloven § 19-14 femte ledd regnes med.

Dersom alderspensjon etter loven her er tatt ut
etter 67 år, skal alderspensjon fra folketrygden som
inngår i garantiberegningen etter annet ledd bokstav
b, beregnes som basispensjon dividert med forholds-
tallet på det tidspunktet medlemmet fratrer med al-
derspensjon etter loven her. Eventuelt basispensjons-
tillegg etter folketrygdloven § 19-9 tredje ledd og til-
legg etter folketrygdloven § 19-14 femte ledd regnes
med. For medlemmer som går over fra uførepensjon
til alderspensjon etter loven her senere enn 67 år, be-
nyttes den faktiske alderspensjon fra folketrygden i
garantiberegningen.

Bestemmelsene i paragrafen her gjelder tilsva-
rende for oppsatt alderspensjon, likevel slik at tjenes-
tetiden etter tredje ledd fastsettes etter bestemmelse-
ne i § 23 første og annet ledd.

§ 26 første ledd første punktum skal lyde:
Alderspensjon etter § 21 løper fra den første dag

i måneden etter at medlemmet ikke oppebærer lønn,
og etter § 23 første ledd fra den første dag i måneden
etter fylte 67 år hvor det blir utbetalt alderspensjon
fra folketrygden eller fra den første dag i måneden et-
ter at medlemmet når aldersgrensen, dog tidligst fra
den første dag i måneden etter fylte 65 år.

§ 26 tredje ledd sjuende punktum skal lyde:
Pensjonen beregnes etter reglene i § 22 første

ledd.

I § 27 annet ledd tredje punktum endres henvisningen
til «§ 24 tredje ledd» til «§ 23 fjerde ledd».

§ 28 første ledd første punktum skal lyde:
Uførepensjon beregnes og utbetales i samsvar

med reglene i kapittel 3, 4 og 5, unntatt bestemmel-
sene i § 15 om beregning av gjennomsnittsgrunnlag,
§ 24 om levealdersjustering og § 24 a om garantert
pensjonsnivå.

I § 28 a første punktum endres henvisningen til «§ 24
annet ledd» til «§ 23 annet ledd».

§ 29 første punktum skal lyde:
Finner pensjonskassens styre det godtgjort at

uførheten skyldes skade eller sykdom som er en
umiddelbar følge av usedvanlig påkjenning eller
ulykkestilfelle i tjenesten, skal pensjonen uansett tje-
nestetiden være lik full alderspensjon etter § 22 annet
ledd bokstav a.

I § 33 annet ledd fjerde punktum endres henvisnin-
gen til «§ 24 annet ledd» til «§ 23 annet ledd».

I § 38 tredje ledd fjerde punktum endres henvisnin-
gen til «§ 24 annet ledd» til «§ 23 annet ledd».

§ 42 skal lyde:
Regulering av alderspensjon under utbetaling

foretas ved at pensjonsgrunnlaget reguleres årlig fra
1. mai i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes der-
etter 0,75 prosent. Ved første reguleringstidspunkt
etter pensjonsuttak i månedene juni til april settes
fratrekket forholdsmessig ned ut fra når i perioden
pensjonen ble tatt ut.

Regulering av uførepensjon og enke- og enke-
mannspensjon under utbetaling foretas ved at pen-
sjonsgrunnlaget reguleres årlig fra 1. mai i samsvar
med lønnsveksten fram til fylte 67 år. Deretter regu-
leres pensjonsgrunnlaget i samsvar med lønnsvek-
sten og fratrekkes deretter 0,75 prosent. Bestemmel-
sen i første ledd annet punktum gjelder tilsvarende
ved første regulering etter 67 år. Barnepensjon regu-
leres etter første punktum i leddet her. 

Pensjonsgrunnlaget for medlemmer som fratrer
sin stilling med alderspensjon eller avtalefestet pen-
sjon før 67 år, skal omregnes fra måneden etter fylte
67 år ved at det oppreguleres med lønnsveksten fra
fratredelsestidspunktet og fram til omregningstids-
punktet. Pensjonsgrunnlaget for medlemmer som et-
ter § 21 fjerde ledd får alderspensjon fra fylte 65 år,
skal omregnes på tilsvarende måte. Bestemmelsen i
første ledd annet punktum gjelder tilsvarende ved
første regulering etter at pensjonsgrunnlaget er om-
regnet.

