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19. JUNI 2014 KLOKKEN 20:00

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

I.

ØKONOMI 2014

a) Generelt tillegg
Det gis et generelt tillegg på 2,15 % av den enkeltes grunnlønn pr 30.04.2014, dog minst kr 8
500. Tillegget gis til ansatte i stillinger som omfattes av kapittel 4 med virkning fra
01.05.2014.

b) Øvrige sentrale tillegg
Det gis følgende sentrale tillegg pr. 01.05.2014 i tillegg til generelt tillegg:
0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Lønnsgruppe 1

-

-

-

-

-

-

-

Lønnsgruppe 2

2 000

2 000

-

-

5 700

4 700

4 700

Lønnsgruppe 3

2 000

2 000

-

-

4 500

5 600

5 600

Lønnsgruppe 4

2 000

2 000

-

-

4 900

4 900

4 900

Lønnsgruppe 5

-

-

-

-

2 000

4 900

4 900

c) Ny minstelønnstabell fra 01.05.2014 til 30.04.2015
0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Lønnsgruppe 1

273 700

273 700

278 800

278 800

293 800

339 900

342 400

Lønnsgruppe 2

316 600

316 600

318 600

318 600

327 500

375 100

377 600

Lønnsgruppe 3

364 500

364 500

369 500

369 500

386 000

419 500

422 000

Lønnsgruppe 4

383 100

383 100

387 600

387 600

398 700

447 600

452 700

Lønnsgruppe 5

411 800

411 800

422 000

422 000

462 100

491 500

505 000

d) HTA kapittel 4 – Laveste grunnlønn ved 20 års lønnsansiennitet
Pr. 01.05.2014 skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere
grunnlønn enn kr 364 000 i hel stilling.

e) HTA kapittel 3 pkt. 3.5 – avlønning hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt
Med virkning fra 01.05.2014 heves minimumsavlønning av
hovedtillitsvalgte/fellestillitsvalgte til NOK 391 100.
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f) Unge arbeidstakere, minstelønn pr. 01.05.2014
Alder

Pr. år

→14 år
15 år
16 år
17 år

Pr. måned

50 % av 0 års ans. i lgr. 1
70 % av 0 års ans. i lgr. 1
80 % av 0 års ans. i lgr. 1
90 % av 0 års ans. i lgr. 1

xx
xx
xx
xx

Ord. timelønn
35,5 t/uke
37,5 t/uke
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

g) Lokale forhandlinger
Det avsettes midler til lokale forhandlinger etter HTA kapittel 4, pkt 4.1 med en pott på 1,0 %
med virkning fra 01.09.2014. Potten beregnes på grunnlag av utbetalt grunnlønn samt faste
tillegg i 2013. Forhandlingene skal gjennomføres innen 15.11.2014, frist for anke er
01.12.2014.
h) Merknader til stillingskodene, kapittel 4 pkt. 4.6
*** 5200 Domkantor skal lønnes minimum kr 12 000 15 000 høyere enn minstelønn for 5202
Kantor
i) Lørdags- og søndagstillegg, kapittel 1 § 5.2
For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales tillegg på minst kr.
40,00 50,00 pr. arbeidet time.

II.

ØKONOMI 2015

a) Sentrale tillegg
Det gjøres følgende endringer pr. 01.05.2015 for ansatte med stillinger i kapittel 4:
0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Lønnsgruppe 1

1 000

6 500

4 200

7 200

300

500

500

Lønnsgruppe 2

2 700

9 100

10 000

13 500

16 000

6 800

6 800

Lønnsgruppe 3

3 000

10 400

9 400

13 100

16 100

6 900

6 900

Lønnsgruppe 4

2 500

10 300

9 600

13 900

16 300

12 400

12 400

Lønnsgruppe 5

4 500

12 900

6 800

15 200

8 400

8 700

8 700

b) HTA kapittel 4 – Laveste grunnlønn ved 20 års lønnsansiennitet
Pr. 01.05.2015 skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere
grunnlønn enn kr 377 400 i hel stilling.
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c) HTA kapittel 3 pkt. 3.5 – avlønning hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt
Med virkning fra 01.05.2015 heves minimumsavlønning av
hovedtillitsvalgte/fellestillitsvalgte til NOK 398 100.
d) Unge arbeidstakere, minstelønn pr. 01.05.2015
Alder

Pr. år

→14 år
15 år
16 år
17 år

III.

50 % av 0 års ans. i lgr. 1
70 % av 0 års ans. i lgr. 1
80 % av 0 års ans. i lgr. 1
90 % av 0 års ans. i lgr. 1

Pr. måned
xx
xx
xx
xx

Ord. timelønn
35,5 t/uke
37,5 t/uke
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

NYE SENTRALE LØNNS- OG STILLINGSBESTEMMELSER – NYTT
LØNNSSYSTEM PR. 01.05.2015

a) Prinsipper i nytt lønnssystem
I HTA kapittel 4 innføres pr. 01.05.2015 garantilønn og sentrale lønnstillegg ved hhv. 2, 4, 6,
8, 10 og 16 års ansiennitet.
Garantilønn (0 år) og lønnstillegg for ansiennitet forhandles sentralt. Tilleggene fastsettes i
prosent av garantilønn (0 år) og utregnes i kronebeløp. Laveste årslønn på hvert
ansiennitetstrinn utregnes i kronebeløp.
Ansiennitetstillegget legges i sin helhet til den enkeltes årslønn.
Laveste årslønn er lik garantilønn (0 år) pluss sum av prosentvise ansiennitetstillegg.
Dersom de sentrale parter i senere sentrale oppgjør endrer ansiennitetstillegg på et gitt
ansiennitetstrinn, er arbeidstakere på dette ansiennitetstrinnet omfattet av endringen.
b) Innføring av nytt lønnssystem
Ved iverksetting av sentrale lønnstillegg pr. 01.05.2015 jfr. II pkt a), er arbeidstakere som er
omfattet av lønnssystemet innfaset i det nye systemet.
I ny årslønn pr. 01.05.2015 er ansiennitetstillegg i henhold til fastsatt ansiennitet på hhv. 2, 4,
6, 8, 10 eller 16 år inkludert.
c) Virkninger ved fremtidige endringer i nytt lønnssystem
Endret ansiennitetstillegg innebærer at utregnet laveste årslønn endres tilsvarende kun på dette
ansiennitetstrinnet.
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De sentrale parter er enige om at virkninger av fremtidige justeringer i lønnssystemet for
lokale lønnsrelasjoner og lokale lønnstillegg, må avklares mellom de sentrale parter før slik
justering avtales. Dette kan gjelde generelle tillegg, endret garantilønn eller endringer i et eller
flere av ansiennitetstilleggene.
d) Tabell pr. 01.05.2015
Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.5.2015

