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 KS - Hovedtariffavtalen 
Utløp 30.04.2014 
 

Kapittel 2 Pensjonsforhold 
 
2.0 Definisjon 
Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en 
arbeidstaker har rett til i samsvar med denne tariffavtale og tilsvarende de til enhver tid 
gjeldende vedtekter for TPO, i det følgende benevnt TPO-vedtektene. I denne ordningen 
fastsettes pensjonene i hovedsak som etter lov om Statens Pensjonskasse. Tjenestepensjonen 
samordnes etter bestemmelsene i lov 06.07.1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og 
trygdeytelser, jf. TPO-vedtektene § 1-3.  
 
Det vises til forbehold i meklingsmannens forslag (2010), pkt. IV litra a). 
 
2.1 Tjenestepensjonsordning 
Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: 
 
2.1.1 Pensjonsordningen skal omfatte alle tilsatte (faste og midlertidige) med en arbeidstid som 
i gjennomsnitt tilsvarer minst 14 timer pr. uke. Gjennomsnittsberegningen, som foretas 
etterskuddsvis hvert kvartal, skal inkludere alt ekstraarbeid, med unntak av overtid, begrenset 
til 100 % av full stilling. 
 
2.1.2 Pensjonsordningen skal garantere medlemmene en samlet alders-/uførepensjon på minst 
66 % av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening. Pensjonsordningen skal også gi rett til 
ektefelle- og barnepensjon.  
 
Pensjonsopptjeningen skal skje lineært, dvs. man skal opptjene like store deler av full pensjon 
for hvert år man er medlem. Kravet til full opptjening settes til 30 år. For dem som fratrer med 
oppsatt pensjon, settes kravet til full opptjening til maksimalt 40 år.  
 
Pensjonsgrunnlaget beregnes i samsvar med pkt. 2.1.9, jf. 2.3. 
 
2.1.3 Levealdersjustering 
Alderspensjon skal levealdersjusteres, det vil si at den enkeltes pensjon justeres for endringer i 
befolkningens levealder.  
 
Levealdersjustering gjennomføres ved hjelp av forholdstall som fastsettes av Arbeids- og 
velferdsdirektoratet for årskull fra og med 1943-kullet, jf. Folketrygdloven § 19-7. 
 
Alderspensjon skal levealdersjusteres tidligst fra 67 år. Dette gjelder også dersom det er 
utbetalt alderspensjon fra et tidligere tidspunkt. Pensjonen divideres med forholdstallet som 
gjelder ved 67 år. 
 
Dersom medlemmet fratrer stillingen etter 67 år, skal forholdstallet på fratredelsestidspunktet 
benyttes. 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 levealdersjusteres med forholdstallet som gjelder 
ved 67 år. 
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 Når et medlem fratrer stillingen delvis, skal forholdstallet 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 alderspensjonen for den resterende 
stillingsdelen. 
Hvis departementet gir nærmere forskrifter om anvendelsen av forholdstall, gjøres tilsvarende 
bestemmelser gjeldende for denne pensjonsordningen. 
 
2.1.4 Garantibestemmelsen 
Medlemmer som 01.01.2011 har 15 år eller mindre igjen til fylte 67 år, skal ha et garantert 
pensjonsnivå etter reglene i punktet her. 
 
Garantien gjelder tidligst fra 67 år og anvendes på summen av  
a)  alderspensjon etter denne pensjonsordning samordnet med alderspensjon fra folketrygden 

etter lov om samordning 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. 
TPO-vedtektene § 7-4 bokstav b), utgjør det garanterte pensjonsnivået et forholdsmessig 
beløp. 
 
Dersom summen av pensjoner etter annet 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 annet ledd. Eventuelle 
forsørgingstillegg holdes utenfor ved beregningen av garantitillegget. 
 
Dersom alderspensjon etter denne ordningen er tatt ut før eller ved 67 år, skal alderspensjon fra 
folketrygden som inngår i garantiberegningen etter annet ledd bokstav b, beregnes som 
basispensjon, jf. Folketrygdloven § 19-5 første ledd, dividert med forholdstallet ved 67 år. 
Eventuelt basispensjonstillegg etter folketrygdloven § 19-9 tredje ledd og tillegg etter 
folketrygdloven § 19-14 femte ledd regnes med. 
 
Dersom alderspensjon etter denne ordningen er tatt ut etter 67 år, skal alderspensjon fra 
folketrygden som inngår i garantiberegningen etter annet ledd bokstav b, beregnes som 
basispensjon dividert med forholdstallet på det tidspunktet medlemmet fratrer med 
alderspensjon etter denne ordningen.  
 
Eventuelt basispensjonstillegg etter folketrygdloven § 19-9 tredje ledd og tillegg etter 
folketrygdloven 
§ 19-14 femte ledd regnes med. For medlemmer som går over fra uførepensjon til alderspensjon 
etter denne ordningen senere enn 67 år, benyttes den faktiske alderspensjon fra folketrygden i 
garantiberegningen.  
 