Pensjonsgrunnlaget for medlemmer som fratrer
sin stilling uten rett til straks å få pensjon etter loven
her eller lov om avtalefestet pensjon for medlemmer
av Statens pensjonskasse, jf. § 23, reguleres med
lønnsveksten fram til tidspunktet det ytes pensjon et-
ter loven her. Når en arbeidstaker har gått over fra et
høyere til et lavere samlet pensjonsgrunnlag, jf. § 15
annet ledd, skal det tidligere grunnlag som har be-
tydning for pensjonsberegningen reguleres tilsvaren-
de.

Ved regulering av pensjoner og pensjonsgrunn-
lag etter første til tredje ledd benyttes de regulerings-
faktorer Kongen fastsetter etter folketrygdloven § 19-
14 åttende ledd.
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I følgende bestemmelser skal navnet «Statens Pen-
sjonskasse» endres til «Statens pensjonskasse»:

§ 1, § 5 annet ledd første punktum og femte ledd,
§ 21 A første ledd, § 41 annet ledd, § 43 første ledd
og § 48 nr. 1 første ledd første og annet punktum og
annet ledd og nr. 2 annet ledd første punktum.

I følgende bestemmelser skal ordet «pensjonskas-
sen» og «pensjonskassens» endres henholdsvis til
«Pensjonskassen» og «Pensjonskassens»:

§ 27 første ledd første punktum og fjerde ledd an-
net punktum, § 28 tredje ledd annet punktum, § 29
første punktum, § 31 første ledd første punktum og
tredje ledd første og annet punktum, § 41 første ledd,
§ 43 annet ledd, § 45 første ledd og annet ledd første
punktum og § 46 første ledd første punktum.

IV
I midlertidig lov 29. juni 1951 nr. 34 om tillegg

til lover av 13. desember 1946 om 1) Krigspensjone-
ring for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner og
2) Krigspensjonering for militærpersoner gjøres føl-
gende endring:

Del III nytt nr. 4 skal lyde:
4. Fra 1. januar 2011 reguleres krigspensjon under

utbetaling i samsvar med lønnsveksten fram til
fylte 67 år. Fra fylte 67 år reguleres krigspensjon
under utbetaling i samsvar med lønnsveksten og
fratrekkes deretter 0,75 prosent. Ved regulerin-
gen benyttes de reguleringsfaktorer Kongen fast-
setter etter folketrygdloven § 19-14 åttende ledd.
Reguleringen skjer årlig med virkning fra 1. mai.

V
I lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for

apotekvirksomhet mv. gjøres følgende endringer:

§ 7 nr. 1 første ledd første til tredje punktum skal ly-
de:

Et medlem får alderspensjon når han helt eller
delvis fratrer sin stilling ved eller etter nådd alders-
grense. Fratrer medlemmet tidligst tre år før alders-
grensen, ytes alderspensjon såframt summen av tje-
nestetid og alder er minst 85 år, eller han ved fratre-
den har fylt 67 år. Rett til alderspensjon har også ar-
beidstaker som fratrer etter fylte 65 år, når dette er
bestemt i tariffavtale godkjent av departementet.

§ 7 nr. 1 nytt annet ledd skal lyde:
Alderspensjon etter første ledd tredje og fjerde

punktum kan ikke tas ut samtidig med alderspensjon
fra folketrygden. Er det tatt ut alderspensjon fra fol-
ketrygden, må den stanses før det gis pensjon etter

første ledd tredje og fjerde punktum. Det kan heller
ikke ytes alderspensjon etter første ledd tredje og
fjerde punktum til en person som mottar eller har
mottatt avtalefestet pensjon etter AFP-tilskottsloven.

§ 7 nr. 2 første ledd første punktum skal lyde:
Medlem som fratrer sin stilling etter minst tre års

tjenestetid uten rett til straks å få pensjon etter denne
loven eller etter lov av 1. juli 1994 nr. 49 om avtale-
festet pensjon for arbeidstakere med rett til medlem-
skap i Pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.,
har rett til oppsatt alderspensjon fra aldersgrensen,
eller fra det tidspunkt han ved fylte 67 år blir tilstått
alderspensjon fra folketrygden.

§ 7 nr. 2 nytt annet ledd skal lyde:
Oppsatt alderspensjon skal levealdersjusteres et-

ter bestemmelsene i § 8 a.

§ 8 nr. 1 nytt tredje ledd skal lyde:
Alderspensjonen skal levealdersjusteres etter be-

stemmelsene i § 8 a.

Nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd.

§ 8 nr. 3 første og annet punktum skal lyde:
Forsørger medlemmet barn under 18 år, skal det

for hvert barn ytes et barnetillegg på 10 prosent av al-
derspensjonen etter levealdersjustering. Alderspen-
sjonen med barnetillegg må likevel ikke overstige 90
prosent av pensjonsgrunnlaget etter levealdersjuste-
ring når pensjonen er beregnet etter full tjenestetid.