Stillingsgrupper
Lønnsgruppe
1

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Garantilønn

Ans.tillegg

Ans.tillegg

Ans.tillegg

Ans.tillegg

Ans.tillegg

Ans.tillegg

2,00 %

1,02 %

1,09 %

2,95 %

16,85 %

0,91 %

5 500

2 800

3 000

8 100

46 300

2 500

280 200

283 000

286 000

294 100

340 400

342 900

2,01 %

1,00 %

1,10 %

3,57 %

12,04 %

0,78 %

6 400

3 200

3 500

11 400

38 400

2 500

325 400

328 600

332 100

343 500

381 900

384 400

2,01 %

1,09 %

1,01 %

5,31 %

6,61 %

0,68 %

7 400

4 000

3 700

19 500

24 300

2 500

374 900

378 900

382 600

402 100

426 400

428 900

2,02 %

0,99 %

1,12 %

3,50 %

11,67 %

1,32 %

7 800

3 800

4 300

13 500

45 000

5 100

393 400

397 200

401 500

415 000

460 000

465 100

2,02 %

0,98 %

2,02 %

8,00 %

7,13 %

3,17 %

8 400

4 100

8 400

33 300

29 700

13 200

424 700

428 800

437 200

470 500

500 200

513 400

274 700
Utregnet
tillegg for
ansiennitet
Utregnet
laveste
årslønn

Lønnsgruppe
2

319 000
Utregnet
tillegg for
ansiennitet
Utregnet
laveste
årslønn

Lønnsgruppe
3

367 500
Utregnet
tillegg for
ansiennitet
Utregnet
laveste
årslønn

Lønnsgruppe
4

385 600
Utregnet
tillegg for
ansiennitet
Utregnet
laveste
årslønn

Lønnsgruppe
5

416 300
Utregnet
tillegg for
ansiennitet
Utregnet
laveste
årslønn
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IV.

TIL PROTOKOLLEN

a) Ferieloven
Dersom ferieloven § 9 (1) andre ledd blir endret pr. 1. juli 2014 i samsvar med Prop. 73 L
(2013-2014) endres antall virkedager i HTA kapittel 1 § 7 pkt. 7.1 første ledd til 1 virkedag.

b) Kompetanse – læring og utvikling
De sentrale parter viser til arbeidsgivers ansvar for kompetanse, læring og utvikling, jf. HTA
kapittel 3, pkt 3.3. Ved kartlegging av ansattes kompetanse og analyse av virksomhetens
kompetansebehov, skal behovet for fagarbeidere og fagarbeidere med relevant
fagskoleutdanning også vektlegges.

c) Anbud/utskilling/konkurranseutsetting/privatisering/fristilling mv av
oppgaver/tjenester
I de tilfeller oppgaver/tjenester vurderes utført av selvstendige juridiske virksomheter, som
kan innebære skifte av arbeidsgiver, skal virksomheten kartlegge konsekvensene for AFP- og
pensjonsvilkår for berørte ansatte. Dette gjelder blant annet fremtidig reguleringspremie for
berørte ansattes oppsatte rettigheter for arbeidsgiver, samt eventuelle individuelle tap av
pensjonsrettigheter som følge av utmelding av tjenestepensjonsordningen og eventuelle tap av
rett til AFP helt eller delvis.

d) Rett til stilling for merarbeid
Etter arbeidsmiljøloven § 14-4a har deltidsansatte som de siste 12 månedene jevnlig har
arbeidet utover avtalt arbeidstid, rett til økt stilling tilsvarende merarbeidet i denne perioden.
Dersom det i tariffperioden gjøres endringer i denne lovbestemmelsen vil partene vurdere
behovet for endringer i Hovedtariffavtalen.
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V.

HTA KAPITTEL 1 FELLESBESTEMMELSER

Endringer er markert som følger: tillegg er satt i kursiv, tekst som er tatt ut er
overstrøket, kommentarer er understrøket.

2.3 Heltid/deltid/midlertidig ansatt
2.3.1 Heltids-/deltidsstillinger
Det skal som hovedregelen tilsettes i full stilling, med mindre omfanget av arbeidet eller en
vurdering av arbeidssituasjonen tilsier noe annet. Ved ledighet foretas en gjennomgang av
arbeidsplaner og oppgavefordeling for å vurdere sammenslåing av deltidsstillinger.
11.1 Yrkesskade
Ved yrkesskade/yrkessykdom (godkjent av trygdeetaten NAV som yrkesskade) som følge av
arbeid i virksomheten, tilstås en engangserstatning utregnet etter folketrygdens grunnbeløp på
skademeldingstidspunktet.
Bestemmelsen skal også gjelde når en arbeidstaker blir skadet som følge av vold og/eller
trusler fra klient/bruker/elev el. på fritiden og som medfører hel eller delvis arbeidsuførhet
eller dødsfall.
12.5 Avlønning av alderspensjonister
Alderpensjonister kan engasjeres på pensjonistvilkår herunder AFP-pensjonister som mottar
AFP etter pensjonsordningens ordinære regler jf. vedlegg 3 § 5 pkt. 5.2. Ordningen gjelder
ikke AFP-pensjonister, jf. vedlegg 3 § 5 pkt. 5.1 (folketrygdberegnet AFP).
Timelønn er kroner 180 pr. faktisk arbeidet time. Utover dette utbetales lørdags- og
søndagstillegg, helge- og høytidstillegg og kvelds- og nattillegg slik det fremgår av § 5.
Personer som er engasjert etter denne bestemmelsen beholder pensjonen uforandret og skal
ikke meldes inn i pensjonsordningen (TPO).
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VI.

HTA KAPITTEL 2 PENSJONSFORHOLD

Endringer er merket med RØD skriftfarge.

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. Henvisninger til lov og forskrifter
innebærer de til enhver tid gjeldende.
Tjenestepensjonen samordnes etter bestemmelsene i Lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning
av pensjons- og trygdeytelser, jf. TPO-vedtektene § 1-3.