Bestemmelsene i punktet her gjelder tilsvarende for oppsatt alderspensjon, likevel slik at 
tjenestetiden etter tredje ledd fastsettes etter TPO-vedtektene § 11-4. 
 
2.1.5 Fastsettelse av aldersgrenser og regler om rett til å ta ut alderspensjon før nådd 
aldersgrense skal følge de samme prinsipper som gjelder i Statens pensjonskasse. 
 
Pensjonskontorets styre foretar nødvendige tilpasninger til kommunal sektor, jf. TPO-
vedtektene  
§ 16-1. 
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 2.1.6 Regulering av alderspensjon 
Regulering av alderspensjon under utbetaling foretas ved at pensjonsgrunnlaget reguleres årlig 
fra 01.05 i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 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 enkemannspensjon under utbetaling foretas ved at 
pensjonsgrunnlaget reguleres årlig fra 01.05 i samsvar med lønnsveksten fram til fylte 67 år. 
Deretter reguleres pensjonsgrunnlaget i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 
prosent.  
 
Bestemmelsen i første ledd annet 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 
pensjon før 67 år, skal omregnes fra måneden etter fylte 67 år ved at det oppreguleres med 
lønnsveksten fra fratredelsestidspunktet og fram til omregningstidspunktet. 
Pensjonsgrunnlaget for medlemmer som etter TPO-vedtektene § 7-1 nummer 4, 5 og 6 får 
alderspensjon fra fylte 65 år, skal omregnes på tilsvarende måte. Dersom medlemmet dør før 
omregningstidspunktet ved 65 eller 67 år, skal pensjonsgrunnlaget ved beregning av enke- eller 
enkemannspensjon og barnepensjon etter kapittel 9 og 10 omregnes ved at det oppreguleres 
med lønnsveksten fra fratredelsestidspunktet og frem til virkningstidspunktet for pensjonen. 
 
Bestemmelsen i første ledd annet punktum gjelder tilsvarende ved første regulering etter at 
pensjonsgrunnlaget er omregnet. 
 
Pensjonsgrunnlaget for medlemmer som fratrer sin stilling uten rett til straks å få pensjon eller 
avtalefestet pensjon fra arbeidsgiver, jf. TPO-vedtektenes § 11-1, reguleres med lønnsveksten 
fram til tidspunktet det ytes pensjon etter denne pensjonsordningen. 
 
Når en arbeidstaker har gått over fra et høyere til et lavere samlet pensjonsgrunnlag, skal 
pensjonsgrunnlaget slik det fremkommer av HTA kap. 2 punkt 2.3.3 reguleres tilsvarende. 
 
Ved regulering av pensjoner og pensjonsgrunnlag etter første til tredje ledd benyttes de 
reguleringsfaktorer Kongen fastsetter etter folketrygdloven § 19-14 åttende ledd. 
 
2.1.7 Pensjonsrettighetene skal være omfattet av overføringsavtale mellom lovfestede tjeneste-
pensjonsordninger, offentlige pensjonskasser og livselskap som forvalter offentlige tjeneste-
pensjonsordninger, slik at samlet pensjon regnes som om den var opptjent i den ordning man 
sist er medlem av. Det vises til vedtektene for TPO § 5-2. 
 
2.1.8 Pensjonsrettighetene, herunder lineært beregnede og regulerte oppsatte 
pensjonsrettigheter, 
skal for alle ytelsers vedkommende være forsikringsmessig dekket i et forsikringsselskap eller 
en ppensjonskasse. 
 
Dersom KS’ medlemmer ikke har, eller kan ha full forsikringsdekning for 
pensjonsforpliktelsene, 
står kommunen/fylkeskommunen/bedriften ansvarlig for eventuelle differanseytelser som 
selvassurandør. 
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 2.1.9 Pensjonsgrunnlaget fastsettes ut fra fast lønn og pensjonsgivende tillegg. Det tas ikke 
hensyn til lønn inklusive tillegg som overstiger 12 G. 
 
2.1.10 Ved skifte av selskap/pensjonskasse skal dette drøftes med de tillitsvalgte. 
Drøftingsplikten inntrer tidligst mulig og senest før oppsigelse er vedtatt og levert dagens 
leverandør av tjenestepensjonsforsikring. Tjenestepensjonsordningen skal være basert på et 
finansieringssystem som er kjønnsnøytralt og som ikke virker utstøtende på eldre 
arbeidstakere. Under henvisning til dette skal premien minst beregnes på grunnlag av et 
kollektiv som hos den enkelte leverandør utgjøres av samtlige kommunekunder og 
bedriftskunder eller av fylkeskommunekunder.  
En arbeidsgiver kan, uavhengig av foranstående, opprette egen pensjonskasse. 
 