Ny § 8 a skal lyde:
Alderspensjon skal levealdersjusteres, det vil si

at den enkeltes pensjon justeres for endringer i be-
folkningens levealder.

Levealdersjustering gjennomføres ved hjelp av
forholdstall som fastsettes av Arbeids- og velferdsdi-
rektoratet for årskull fra og med 1943-kullet, jf. fol-
ketrygdloven § 19-7.

Alderspensjon skal levealdersjusteres tidligst fra
67 år. Dette gjelder også dersom det er utbetalt al-
derspensjon fra et tidligere tidspunkt. Pensjonen di-
videres med forholdstallet som gjelder ved 67 år.

Dersom medlemmet fratrer stillingen etter 67 år,
skal forholdstallet på fratredelsestidspunktet benyt-
tes. Det skal likevel ikke benyttes lavere forholdstall
enn 1,000, slik at pensjonen ved full tjenestetid ikke
blir høyere enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Ved overgang fra uførepensjon til alderspensjon
for medlemmer med aldersgrense høyere enn 67 år,
skal alderspensjonen ved aldersgrensen leveal-
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dersjusteres med forholdstallet som gjelder ved 67
år.

Når et medlem fratrer stillingen delvis, skal for-
holdstallet på dette tidspunktet legges til grunn for
alderspensjonen for den fratrådte stillingsdelen. Når
medlemmet fratrer stillingen helt, skal forholdstallet
på dette tidspunktet legges til grunn for alderspensjo-
nen for den resterende stillingsdelen.

Departementet gir forskrifter med nærmere reg-
ler om anvendelse av forholdstall.

Ny § 8 b skal lyde:
Medlemmer som 1. januar 2011 har 15 år eller

mindre igjen til fylte 67 år, skal ha et garantert pen-
sjonsnivå etter reglene i paragrafen her.

Garantien gjelder tidligst fra 67 år og anvendes
på summen av
a) alderspensjonen etter loven her samordnet med

alderspensjon fra folketrygden etter lov om sam-
ordning av pensjons- og trygdeytelser, og

b) alderspensjon fra folketrygden.
For medlemmer som har 30 års tjenestetid eller

mer utgjør det garanterte pensjonsnivået 66 prosent
av pensjonsgrunnlaget. For medlemmer som har
mindre enn 30 års tjenestetid, jf. § 8 nr. 1 andre ledd
andre punktum, utgjør det garanterte pensjonsnivået
et forholdsmessig beløp.

Dersom summen av pensjoner etter andre ledd er
lavere enn det garanterte pensjonsnivået etter tredje
ledd, skal det utbetales et garantitillegg som svarer
til differansen mellom det garanterte nivået etter
tredje ledd og summen av pensjoner etter andre ledd.
Eventuelle forsørgingstillegg holdes utenfor ved be-
regningen av garantitillegget.

Dersom alderspensjon etter loven her er tatt ut
før eller ved 67 år, skal alderspensjon fra folketryg-
den som inngår i garantiberegningen etter andre
ledd bokstav b, beregnes som basispensjon, jf. folke-
trygdloven § 19-5 første ledd, dividert med forholds-
tallet ved 67 år. Eventuelt basispensjonstillegg etter
folketrygdloven § 19-9 tredje ledd og tillegg etter fol-
ketrygdloven § 19-14 femte ledd regnes med.

Dersom alderspensjon etter loven her er tatt ut
etter 67 år, skal alderspensjon fra folketrygden som
inngår i garantiberegningen etter andre ledd bokstav
b, beregnes som basispensjon dividert med forholds-
tallet på det tidspunktet medlemmet fratrer med al-
derspensjon etter loven her. Eventuelt basispensjons-
tillegg etter folketrygdloven § 19-9 tredje ledd og til-
legg etter folketrygdloven § 19-14 femte ledd regnes
med. For medlemmer som går over fra uførepensjon
til alderspensjon etter loven her senere enn 67 år, be-
nyttes den faktiske alderspensjon fra folketrygden i
garantiberegningen.

Bestemmelsene i paragrafen her gjelder tilsva-
rende for oppsatt alderspensjon, likevel slik at tjenes-
tetiden etter tredje ledd fastsettes etter bestemmelse-
ne i § 7 nr. 2 første ledd.