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
uføre-, ektefelle- og barnepensjon.
Pensjonsopptjeningen skal skje lineært, dvs. at man skal opptjene like store deler av full
pensjon for hvert år man er medlem. Kravet til 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 skal 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.
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Dersom medlemmet fratrer stillingen etter 67 år, skal forholdstallet på fratredelsespunktet
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.
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.
Forskrift til lov om Statens pensjonskasse § 24 om anvendelsen av forholdstall gjøres
gjeldende for denne pensjonsordningen. Hvis departementet gir nærmere forskrifter om
anvendelsen av forholdstall, gjøres tilsvarende bestemmelser 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 garantitillegg.
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
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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.
Bestemmelse 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. Styret for
TPO foretar nødvendige tilpasninger til KAs tariffområde, jf. TPO-vedtektene § 16-1.
2.1.6 Regulering av alderspensjon
Regulering av alderspensjon under utbetaling foretas ved at pensjonsgrunnlaget reguleres
årlig fra 1. mai 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 1. mai 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 enkeeller enkemannspensjon og barnepensjon etter kapittel 9 og 10 omregnes ved at det
oppreguleres med lønnsveksten fra fratredelsestidspunktet og fram 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-vedtektene § 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 kapittel 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.
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2.1.7 Pensjonsrettighetene skal være omfattet av overføringsavtale mellom lovfestede
tjenestepensjonsordninger, offentlige pensjonskasser og livselskap som forvalter offentlige
tjenestepensjonsordninger, 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 pensjonskasse.
Dersom KAs medlemmer ikke har, eller kan ha full forsikringsdekning for
pensjonsforpliktelsene, står virksomheten ansvarlig for eventuelle differanseytelser som
selvassurandør.
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 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 minst av
samtlige KAs medlemmer.
En arbeidsgiver kan, uavhengig av foranstående, opprette egen pensjonskasse.
Merknad:
De virksomhetene 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 utjevningsfelleskap etter pkt. 2.1.10 annet og tredje ledd, jf. TPO-vedtektene
i § 13-2 tredje ledd.
Uttalelse fra tillitsvalgte som representerer de aktive arbeidstakere som er omfattet av
pensjonsordningen, skal følge saken som fram til endelig avgjørelse i
kommunestyret/fylkestinget/styret.
2.1.11 Premien
Premien består av arbeidsgivers andel og medlemsinnskudd. Medlemsinnskuddet er opp til 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 KAs
tariffområde.
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Vedtektene er vedtatt med hjemmel i dette kapittel og inngår som vedlegg i
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 kapittel 3, pkt. 3.6, og blir utbetalt på
samme måte som regulativlønnen.
Godtgjøringer som pr. 30. april 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 utover 1,25 G (forholdsmessig ved
deltidsstillinger) 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 eller lønnsregulering ved lokale
forhandlinger etter Hovedtariffavtalen kapittel 3 pkt. 3.4.1 og 3.4.2, og kapittel 5, 5.2. I tillegg
medregnes inntil 60 % av folketrygdens grunnbeløp gitt som individuelle lønnstillegg ved
lokale lønnsforhandlinger. Med dette menes 60 % av grunnbeløpet på fratredelsestidspunktet
ved lønn for hel stilling.
Dersom lokalt fastsatt lønnsforhøyelse utover 1,25 G 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 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.
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- 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
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VII.

HTA KAPITTEL 4 SENTRALT LØNNS- OG STILLINGSREGULATIV

Endringer er markert som følger: tillegg er satt i kursiv, tekst som er tatt ut er
overstrøket, kommentarer er understrøket.

Sentralt stillingsregulativ inneholder de ulike stillingers minimumsavlønning.
Gjelder fra 01.05.2015:
Sentralt lønns- og stillingsregulativ inneholder de ulike stillingsgruppenes garantilønn ved 0
års lønnsansiennitet, lønnstillegg på bakgrunn av fastsatt ansiennitet, lokale
forhandlingsbestemmelser, innledende merknader og stillingskoder med hovedbenevnelse.

4.4. Regulering 2. avtaleår
Før utløpet av første 1. avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom KA og
arbeidstakerorganisasjonene om eventuelle lønnsendringer for 2. avtaleår.
Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen
på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår samt lønnsutviklingen for arbeidere og
funksjonærer i industrien i NHO-området, øvrig offentlig ansatte og i andre sammenliknbare
tariffområder.
Hvis partene ikke blir enige, kan arbeidstakerorganisasjonene si opp Hovedtariffavtalen innen
14 – fjorten – dager etter forhandlingene er avsluttet og med 14 – fjorten – dagers varsel, med
utløp tidligst 1. mai 2013 2015.
Partene velger selv hvilken framgangsmåte som skal benyttes for å godkjenne et
forhandlingsresultat eller meklingsforslag.
4.6 Stillingskoder m/minstelønn
Det opprettes en ny stillingskode xxxx Menighetsarbeider i lønnsgruppe 2.
Det opprettes en ny stillingskode xxxx Menighetspedagog i lønnsgruppe 5.

VIII. HTA KAPITTEL 7 VARIGHET
Hovedtariffavtalen gjøres gjeldende til 30.04.2014 30.04.2016.
Hvis Hovedtariffavtalen til den tid ikke er sagt opp av noen av partene med 3 – tre – måneders
skriftlig varsel, er den fremdeles gjeldende 1 – ett – år om gangen med samme gjensidige
oppsigelsesfrist.
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IX.

HTA VEDLEGG 2 VEDTEKTER FOR TJENESTEPENSJONSORDNING

Endringer er merket med RØD skriftfarge.

Kapittel 1 - Pensjonsordningens formål og organisasjon. Samordning, regulering av
aktuelle pensjoner.
§ 1-1 Om ordningen
Disse vedtekter gjelder tjenestepensjonsordninger avtalt i HTA for KAs tariffområde – i det
følgende kalt TPO. I denne ordningen fastsettes pensjonene i hovedsak som etter lov om
Statens Ppensjonskasse.
§ 1-2 Avtale om tilslutning
Selvstendige virksomheter, eller organisasjoner som er bundet av eller følger tariffavtale, skal
inngå avtale med forsikringsgiver om medlemskap og om tilslutning til TPO, med mindre
arbeidsgiver har egen pensjonskasse. Avtaleforholdet reguleres av avtalen/-forsikringsbeviset,
forsikringsvilkårene og disse vedtekter.
Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakere som oppfyller vilkårene blir innmeldt i
pensjonsordningen.
§ 1-3 Lovregulering
For pensjonsordningen gjelder Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser av 6. juli
1957 – i det følgende kalt samordningsloven – og forskrifter gitt med hjemmel i loven. Dette
innebærer at de pensjoner som er fastsatt i disse vedtekter, bl.a. skal samordnes med annen
tjenestepensjon og pensjon fra folketrygden.
Videre gjelder lov av 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres
virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven), lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989,
forskrift om pensjonsordninger for kommunalt og fylkeskommunalt ansatte av 22. april 1997
og forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune av 22.
april 1997.
§ 1-4 Regulering av pensjoner
Pensjonene skal reguleres som bestemt i tariffavtale mellom KA og
arbeidstakerorganisasjonene.
§ 1-5 Pensjonsytelser i krig
Hvis Norge kommer i krig, kan Kongen bestemme at ytelsene fra forsikringsgiver kun skal
utbetales delvis. Kongen kan også vedta andre begrensninger i de rettigheter som følger av
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disse vedtekter dersom de tap forsikringsgiver har hatt på grunn av krigen gjør dette
nødvendig.