Merknad 
De kommunene som pr. 31.12.1998 hadde tjenestepensjonsordningen sin forsikret i privat 
livselskap, beholder sin status så lenge de har denne tilknytningen, uavhengig av 
bestemmelsen om  utjevningsfellesskap etter pkt. 2.1.10 annet og tredje ledd, jf. TPO-
vedtektene § 13-2 tredje ledd. 
 
Uttalelse fra tillitsvalgte som representerer de aktive arbeidstakere som er omfattet av 
pensjonsordningen, skal følge saken fram til endelig avgjørelse i 
kommunestyret/fylkestinget/styret. 
 
2.1.11 Premien 
Premien består av arbeidsgivers andel og medlemsinnskudd. Medlemsinnskuddet er opptil 2 
% av pensjonsgrunnlaget. 
 
2.2 Avtalefestet pensjon (AFP) 
Med avtalefestet pensjon – AFP – menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med 
denne tariffavtale og de til enhver tid gjeldende vedtekter for avtalefestet pensjon i KS’ 
tariffområde. 
Vedtektene er vedtatt med hjemmel i dette kapittel og inngår som vedlegg til 
Hovedtariffavtalen. 
 
2.3 Tilleggslønn og forholdet til pensjonsgivende inntekt 
 
2.3.1 Vilkår for pensjonsgrunnlaget 
Inntekt må være godtgjøring for arbeidsytelse for å kunne medregnes i pensjonsgrunnlaget. All 
godtgjøring i tillegg til vanlig lønnsplassering kan kun gjøres pensjonsgivende når den er 
godtgjort gjennom tilleggslønn som årsbeløp etter kap. 3 pkt. 3.7, og blir utbetalt på samme 
måte som regulativlønnen. 
 
Godtgjøringer som pr. 30.04.2002 regnes med i pensjonsgrunnlaget, skal likevel fortsatt være 
pensjonsgivende. 
 
2.3.2 Lønnsforhøyelse kort tid før pensjonsalder 
Økning i pensjonsgrunnlaget som følge av lønnsforhøyelse de siste 2 år før fratreden med 
alderspensjon, ses bort fra ved pensjonsberegning med mindre lønnsforhøyelsen skyldes: 
- automatisk virkende lønnsregulering ved sentrale og lokale forhandlinger 
-  lønnsregulering ved lokale forhandlinger etter Hovedtariffavtalen kapittel 3.4.1, 3.4.2 og 5.2 
 
I tillegg medregnes inntil 60 % av folketrygdens grunnbeløp gitt som individuelle lønnstillegg 
ved lokale lønnsforhandlinger. Med dette menes 60 % av grunnbeløpet på 
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 fratredelsestidspunktet ved lønn for hel stilling. Dersom lokalt fastsatt lønnsforhøyelse de siste 
2 år, ut over unntakene nevnt i foregående ledd, 
likevel skal inngå i pensjonsberegningen, skal merpensjonen som følge av dette dekkes av 
arbeidsgiver i sin helhet. 
 
Når lønnen forhøyes med en virkningsdato senere enn siste regulering av folketrygdens 
grunnbeløp, medregnes lønnsøkningen som om den var skjedd fra samme dato som 
grunnbeløpsendringen. 
 
2.3.3 Nedgang i pensjonsgrunnlaget  
Medlemmer som har hatt en nedgang i samlet lønn for hel stilling på minst 10 % av 
folketrygdens grunnbeløp (G), kan ha rett til et tillegg i alderspensjonen. 
 
Vilkåret er at medlemmet i en sammenhengende periode på 2 år forut for lønnsnedgangen har 
hatt et gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag – målt i antall grunnbeløp (G) – som er høyere enn 
pensjonsgrunnlaget på fratredelsestidspunktet. 
(For deltidsansatte benyttes pensjonsgrunnlaget omregnet til hel stilling ved denne 
sammenligningen.) 
Pensjonen beregnes i så fall slik: 
- Det høyere pensjonsgrunnlaget (gjennomsnittsgrunnlaget i toårsperioden) medregnes for så 

mange pensjonsgivende tjenesteår som vedkommende i alt hadde opptjent fram til slutten 
av denne perioden. 

- I tillegg kommer pensjon beregnet etter det nye (lavere) pensjonsgrunnlag for de tjenesteår 
vedkommende har opptjent etter nevnte tidspunkt, likevel ikke for flere år enn at det til 
sammen blir full tjenestetid. 

 
2.4 Arbeidstakere med særaldersgrenser 
Arbeidstakere med særaldersgrenser under 67 år, og som ikke har opptjent fulle 
pensjonsrettigheter, jf. pkt. 2.1.2, kan fortsette i stilling til fylte 67 år dersom vedkommende 
ønsker det. 
 
2.4.1 Dagens særaldersgrenser opprettholdes uendret, jf. pkt. 2.1.5. 
 