§ 11 første ledd første punktum skal lyde:
Uførepensjon beregnes og utbetales i samsvar

med reglene i kapittel II og III unntatt bestemmelsene
i § 8 nr. 2 om gjennomsnittsgrunnlag, § 8 a om leve-
aldersjustering og § 8 b om garantert pensjonsnivå.

§ 34 tredje ledd første punktum skal lyde:
Hvis arbeidstakernes tariffmessige lønninger el-

ler folketrygdens pensjoner endres, kan pensjonsord-
ningens styre – i den utstrekning pensjonsordningens
økonomi tillater det – treffe bestemmelse om at pen-
sjonene skal reguleres tilsvarende.

I § 30 første ledd, annet ledd første punktum og tredje
ledd skal navnet «Statens Pensjonskasse» endres til
«Statens pensjonskasse».

VI
I lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pen-

sjons- og trygdeytelser gjøres følgende endringer:

§ 1 nr. 1 første ledd skal lyde:
1. Denne lov gjelder samordning av ytelser som en

person kan få samtidig fra to eller flere av følgen-
de pensjonsordninger og trygder: 
a. Tjenestepensjonsordning som er fastsatt ved

lov eller vedtak av Stortinget, eller som er
fastsatt av kommuner og fylkeskommuner
for kommunale og fylkeskommunale tillits-
menn, tjenestemenn og arbeidere, herunder
pensjonsordning som yter avtalefestet pen-
sjon som tas ut mellom 65 og 67 år.

b. Personskadetrygd fastsatt ved lov.
c. Ytelser fra folketrygden.
d. Offentlig pensjonsordning som yter avtale-

festet pensjon før fylte 65 år som det kan god-
skrives pensjonspoeng for etter folketrygdlo-
ven § 3-19. Det samme gjelder pensjonsord-
ning som yter avtalefestet pensjon i privat
sektor mellom 62 og 67 år etter overgangs-
ordningen i AFP-tilskottsloven kapittel 4.

e. Pensjonsordning som yter avtalefestet pen-
sjon i privat sektor etter AFP-tilskottsloven
kapittel 2, jf. kapittel 3.

§ 3 første ledd skal lyde:
Forsørgingstillegg skal regnes som en del av

pensjonen ved samordning etter kapitlene II og III og
§§ 16 og 17.
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§ 19 første ledd innledningen skal lyde:
Tjenestepensjon samordnes med alderspensjon

fra folketrygden etter følgende regler, jf. også § 24:

§ 19 første ledd nr. 2 skal lyde:
2. Er alderspensjonen fra folketrygden eller tjenes-

tepensjonen gradert, skal fradraget settes ned
forholdsmessig. Hvis begge ytelsene er graderte,
benyttes den laveste graden.

§ 19 annet ledd annet og nytt tredje punktum skal ly-
de:

Er ytelsen fra folketrygden eller tjenestepensjo-
nen gradert, skal fradraget settes ned forholdsmes-
sig. Hvis begge ytelsene er graderte, benyttes den la-
veste graden.

§ 20 fjerde ledd skal lyde:
Er alderspensjonen fra folketrygden gradert,

skal fradragsbeløpet i personskadetrygden etter be-
stemmelsene i første ledd settes ned forholdsmessig.

§ 23 nr. 1 innledningen skal lyde:
1. Tjenestepensjon samordnes med tilleggspensjon

fra folketrygden etter følgende regler, jf. også
§ 24:

I § 23 nr. 2 annet ledd første punktum endres henvis-
ningen til folketrygdloven «§ 19-7» til «§ 19-16».

Nytt kapittel VII skal lyde:
Kapittel VII. Samordning med pensjon fra 

folketrygden og avtalefestet 
pensjon i privat sektor fra 
1. januar 2011

§ 24 Supplerende bestemmelser om samordning av
tjenestepensjon og personskadetrygd med 
pensjon fra folketrygden.

1. Alderspensjon fra tjenestepensjonsordning sam-
ordnes med alderspensjon etter folketrygdloven
kapittel 19 ved at det tas utgangspunkt i basis-
pensjonen. Samordningsfradrag for grunnpen-
sjon, tilleggspensjon, særtillegg og ventetillegg
beregnes etter reglene i §§ 19 og 23. Basispen-
sjonstillegg etter folketrygdloven § 19-9 tredje
ledd og tillegg etter folketrygdloven § 19-14 fem-
te ledd samordnes som særtillegg, jf. § 23. Sam-
ordningsfradragene divideres med det aktuelle
forholdstallet som er fastsatt etter folketrygdlo-
ven § 19-7.