Kapittel 2 - Hvem pensjonsordningen omfatter

§ 2-1 Ved inngåelse av avtalen
Ved inngåelsen av avtalen (jf. § 1-2) opptas som medlem i TPO de arbeidstakere som
fyller vilkårene som er fastsatt i §§ 2-2 og 2-3, eventuelt avtalen (jf. § 2-5). Arbeidstakere som
på det tidspunkt ikke fyller vilkårene og nye arbeidstakere som ansattes, blir tatt opp den dag
de fyller opptaksvilkårene.
Forsikringsgiver skal utstede forsikringsbevis til alle som blir medlemmer av TPO.
§ 2-2 Fast ansettelse over minstekravet
Fast ansatte arbeidstakere som er ansatt i minst 50 % stilling eller med en ukentlig arbeidstid
på minst 14 timer, innmeldes inn i pensjonsordningen den dagen de begynner i den faste
stillingen. med det samme. Flere arbeidsforhold hos samme arbeidsgiver ses under ett. Ved
beregning av stillingsprosent medregnes i tillegg til det fast avtalte også annen arbeidstid som
nevnt i § 2-3, etterskuddsvis for hvert kvartal. Samlet stillingsprosent kan likevel ikke
overstige 100 %.
Arbeidstakere som arbeider ekstratimer ut over fast ansettelse, skal meldes inn etter reglene §
2-3.
Samlet stillingsprosent kan likevel ikke overstige 100 %.
Fra andre kvartal 2013 erstattes § 2-2 med følgende:
§ 2-2 Fast ansettelse over minstekravet
Fra andre kvartal 2013 skal alle arbeidsforhold ses under ett. Alle arbeidsforhold
innrapporteres til pensjonsordningen. Dersom stillingen er under minstegrensen hos en eller
flere av arbeidsgiverne, oppfylles kravene til medlemskap dersom flere stillinger utgjør mer
enn 14 timer pr uke. Ved beregning av stillingsprosent medregnes i tillegg til det fast avtalte
også annen arbeidstid som nevnt i § 2-3, etterskuddsvis for hvert kvartal. Samlet
stillingsprosent kan likevel ikke overstige 100 %.
§ 2-3 Timelønte, Mmidlertidig ansatte, og arbeid ut over fast ansettelse under
minstekravet mv.
Disse Andre arbeidstakere som i løpet av et kvartal gjennomsnittlig har hatt en arbeidstid på
minst 14 timer i uken skal etterinnmeldes ved kvartalets utløpt. Arbeidstakeren skal da meldes
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inn på grunnlag av en gjennomsnittlig stillingsprosent for hele kvartalet. Det tas likevel ikke
hensyn til stillingsprosent som overstiger 100 %. Overtidsarbeid skal ikke medregnes.
§ 2-4 Risikodekning før innmelding
Midlertidig ansatte med en avtalt stillingsstørrelse som overstiger minstekravet for
innmelding i pensjonsordningen, er risikodekket frem til utløpet av det kvartalet
arbeidsforholdet påbegynnes. Risikodekningen innebærer at den ansatte ved uførhet, eventuelt
de etterlatte ved dødsfall, vil ha rett til pensjon som om vedkommende skulle ha vært var
innmeldt fra ansettelsestidspunktet med den avtalte stillingsprosent.
§ 2-5 Avtalte opptaksvilkår
Dersom det ikke er i strid med tariffavtale, kan det i tilslutningsavtale etter § 1-2 fastsettes
opptaksvilkår som avviker fra vilkårene §§ 2-2 og 2-3.
§ 2-6 Uførepensjonister
Ansatte som får rett til attførings- midlertidig uførepensjon eller uførepensjon etter kapittel 8
er medlemmer i pensjonsordningen så lenge de mottar slike ytelser.
§ 2-7 Endring/utmelding ved gjennomsnittsberegnede medlemskap
Dersom et medlem i løpet av et kvartal ikke har oppfylt minstekravet for medlemskap etter §
2-3, skal utmelding skje med tilbakevirkende kraft fra utløpet av forrige kvartal. Tilsvarende
gjelder ved endring av stillingsprosent. Se § 11-6, annet ledd om risikodekning før utmelding.
§ 2-8 Når forsikringsgivers ansvar begynner å løpe og forsikringstakers ansvar
Forsikringsgivers ansvar overfor den enkelte arbeidstaker begynner tidligste å løpe fra det
tidspunkt arbeidsgiver innmelder vedkommende i pensjonsordningen, dersom ikke annet
følger av § 2-4.
Forsikringstaker er ansvarlig for at arbeidstakere som fyller vilkårene for medlemskap blir
innmeldt. Forsikringstaker skal etter nærmere fastsatt rutine gi forsikringsgiver melding om
de arbeidstakere som skal tas opp i pensjonsordningen.
§ 2-9 Forsikringsdekning og frivillig medlemskap under permisjon
Ved avtalt permisjon i inntil 2 år, uten eller med delvis lønn, er vedkommende dekket i tilfelle
død eller uførhet som om de ikke hadde permisjon. Det betales ikke premie for denne
risikodekningen. Dersom vedkommende blir medlem av en annen pensjonsordning i
permisjonstiden, gjelder risikodekningen likevel ikke.
Et medlem har rett til å betale premie til TPO i inntil 2 år under permisjon uten lønn eller med
delvis lønn for å få tiden medregnet som pensjonsgivende ved beregning av alderspensjon
eller eventuell etterlattepensjon eller uførepensjon som kommer til utbetaling først etter at
permisjonstiden er utløpt. Inntrer uførheten under permisjonen, skal tjenestetiden medregnes,
selv om uførepensjonen først kommer til utbetaling etter permisjonstidens utløp.
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Den som ønsker å betale frivillig premie, må melde dette til forsikringsgiver innen 2 måneder
fra den dag vedkommende ble meldt ut av pensjonsordningen. Mottar medlemmet melding
om utmelding senere enn 1 måned etter fratredelsen, har medlemmet 1 måneds frist, regnet fra
den dag medlemmet mottok meldingen, til å gi melding om vedkommende ønsker å fortsette
premiebetaling.
I fristtiden er medlemmet sikret de samme pensjonsytelser som gjaldt før fratredelsen. Når
særlige grunner gjør det rimelig, kan forsikringsgiver tillate slik premiebetaling selv om
melding ikke er kommet inn før fristens utløp. Forsikringsgiver kan tillate premieutbetaling
for lengre tid enn 2 år når særlige grunner taler for det.
Når den egne premiebetaling etter dette punkt opphører uten at medlemskapet i TPO fortsetter
gjennom arbeidsgiver, gjelder bestemmelsene i kapittel 11. Premien for frivillig medlemskap
fastsettes i samsvar med den ordinære premie i ordningen.
Et medlem som ved permisjon uten lønn eller med delvis lønn betaler frivillig premie, skal
innbetale slik premie direkte til forsikringsgiver innen de frister som fastsettes. Etter forfall
kan det kreves renter etter lov om forsinkelsesrente.

