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AFP i offentlig sektor



Ny AFP i offentlig sektor

• Avtalen om ny offentlig tjenestepensjon 
3. mars 2018 beskriver ny AFP for 
offentlig sektor, men den er ikke 
lovregulert. Må ha noe på plass til 1963-
kullet fyller 62 år i 2025.

• Regelverk er nå på høring med frist 17. 
februar
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Fra tidligpensjonsytelse til livsvarig ytelse

«etter mønster av AFP-ordningen i privat sektor»

• Påslag til folketrygden

• Kvalifiseringsordning

• Vilkår og kvalifikasjonskrav som i privat AFP
• Omfattende og detaljerte
• Komplisert for den enkelte
• Store krav til informasjon
• Store krav til presisjon i regelverk
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Privat AFP

«Dersom det skjer store, uforutsette endringer i forutsetningene for 
pensjonsavtalen, kan partene endre avtalen. Endringer som kan utløse 
dette, er for eksempel endringer i AFP-ordningen i privat sektor.»

Tariffoppgjøret 2018

• Bedre samsvar mellom tid i AFP-bedrift og utbetalt pensjon

• Full opptjening i ordningen skal gi ytelse på samme nivå

• Kostnadene skal holdes på samme nivå

• Øke fonderingsgraden

Utredet i rapport fra mai 2021

• Krevende å innfri ambisjonene fra 2018

• Utsatt til lønnsoppgjøret 2024 (?)
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Medregning mellom privat og offentlig AFP

«Det forutsettes at det etableres systemer for medregning av 
kvalifikasjonstid og refusjoner mellom AFP-ordningene i offentlig og privat 
sektor, slik at kvalifikasjonstid fra privat sektor kan medregnes i offentlig 
sektor og omvendt.»

• Kvalifikasjonstid fra privat sektor kan medregnes i offentlig AFP

• Foreløpig ikke avklart om kvalifikasjonstid fra offentlig sektor kan 
medregnes i privat AFP
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Lovmessig forankring

• AFP er ikke foreslått lovfestet i sykepleierpensjonsloven

• Ny AFP er et sentralt element i det nye pensjonssystemet. Bør 
AFP være obligatorisk innenfor overføringsavtalen?

• Vil det være mulig å «velge bort» offentlig AFP for virksomheter 
som ikke er bundet av tariffavtale?

• Kan virksomheter velge privat AFP i stedet for offentlig AFP?
• Statlig bidrag
• Annen finansieringsmodell
• Annen regnskapsføring
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Organisering og finansiering

• Departementet lar stor sett spørsmål rundt 
organisering og finansiering være opp til 
leverandørene. 

• Naturlig at AFP fortsatt forvaltes av 
tjenestepensjonsleverandøren

• Naturlig at AFP finansieres med engangspremier 
ved pensjonstilfelle. Betinget tjenestepensjon 
forhåndsfinansieres med årlig premie
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