Samordningen foretas tidligst fra måneden
etter pensjonisten fyller 67 år. Dersom tjeneste-
pensjonen tas ut før eller ved 67 år, legges for-
holdstallet ved 67 år til grunn. Dette gjelder også

dersom det er tatt ut hel eller delvis alderspen-
sjon fra folketrygden før 67 år.

Dersom tjenestepensjonen tas ut etter fylte 67
år, benyttes forholdstallet på uttakstidspunktet.
Dette gjelder også dersom det er tatt ut hel eller
delvis alderspensjon fra folketrygden på et tidli-
gere tidspunkt.

2. Uførepensjon fra tjenestepensjonsordning sam-
ordnes med alderspensjon etter folketrygdloven
kapittel 19 fra 67 år etter bestemmelsene i nr. 1.

3. Enke- og enkemannspensjon fra tjenestepen-
sjonsordning samordnes med alderspensjon etter
folketrygdloven kapittel 19 fra 67 år. Samord-
ningsfradragene divideres ikke med forholdstall.
Dersom det er tatt ut alderspensjon fra folketryg-
den før 67 år, samordnes enke- og enkemanns-
pensjonen med den pensjon eller overgangsstø-
nad etter folketrygdloven kapittel 17 som enken
eller enkemannen ville hatt rett til dersom ved-
kommende ikke hadde tatt ut alderspensjon. Be-
stemmelsen her gjelder tilsvarende for fraskilte,
selv om den fraskilte ikke har rett til pensjon etter
avdød tidligere ektefelle.

4. Ved samordning av pensjon fra personskade-
trygd med alderspensjon etter folketrygdloven
kapittel 19 beregnes samordningsfradrag for
grunnpensjonen etter reglene i § 20, mens sam-
ordningsfradrag for tilleggspensjon, særtillegg
og ventetillegg beregnes etter særlovgivningen
om yrkesskadetrygd og krigspensjonering. For
øvrig gjelder bestemmelsene i paragrafen her så
langt de passer.

5. Samordningsfradrag for alderspensjon fra folke-
trygden reguleres etter folketrygdloven § 19-14
annet, tredje og sjuende ledd.

§ 25 Samordning med avtalefestet pensjon i privat 
sektor

Ytes det samtidig alderspensjon fra tjenestepen-
sjonsordning og avtalefestet pensjon etter AFP-til-
skottsloven kapittel 2, skal den avtalefestede pensjo-
nen gå til fradrag i tjenestepensjonen fra og med må-
neden etter pensjonisten fyller 67 år. Det samme gjel-
der kompensasjonstillegg etter AFP-tilskottsloven
kapittel 3.

Fradragene etter første ledd begrenses forholds-
messig hvis pensjonisten ikke har full tjenestetid i tje-
nestepensjonsordningen. Dersom det er tatt ut avta-
lefestet pensjon før fylte 67 år, foretas samordningen
som om det var tatt ut avtalefestet pensjon ved 67 år.

Personer som er født i 1953 eller tidligere skal
gis overgangstillegg som tilsvarer 85 prosent av fra-
dragene etter første og annet ledd. Tilleggene redu-
seres med 1/10 for hvert årskull fra og med 1954, slik
at personer i dette kullet får 9/10 av tillegget, 1955-
kullet får 8/10 av tillegget, osv. til 1962-kullet som
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får 1/10 av tillegget. Personer født i 1963 eller senere
får ikke tillegg. Overgangstilleggene skal begrense
fradragene etter første og annet ledd. 

Samordningsfradrag for avtalefestet pensjon et-
ter AFP-tilskottsloven kapittel 2 reguleres etter fol-
ketrygdloven § 19-14 annet og sjuende ledd. Sam-
ordningsfradrag for kompensasjonstillegg etter
AFP-tilskottsloven § 3 reguleres ikke.

Nåværende kapittel VII blir nytt kapittel VIII. Nåvæ-
rende §§ 24 til 26 blir nye §§ 26 til 28 og nåværende
§§ 26 a til 29 blir nye §§ 29 til 32.

I § 3 tredje ledd første punktum, § 7 nr. 1 annet ledd
annet punktum og nr. 2 første punktum skal navnet
«Statens Pensjonskasse» endres til «Statens pen-
sjonskasse».

VII
I lov 12. desember 1958 nr. 10 om yrkesskade-

trygd gjøres følgende endringer:

§ 12 nr. 3 tredje ledd skal lyde:
Bestemmelsene i annet ledd får tilsvarende an-

vendelse dersom den skadede har rett til alderspen-
sjon, enkepensjon eller enkemannspensjon etter lov
om folketrygd, eller har tatt ut avtalefestet pensjon
som omfattes av samordningsloven § 1 nr. 1 første
ledd bokstav d. For øvrig gjelder samordningsloven
§ 24.