Kapittel 3 Unntak fra medlemskap

§ 3-1 Tjenestetid under 3 år
Unntatt fra medlemskap er arbeidstakere som ved aldersgrensen ikke vil få en samlet
pensjonsgivende tjenestetid på minst 3 år.
§ 3-2 Medlemskap i folketrygden
Arbeidstakere som ikke er medlem av den norske folketrygden skal ikke være medlem av
pensjonsordningen.

Kapittel 4 Pensjonsgrunnlaget

§ 4-1 Fastsettelse av pensjonsgrunnlag
Pensjonsgrunnlaget fastsettes i hovedsak på samme måte som i lov om Statens
Ppensjonskasse, ut fra fast lønn og pensjonsgivende tillegg i det arbeidsforhold som gir rett til
medlemskap. Blir den ansattes lønn omregnet for å svare til folketrygdens ytelser, skal
pensjonsgrunnlaget likevel ikke endres.
§ 4-2 Faste tillegg
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Faste tillegg utover regulativlønn tas med som pensjonsgivende etter regler som fastsettes i
tariffavtale mellom KA og arbeidstakernes organisasjoner.
§ 4-3 Gjennomsnittlig stillingsprosent
Når et medlem har hatt arbeid med varierende arbeidstid, skal det ved pensjoneringen
fastsettes en gjennomsnittlig stillingsprosent. Det skal ses bort fra endringer av
stillingsprosent etter utløpet av siste kvartal før pensjoneringstidspunktet. Ved fastsettelsen
medregnes først og fremst perioder med den høyeste stillingsprosenten og ikke med mer enn
den tid som svarer til full pensjon. Når pensjonsgrunnlaget skal beregnes, tar man
utgangspunkt i regulativlønn for full stilling, omregner denne i henhold til gjennomsnittlig
stillingsprosent, og medregner tillegg etter § 4-2.
§ 4-4 Lønn over 12 G
Pensjonsgrunnlaget begrenses slik at den del av lønnen som overstiger 12 ganger
folketrygdens grunnbeløp (12 G) likevel ikke medregnes. Pensjon på grunnlag av fratreden
før 01.05.2000 skal likevel beregnes av et pensjonsgrunnlag hvor bare 1/3 av lønn mellom 8
og 12 G er medregnet.
§ 4-5 Nedgang i pensjonsgrunnlag
Når et medlem har hatt høyere pensjonsgrunnlag enn på pensjoneringstidspunktet og dette
ikke skyldes alminnelig lønnsregulering, skal det høyere grunnlag gjelde for tiden før
grunnlaget gikk ned, og det lavere grunnlag for resten av medlemstiden. Ved eventuell
deltidsstilling er det pensjonsgrunnlaget ved full stilling som er avgjørende for
sammenligningen.
I tariffavtale mellom KA og arbeidstakerorganisasjonene fastsettes hvor lenge man må ha hatt
det høyere grunnlag, jf. HTA kap. 2 pkt. 2.3.3. Minstegrensen legges til grunn selv om ikke
forsikringstaker følger nevnte tariffavtale.
Denne paragrafen gjelder ikke ved beregning av attførings-/uførepensjon etter kapittel 8.
§ 4-6 Samtidige stillinger
Dersom et medlem har hatt flere stillinger samtidig, skal stillingene ses under ett ved
pensjonsberegningen.
§ 4-7 Regulering av pensjonsgrunnlag
I alle de tilfeller hvor det på et senere tidspunkt skal foretas gjennomsnittsberegninger eller
andre sammenligninger av grunnlag, skal grunnlagene reguleres med lønnsveksten, jf. HTA
kapittel 2 § 2.1.6. Normeringer og justeringer før medlemmets endelige pensjonering, men
etter at lønnen opphørte, får ikke betydning for pensjonsgrunnlaget.

Kapittel 5 - Medlemstid
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§ 5-1 Tid som medregnes
Som medlemstid ved beregning av pensjon regnes den tid det er betalt medlemsinnskudd for.
Som medlemstid regnes også den tid medlemmet har oppebåret attføringspensjon midlertidig
uførepensjon eller uførepensjon, likevel slik at pensjonsgrunnlaget fastsettes i forhold til
uføregraden i nevnte tidsrom. Dette kan fravikes ved tilståelsen av attføringspensjon
midlertidig uførepensjon eller uførepensjon.
Ved etterinnmelding eller endringer i medlemskapet tilbake i tid, er det en betingelse for
medregning av medlemstiden at arbeidsgiver betaler en forsikringsteknisk beregnet
engangspremie.
§ 5-2 Medregning av medlemstid i annen ordning
TPO skal være omfattet av avtale mellom lovfestede pensjonsordninger, offentlige
pensjonskasser og livselskap som forvalter offentlige tjenestepensjonsordninger om
overføring av pensjonsansiennitet (”overføringsavtalen”).
For dem som er omfattet av avtalen, medregnes medlemstiden i de pensjonsordninger det er
inngått avtale med. Pensjonen blir beregnet som om all opptjening hadde skjedd i én
pensjonsordning, og hele pensjonen utbetales fra den pensjonsordning vedkommende sist var
medlem av.
Avtalen regulerer også hvordan pensjonen skal fastsettes hvis arbeidstakeren helt eller delvis
har samtidig opptjening i flere pensjonsordninger.
Det kan også avtales regler for medlemskap i de tilfeller hvor arbeidstaker samtidig har flere
stillinger hos samme arbeidsgiver som hører inn under flere pensjonsordninger. Det kan da
bestemmes at arbeidstaker skal innmeldes på grunnlag av sitt samlede arbeidsforhold i en av
ordningene.
§ 5-3 Fremtidig medlemstid
Ved beregning av attførings midlertidig uføre-/uføre, ektefelle- og barnepensjon medregnes
fremtidig medlemstid etter bestemmelsene i hhv. §§ 8-8 8-2, 9-2 og 10-2.
§ 5-4 Avrundingsregler
Ved beregning av samlet medlemstid blir del av år på 6 måneder eller mer regnet som helt år,
mens del av år på under 6 måneder ikke blir regnet med.

Kapittel 6 - Aldersgrense
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§ 6-1 Aldersgrense
Aldersgrensen er 70 år, eller den aldersgrense som til enhver tid gjelder i staten for tilsvarende
stilling dersom særaldersgrensen i staten er 65 år eller lavere. I tvilstilfelle, eller hvis det ikke
er tilsvarende stilling i staten, kan tariffpartene fastsette aldersgrense for stillingen.
For arbeidstakere som har forskjellige funksjoner eller stillinger hos samme arbeidsgiver er
det hovedfunksjonen som avgjør hvilken aldersgrense vedkommende skal ha.
Ved overgang til stilling med annen aldersgrense legges den nye aldersgrensen til grunn etter
1 års tjeneste i den nye stillingen. Se likevel § 7-2.