§ 19 nr. 1 annet ledd skal lyde:
Dersom enken har rett til pensjon etter lov om

folketrygd eller avtalefestet pensjon som omfattes av
samordningsloven § 1 nr. 1 første ledd bokstav d,
skal tilleggspensjonen fra folketrygden og avtalefes-
tet pensjon gå til fradrag i enkepensjonen etter nær-
værende lov. For øvrig gjelder samordningsloven
§ 24. Er pensjonsgivende inntekt i folketrygden stør-
re enn trygdet arbeidsinntekt, skal fradragsbeløpet
svare til tilleggspensjon beregnet på grunnlag av
trygdet arbeidsinntekt.

§ 57 nr. 1 skal lyde:
1. Fra 1. januar 2011 reguleres følgende satser

med lønnsveksten fram til fylte 67 år:
a) satsene for uførepensjoner, enkepensjoner og

barnepensjoner til første barn når begge for-
eldrene er døde, forutsatt at skadetilfellet en-
ten er inntruffet i tidsrommet 1. januar 1960
– 31. desember 1970, eller går inn under lo-
ven her ved omregning etter § 53 punkt 1 el-
ler etter kapittel II i endringsloven 9. juni
1961 nr. 19.

b) satsene for invaliderenter med forsørgingstil-
legg og hjelpeløshetstillegg til en skadd som

var fylt 70 år før 1. januar 1960, forutsatt at
skadetilfellet går inn under en av lovene
nevnt i § 53 punkt 1 bokstavene a-c, og ar-
beidsevnen er nedsatt med minst 30 prosent.

Fra 67 år reguleres de nevnte satsene i samsvar
med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 pro-
sent.

Ved reguleringen benyttes de reguleringsfakto-
rer Kongen fastsetter etter folketrygdloven § 19-14
åttende ledd. Reguleringen skjer årlig med virkning
fra 1. mai.

VIII
I lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for

sykepleiere gjøres følgende endringer:

§ 7 første ledd skal lyde:
Et medlem får alderspensjon når det helt eller

delvis fratrer sin stilling ved eller etter den alders-
grensen som gjelder for stillingen.

§ 7 nytt åttende ledd skal lyde:
Alderspensjon etter tredje ledd kan ikke tas ut

samtidig med alderspensjon fra folketrygden. Er det
tatt ut alderspensjon fra folketrygden, må den stanses
før det gis pensjon etter tredje ledd. Det kan heller
ikke ytes alderspensjon etter tredje ledd til en person
som mottar eller har mottatt avtalefestet pensjon et-
ter AFP-tilskottsloven.

§ 8 første ledd tredje punktum oppheves.

§ 9 nytt annet ledd skal lyde:
Alderspensjonen skal levealdersjusteres etter be-

stemmelsene i § 10 a.

§ 9 nytt tredje ledd skal lyde:
Forsørger medlemmet barn under 18 år, skal det

for hvert barn ytes et barnetillegg på 10 pst. av alders-
pensjonen etter levealdersjustering. Alderspensjo-
nen med barnetillegg må likevel ikke overstige 90
pst. av pensjonsgrunnlaget etter levealdersjustering.
Barnetillegg betales ut den måned hvori barnet fyller
18 år, eller i tilfelle ut måneden etter barnets død.

Nåværende tredje og fjerde ledd blir nye fjerde og
femte ledd.

I § 10 tredje ledd annet punktum endres henvisningen
til folketrygdloven «§ 19-6» til «§ 19-10».

§ 10 nytt fjerde ledd skal lyde:
Oppsatt alderspensjon skal levealdersjusteres et-

ter bestemmelsene i § 10 a.
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Ny § 10 a skal lyde:
Alderspensjon skal levealdersjusteres, det vil si

at den enkeltes pensjon justeres for endringer i be-
folkningens levealder.

Levealdersjustering gjennomføres ved hjelp av
forholdstall som fastsettes av Arbeids- og velferdsdi-
rektoratet for årskull fra og med 1943-kullet, jf. fol-
ketrygdloven § 19-7.

Alderspensjon skal levealdersjusteres tidligst fra
67 år. Dette gjelder også dersom det er utbetalt al-
derspensjon fra et tidligere tidspunkt. Pensjonen di-
videres med forholdstallet som gjelder ved 67 år.