Kapittel 7 - Alderspensjon

§ 7-1 Vilkår for alderspensjon
Fratrer et medlem helt eller delvis, og stillingsreduksjonen utgjør minst 10% av full stilling,
har det rett til alderspensjon beregnet etter § 7-4 a) til e) dersom
1. aldersgrensen er nådd eller
2. sum av alder og medlemstid er minst 85 år og det ikke er mer enn 3 år igjen til
aldersgrensen eller
3. medlemmet har fylt 67 år eller
4. medlemmet har fylt 65 år og har minst 10 års medlemstid etter fylte 50 år eller
5. medlemmet har fylt 65 år og fyller vilkårene i § 4 i vedtektene for avtalefestet pensjon
(AFP) i KAs tariffområde eller tilsvarende krav i andre AFP-vedtekter som måtte
gjelde for vedkommende eller
6. medlemmet fratrådte før fylte 65 år, fylte vilkårene for avtalefestet pensjon ved
fratreden og har nå fylt 65 år.
Alderspensjon etter 1. ledd nummer 4, 5 og 6 kan ikke tas ut samtidig med alderspensjon fra
folketrygden. Er det tatt ut alderspensjon fra folketrygden, må den stanses før det gis pensjon
etter 1. ledd nummer 4, 5 og 6. Det kan heller ikke ytes alderspensjon etter 1. ledd nummer 4,
5 og 6 til en person som mottar eller har mottatt avtalefestet pensjon etter AFP-tilskottsloven.
Stillingsreduksjonen regnes med utgangspunkt i stillingsprosent ved utløpet av siste kvartal
før fratreden.
Medlemmer og andre arbeidstakere ansatt hos arbeidsgiver tilsluttet TPO har rett til
alderspensjon etter § 7-4 f) dersom de er omfattet av tariffavtale om AFP, og fyller kravene i
pkt. 5 eller 6 ovenfor.
§ 7-2 Overgang til stilling med høyere aldersgrense
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Medlem som i løpet av de siste 10 år før pensjon har gått over fra stilling med lavere
aldersgrense til stilling med høyere aldersgrense, har rett til alderspensjon når følgende vilkår
er oppfylt:
a) Medlemmet ville hatt rett til alderspensjon etter den tidligere aldersgrense.
b) Medlemmet har innehatt stilling med lavere aldersgrense i minst 15 år.
c) Den tidligere stillingens lavere aldersgrense er begrunnet med at tjenesten
medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning på arbeidstakerne, slik at de
normalt ikke makter å skjøtte arbeidet forsvarlig til fylte 70 år, jf. lov om
aldersgrenser § 2 bokstav a).
§ 7-3 Pensjonsgrunnlag
Pensjonen beregnes av medlemmets pensjonsgrunnlag når det fratrer stillingen, jf. likevel
bestemmelsene i §§ 4-3 til 4-7 og HTA kap. 2 punkt 2.3.2.
Økning i pensjonsgrunnlaget som følge av lønnsforhøyelse de siste 2 år før fratreden med
alderspensjon, ses bort fra ved pensjonsberegningen med mindre lønnsforhøyelsen skyldes
automatisk virkende lønnsregulering ved sentrale og lokale forhandlinger. I tillegg medregnes
inntil 60 % av folketrygdens grunnbeløp gitt som individuelle lønnstillegg ved lokale
lønnsforhøyninger jf. HTA kap. 2 punkt 2.3.2.
Dersom lokalt fastsatt lønnsforhøyelse de siste 2 år, ut over unntakene nevnt i foregående
ledd, likevel skal inngå 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 samme dato som
grunnbeløpsendringen.
§ 7-4 Beregning av alderspensjon
Den årlige alderspensjon beregnes slik:
a) Har medlemmet en medlemstid på 30 år eller mer, får vedkommende full
alderspensjon. Denne skal være 66 % av pensjonsgrunnlaget.
b) Har medlemmet en medlemstid på mindre enn 30 år, skal vedkommende ha
avkortet alderspensjon som utgjør så mange trettideler av full pensjon som
medlemmet har medlemsår.
c) Ved delvis fratreden, (jf. § 7-1), kan det utbetales gradert alderspensjon. Dersom
arbeidstakeren har opptjent all pensjon i stilling med deltid, beregnes først en
nedgang med utgangspunkt i gjennomsnittlig stillingsprosent (jf. § 4-3). Deretter
settes pensjonsgraden lik nedgangen i prosent av gjennomsnittlig stillingsprosent.
Ved endelig fratreden regnes den resterende pensjon for seg.
d) Alderspensjonen skal levealderjusteres etter bestemmelsene i HTA kap. 2 § 2.1.3.
e) Forsørger medlemmet barn under 18 år, skal det for hvert barn ytes et barnetillegg
på 10 % av alderspensjonen etter levealdersjustering. Alderspensjonen med
barnetillegg må likevel ikke overstige 90 % av pensjonsgrunnlaget etter
levealdersjustering når pensjonen er beregnet etter full tjenestetid. Er pensjonen
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redusert etter bokstav b) eller gradert etter bokstav c), reduseres
maksimumsbeløpet tilsvarende.
f) Medlem eller arbeidstaker som fratrer etter fylte 65 år eller går direkte over fra
avtalefestet pensjon, skal ha en alderspensjon som inntil 67 år minst utgjør
pensjonen beregnet etter vedtektene for AFP i KAs tariffområde.
§ 7-5 Samtidige arbeidsforhold
Et medlem som samtidig tjener opp rett til pensjon i mer enn ett arbeidsforhold og fratrer et av
disse med rett til løpende pensjon, får pensjonen beregnet etter regler som fastsettes av TPO,
jf. også § 5-2 siste ledd.
§ 7-6 Fradrag for sykepenger
Sykepenger fra folketrygden, beregnet av samme inntekter som har vært pensjonsgivende for
alderspensjonen, går til fradrag i sin helhet dersom alderspensjonen er beregnet på grunnlag
av full tjenestetid. Er alderspensjonen ikke beregnet for full tjenestetid, skal fradragsbeløpet
avkortes forholdsmessig.
§ 7-7 Ny innskuddspliktig stilling
Løpende alderspensjon reduseres eller faller bort dersom pensjonisten på ny tar
innskuddspliktig stilling, jf. §§ 2-2 og 2-3. kapittel 2. Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende
dersom pensjonisten tar stilling som er innskuddspliktig i annen pensjonsordning som går inn
under overføringsavtalen med Statens Ppensjonskasse.
Alderspensjonen faller helt bort dersom forskjellen mellom registrert stillingsprosent ved
utløpet av siste kvartal før fratreden og ny stillingsprosent er mindre enn 10 prosentenheter.
Er forskjellen minst 10 prosentenheter, utbetales fortsatt pensjon beregnet etter reglene i § 7-4
c).

Kapittel 8 - Attføringspensjon/uførepensjon

§ 8-1 Vilkår for attføringspensjon(uførepensjon
Et medlem som ikke kan fortsette i sin vanlige stilling på grunn av sykdom eller skade og som
derved mister eller får redusert sin arbeidsinntekt, har rett til uførepensjon jf. likevel §§ 8-2,
8-4, 8-5 og 8.6.
Uførepensjon utbetales ikke så lenge medlemmet har rett til sykepenger etter lov om
folketrygd eller har rett til lønn fra arbeidsgiver i henhold til sentralt avtalt tariffavtale.
Ved vurdering av om det foreligger sykdom brukes det samme sykdomsbegrepet som
folketrygden bruker til enhver tid.

Side 25 av 49

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Kan attføring være hensiktsmessig, kan det i stedet for uførepensjon tilstås attføringspensjon.
For attføringspensjon gjelder samme regler som ved uførepensjon.
Bestemmelsene om uførepensjon gjelder tilsvarende for medlem som fratrer sin stilling på
grunn av alderssvekkelse etter fylte 64 år, såfremt medlemmet har hatt sammenhengende
tjeneste i minst 5 år umiddelbart før fratreden.
§ 8-2 Fastsettelse av uføregrad
Uførepensjonen fastsettes etter en uføregrad som svarer til den reduksjon av inntekt uførheten
har medført. Som stillingsprosent før uførheten regnes stillingsprosent ved utløpet av siste
kvartal før medlemmet ble ufør.
Når medlemmet blir tilstått uførepensjon fra folketrygden, skal uførepensjon etter
bestemmelsene i disse vedtekter ytes etter samme uføregrad som i folketrygden.
Forsikringsgiver kan fravike denne uføregrad når særlige grunner tilsier det.
Uførepensjonen kan avkortes eller falle bort selv om medlemmet er udyktig til tjeneste i sin
stilling dersom vedkommende må antas å kunne skaffe seg annet høvelig arbeid. Uavkortet
attføringspensjon kan likevel tilstås for en tid av inntil 2 år fra pensjonen begynte å løpe.
§ 8-3 Revurdering
Spørsmålet om fortsatt uførepensjon og uføregraden kan til enhver tid tas opp til ny
behandling.
§ 8-4 Karenstid
Rett til uførepensjon inntrer ikke når uførheten inntrer innen 2 år etter innmeldingen og
skyldes en sykdom eller lyte som medlemmet led av eller hadde symptomer på da det ble
innmeldt og som det må antas at medlemmet kjente til.
Det skal ses bort fra økning av stillingsprosent eller lønn senere enn 2 år før uførheten inntrer,
dersom uførheten skyldes en sykdom eller lyte medlemmet led av eller hadde symptomer på
ved økningen og som det må antas at medlemmet da kjente til. Dette gjelder likevel ikke
lønnsforhøyelser som skyldes automatisk virkende lønnsregulativ eller en alminnelig
lønnsregulering.
§ 8-5 Selvforskyldt uførhet
Rett til uførepensjon inntrer ikke når medlemmet forsettlig er i skyld at det er blitt udyktig til
å utføre sin tjeneste. Medlemmet har heller ikke rett til uførepensjon dersom det uten rimelig
grunn nekter å ta imot tilbud om behandling og/eller arbeidsrettede tiltak.
§ 8-6 Dispensasjonsadgang
Når særlige grunnen taler for det, kan forsikringsgiver tilstå hel eller delvis pensjon selv om et
tilfelle rammes av §§ 8-4 eller 8-5. For medlemmer med varierende arbeidstid kan
forsikringsgiver vedta nærmere anvendelse av § 8-4.
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§ 8-7 Medisinsk undersøkelse
Medlem som gjør krav på uførepensjon, plikter å la seg undersøke av lege, eventuelt legge seg
inn på sykehus for undersøkelse, dersom forsikringsgiver ber om det. Legeerklæring avgis på
skjema som fastsettes av forsikringsgiver. Undersøkelsen og legeerklæring betales av
forsikringsgiver.
Den som oppebærer uførepensjon, plikter å skaffe ny legeerklæring når forsikringsgiver
forlanger det. Har pensjonisten slev krevd ny behandling etter § 8-3, kan forsikringsgiver
forlange at vedkommende selv skal betale omkostningene.
§ 8-8 Beregning av uførepensjon
Pensjonen beregnes ut fra det pensjonsgrunnlag, jf. kap.4, medlemmet har på det tidspunkt
rett til lønn fra arbeidsgiver opphører i henhold til sentral tariffavtale og den medlemstid
medlemmet ville ha fått om det hadde blitt stående i sin stilling til aldersgrensen.
Pensjonsgrunnlaget beregnes likevel ut fra den stillingsprosent medlemmet hadde ved utløpet
av siste kvartal før det ble uført dersom stillingsprosenten på dette tidspunkt er høyere enn
gjennomsnittlig stillingsprosent beregnet etter reglene i § 4-3. Pensjonsgrunnlaget kan bli
begrenset etter reglene i § 8-4 annet ledd.
Uførepensjon ved 100 % uføregrad beregnes i samsvar med § 7-4 bokstav a), b) og e). Ved
lavere uføregrad reduseres pensjonen tilsvarende. Maksimumsbeløpet etter § 7-4 bokstav e)
skal også reduseres tilsvarende ved uføregrad under 100 %.
Pensjonen reguleres som om den var igangsatt fra det tidspunkt rett til lønn i henhold til
sentral tariffavtale opphører. Uførepensjon ved 100 % uføregrad beregnes i samsvar med § 74 bokstav a), b) og e), unntatt bestemmelsene om levealdersjustering (HTA kap.2 punkt 2.1.3)
og garantert pensjonsnivå (HTA kap.2 punkt 2.1.4).
§ 8-9 Fritak for medlemsinnskudd
Så lenge det løper uførepensjon, har medlemmet rett til å bli helt eller delvis fritatt for å betale
det innskudd som er fastsatt for vedkommende. Innskuddsfritakets grad retter seg etter graden
av arbeidsuførhet.
Denne paragrafen kan fravikes ved innvilgelsen av uførepensjon.
§ 8-10 Overgang til alderspensjon
En uførepensjonist som har nådd aldersgrensen for sin stilling, skal ha alderspensjon etter
bestemmelsene etter kapittel 7.