Dersom medlemmet fratrer stillingen etter 67 år,
skal forholdstallet på fratredelsestidspunktet benyt-
tes. Det skal likevel ikke benyttes lavere forholdstall
enn 1,000, slik at pensjonen ved full tjenestetid ikke
blir høyere enn 66 pst. av pensjonsgrunnlaget.

Ved overgang fra uførepensjon til alderspensjon
for medlemmer med aldersgrense høyere enn 67 år,
skal alderspensjonen ved aldersgrensen leveal-
dersjusteres med forholdstallet som gjelder ved 67
år.

Når et medlem fratrer stillingen delvis, skal for-
holdstallet på dette tidspunktet legges til grunn for
alderspensjonen for den fratrådte stillingsdelen. Når
medlemmet fratrer stillingen helt, skal forholdstallet
på dette tidspunktet legges til grunn for alderspensjo-
nen for den resterende stillingsdelen.

Departementet gir forskrifter med nærmere reg-
ler om anvendelse av forholdstall.

Ny § 10 b skal lyde:
Medlemmer som 1. januar 2011 har 15 år eller

mindre igjen til fylte 67 år, skal ha et garantert pen-
sjonsnivå etter reglene i paragrafen her.

Garantien gjelder tidligst fra 67 år og anvendes
på summen av
a) alderspensjonen etter loven her samordnet med

alderspensjon fra folketrygden etter lov om sam-
ordning av pensjons- og trygdeytelser, og

b) alderspensjon fra folketrygden.
For medlemmer som har 30 års tjenestetid eller

mer utgjør det garanterte pensjonsnivået 66 pst. av
pensjonsgrunnlaget. For medlemmer som har min-
dre enn 30 års tjenestetid, jf. § 9 første ledd bokstav
b, utgjør det garanterte pensjonsnivået et forholds-
messig beløp.

Dersom summen av pensjoner etter andre ledd er
lavere enn det garanterte pensjonsnivået etter tredje
ledd, skal det utbetales et garantitillegg som svarer
til differansen mellom det garanterte nivået etter
tredje ledd og summen av pensjoner etter andre ledd.
Eventuelle forsørgingstillegg holdes utenfor ved be-
regningen av garantitillegget.

Dersom alderspensjon etter loven her er tatt ut
før eller ved 67 år, skal alderspensjon fra folketryg-

den som inngår i garantiberegningen etter andre
ledd bokstav b, beregnes som basispensjon, jf. folke-
trygdloven § 19-5 første ledd, dividert med forholds-
tallet ved 67 år. Eventuelt basispensjonstillegg etter
folketrygdloven § 19-9 tredje ledd og tillegg etter fol-
ketrygdloven § 19-14 femte ledd regnes med.

Dersom alderspensjon etter loven her er tatt ut
etter 67 år, skal alderspensjon fra folketrygden som
inngår i garantiberegningen etter andre ledd bokstav
b, beregnes som basispensjon dividert med forholds-
tallet på det tidspunktet medlemmet fratrer med al-
derspensjon etter loven her. Eventuelt basispensjons-
tillegg etter folketrygdloven § 19-9 tredje ledd og til-
legg etter folketrygdloven § 19-14 femte ledd regnes
med. For medlemmer som går over fra uførepensjon
til alderspensjon etter loven her senere enn 67 år, be-
nyttes den faktiske alderspensjon fra folketrygden i
garantiberegningen.

Bestemmelsene i paragrafen her gjelder tilsva-
rende for oppsatt alderspensjon, likevel slik at tjenes-
tetiden etter tredje ledd fastsettes etter bestemmelse-
ne i § 10.

§ 15 første ledd første punktum skal lyde:
Uførepensjonen beregnes og utbetales i samsvar

med reglene i kapittel IV, unntatt bestemmelsene i
§ 10 a om levealdersjustering og § 10 b om garantert
pensjonsnivå.

§ 39 skal lyde:
Regulering av alderspensjon under utbetaling

foretas ved at pensjonsgrunnlaget reguleres årlig fra
1. mai i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes der-
etter 0,75 pst. Ved første reguleringstidspunkt etter
pensjonsuttak i månedene juni til april settes fratrek-
ket forholdsmessig ned ut fra når i perioden pensjo-
nen ble tatt ut.

Regulering av uførepensjon og enke- og enke-
mannspensjon under utbetaling foretas ved at pen-
sjonsgrunnlaget reguleres årlig fra 1. mai i samsvar
med lønnsveksten fram til fylte 67 år. Deretter regu-
leres pensjonsgrunnlaget i samsvar med lønnsvek-
sten og fratrekkes deretter 0,75 pst. Bestemmelsen i
første ledd andre punktum gjelder tilsvarende ved
første regulering etter 67 år. Barnepensjon reguleres
etter første punktum i leddet her.

Pensjonsgrunnlaget for medlemmer som fratrer
sin stilling med alderspensjon eller avtalefestet pen-
sjon før 67 år, skal omregnes fra måneden etter fylte
67 år ved at det oppreguleres med lønnsveksten fra
fratredelsestidspunktet og fram til omregningstids-
punktet. Pensjonsgrunnlaget for medlemmer som et-
ter § 7 tredje ledd andre punktum får alderspensjon
fra fylte 65 år, skal omregnes på tilsvarende måte.
Bestemmelsen i første ledd annet punktum gjelder til-
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svarende ved første regulering etter at pensjons-
grunnlaget er omregnet.

Pensjonsgrunnlaget for medlemmer som fratrer
sin stilling uten rett til straks å få pensjon etter denne
lov eller avtalefestet pensjon fra arbeidsgiver, jf.
§ 10, reguleres med lønnsveksten fram til tidspunktet
det ytes pensjon etter loven her. Når en arbeidstaker
har gått over fra et høyere til et lavere samlet pen-
sjonsgrunnlag, jf. § 8 tredje ledd, skal det tidligere
grunnlag som har betydning for pensjonsberegnin-
gen reguleres tilsvarende.

Ved regulering av pensjoner og pensjonsgrunn-
lag etter første til tredje ledd benyttes de regulerings-
faktorer Kongen fastsetter etter folketrygdloven § 19-
14 åttende ledd.

I § 20 tredje ledd og § 21 tredje ledd første punktum
skal navnet «Statens Pensjonskasse» endres til «Sta-
tens pensjonskasse».

IX
I lov 1. juli 1994 nr. 49 om avtalefestet pensjon

for arbeidstakere med rett til medlemskap i Pensjons-
ordning for apotekvirksomhet mv. skal § 3 første
punktum lyde:

Pensjonen beregnes etter tariffavtale som styret i
pensjonsordningen har akseptert, og i samsvar med
bestemmelsene i lov om avtalefestet pensjon for med-
lemmer av Statens pensjonskasse.

X
I lov 19. februar 2010 nr. 5 om statstilskott til ar-

beidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat
sektor (AFP-tilskottsloven) § 32 nr. 2 skal endringen
i folketrygdloven § 3-19 sjette ledd lyde:

Bestemmelsene i paragrafen her gjelder også for
den som mottar avtalefestet pensjon fra offentlig pen-
sjonsordning før fylte 65 år og avtalefestet pensjon
som omfattes av AFP-tilskottsloven § 12.

XI
I følgende bestemmelser skal navnet «Statens

Pensjonskasse» endres til «Statens pensjonskasse»:
a. lov 14. desember 1951 nr. 11 om pensjonsord-

ning for statsråder § 9
b. lov 9. november 1956 nr. 1 om tillegg til lov om

Statens Pensjonskasse av 28. juli 1949 § 1 første
ledd

c. lov 21. desember 1956 nr. 1 om aldersgrenser for
offentlige tjenestemenn m.fl. § 1 første og annet
ledd og § 5 første ledd første punktum og annet
ledd første punktum 

d. lov 3. mai 1957 om pensjonering av fastlønt befal
som etter søknad gis avskjed med redusert lønn
og tjenesteplikt § 1 første punktum og § 3 

e. lov 12. juni 1981 nr. 61 om pensjonsordning for
stortingsrepresentanter § 6 første ledd og § 10
første og fjerde ledd 

f. lov 21. mai 1982 nr. 25 om tillegg til lov 28. juli
1949 om Statens Pensjonskasse § 1 første ledd 

g. lov 21. mai 1982 nr. 29 om opphevelse av lov 9.
november 1956 om pensjonsordning for åremåls-
tilsatte del II første og annet ledd 

h. lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 4-26
bokstav d, § 8-49 første ledd annet punktum og
annet ledd og § 14-6 fjerde ledd bokstav c 

i. lov 21. august 1998 nr. 65 om pensjonsordning
for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved
Den Norske Opera § 2 første ledd, § 4 første ledd
og § 5 annet ledd 

j. lov 15. januar 1999 nr. 1 om pensjonsordning for
ledsagere i utenrikstjenesten § 4 første ledd 

k. lov 12. februar 2010 nr. 4 om pensjonsordning
for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller fami-
liehjem § 2 første og annet ledd og § 7 første ledd

XII
Loven trer i kraft 1. januar 2011.

Dag Terje Andersen
president
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