Kapittel 8 - Midlertidig uførepensjon og uførepensjon
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§ 8-1 Vilkår for midlertidig uførepensjon og uførepensjon
Det er et vilkår for rett til midlertidig uførepensjon og uførepensjon at medlemmet har fått
evnen til å utføre inntektsgivende arbeid (inntektsevnen) nedsatt på grunn av sykdom, skade
eller lyte i en slik grad at vedkommende ikke kan fortsette i sin vanlige stilling og ikke kan
skaffe seg annet høvelig arbeid. Ved vurderingen av om det foreligger sykdom gjelder det
samme sykdomsbegrepet som i folketrygdloven kapitlene 11 og 12.
Det er et vilkår for uførepensjon at inntektsevnen er varig nedsatt, se folketrygdloven § 12-7
første ledd. Midlertidig uførepensjon gis når det ikke er avklart om inntektsevnen er varig
nedsatt. Et medlem som er innvilget arbeidsavklaringspenger fra folketrygden, får midlertidig
uførepensjon. Et medlem som er innvilget uføretrygd fra folketrygden, får uførepensjon.
Dersom medlemmet ikke har tapt hele inntektsevnen i stillingen som gir rett til medlemskap i
pensjonsordningen, ytes det redusert (gradert) pensjon svarende til den del av inntektsevnen
som er tapt. Ved denne vurderingen tas det hensyn til ethvert arbeid som medlemmet kan
utføre. Dersom pensjonisten har rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra
folketrygden, ytes pensjonen normalt etter samme grad som folketrygden. Dersom
medlemmet ikke hadde full stilling da uførheten inntrådte, fastsettes graden i forhold til
inntekten i den reduserte stillingen. Det gis ikke pensjon ved lavere uføregrad enn 20 prosent.
Retten til midlertidig uførepensjon og uførepensjon inntrer ikke når inntektsevnen blir nedsatt
innen to år etter at medlemmet tiltrådte stillingen, og nedsettelsen skyldes en sykdom eller
lyte som medlemmet led av eller hadde symptomer på ved tiltredelsen, og som må antas at
han eller hun da kjente til. Det samme gjelder dersom et medlem som har deltidsstilling, får
økt stillingsprosenten. Det kan likevel gis hel eller delvis pensjon når særlige grunner taler for
det.
Rett til uførepensjon etter kapitlet her har også den som har fratrådt stillingen etter 1. januar
1967 med rett til oppsatt alderspensjon, og som senere blir innvilget uføretrygd fra
folketrygden. Uførepensjonen gis fra samme tidspunkt og med samme uføregrad som ytelsen
fra folketrygden.
§ 8-2 Beregning av midlertidig uførepensjon og uførepensjon
Ved beregning av midlertidig uførepensjon og uførepensjon tas det hensyn til hvor stor del av
inntektsevnen som er tapt (uføregraden) og medlemmets medlemstid. Har medlemmet tapt
hele inntektsevnen, utgjør full pensjon summen av
a. 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp, likevel ikke mer enn 6 prosent av
pensjonsgrunnlaget,
b. 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 ganger grunnbeløpet og
c. 69 prosent av den delen av pensjonsgrunnlaget som er mellom 6 og 12 ganger
grunnbeløpet.
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Dersom inntektsevnen er nedsatt, men ikke i en slik grad at medlemmet har rett til
arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden, beregnes pensjonen etter første
ledd og tillegges 66 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 ganger grunnbeløpet.
Det pensjonsgrunnlaget medlemmet har på det tidspunktet uførepensjonen skal begynne å
løpe, benyttes ved beregningen. Pensjonsgrunnlaget fastsettes etter kapittel 4, unntatt
bestemmelsene i § 4-3 om gjennomsnittlig stillingsprosent. Dersom sykdommen, skaden eller
lytet har redusert inntektsevnen gradvis, kan det ved beregning av pensjonen tas utgangspunkt
i det pensjonsgrunnlaget medlemmet hadde før sykdommen, skaden eller lytet oppstod. Den
stillingsprosenten medlemmet hadde før sykdommen, skaden eller lytet oppstod, skal da
legges til grunn ved beregningen.
Dersom uføregraden er lavere enn 100 prosent, fastsettes pensjonen til en forholdsmessig
andel av beløpet beregnet etter første og andre ledd.
Er medlemstiden kortere enn 30 år, avkortes pensjonen forholdsmessig. Det skal medregnes
medlemstid medlemmet ville ha fått om han eller hun var blitt stående i stillingen til
aldersgrensen (framtidig medlemstid), men ikke ut over 67 år.
Det medregnes ikke framtidig medlemstid dersom pensjonen er innvilget etter § 8-1 femte
ledd. Uførepensjonen skal da avkortes etter forholdet mellom medlemstiden og den
medlemstid vedkommende ville ha fått fra den dag han eller hun ble medlem av
pensjonsordningen og fram til aldersgrensen, likevel ikke mer enn 40 år og ikke mindre enn
30 år.
Skyldes uførheten en skade eller sykdom som er en umiddelbar følge av usedvanlig
påkjenning eller ulykkestilfelle i tjenesten, skal pensjonen beregnes med full medlemstid.
§ 8-2 a Barnetillegg
Forsørger medlemmet barn under 18 år, skal det for hvert barn ytes et barnetillegg på 4
prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Barnetillegget
reduseres forholdsmessig hvis pensjonen er beregnet etter redusert medlemstid. Det samme
gjelder ved redusert uføregrad.
Samlet barnetillegg kan likevel ikke overstige et beløp tilsvarende 12 prosent av
pensjonsgrunnlaget opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Er barnetillegget redusert etter
første ledd annet og tredje punktum, reduseres beløpsgrensen tilsvarende.
Barnetillegg utbetales til og med den måneden barnet fyller 18 år eller i tilfelle måneden etter
barnets død.
§ 8-3 Avkortning av midlertidig uførepensjon og uførepensjon ved arbeidsinntekt
Pensjonen reduseres dersom pensjonisten har inntekt som overstiger en inntektsgrense som
beregnes når uførepensjonen innvilges. Inntektsgrensen tilsvarer den inntekten pensjonisten er
forutsatt å kunne skaffe seg etter uførheten og oppjusteres i samsvar med senere reguleringer
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av grunnbeløpet. Mottar pensjonisten uføretrygd fra folketrygden, tillegges inntektsgrensen 40
prosent av folketrygdens grunnbeløp per kalenderår.
Reduksjonen skal svare til den overskytende inntekten multiplisert med vedkommendes
uførepensjon ved 100 prosent uførhet og dividert med pensjonsgrunnlaget.
Som inntekt etter første og andre ledd regnes pensjonsgivende inntekt etter folketrygdloven §
3-15 eller inntekt av samme art fra utlandet. Det kan gjøres unntak for inntekt som skriver seg
fra en avsluttet aktivitet.
Den fastsatte uføregraden endres ikke selv om pensjonen reduseres på grunn av inntekt.
Det utbetales ikke pensjon når inntekten utgjør mer enn 80 prosent av samlet inntekt før
uførhet.
Barnetillegg etter § 8-2 a reduseres i samme forhold som pensjonen er redusert etter første og
andre ledd.
§ 8-4 Krav om uførepensjon
Det er et vilkår for å få rett til midlertidig uførepensjon og uførepensjon at medlemmet setter
fram krav om dette. Kravet og de enkelte terminytelser er gjenstand for foreldelse i henhold til
bestemmelsen i forsikringsavtaleloven § 18-6, jf. også disse vedtekters § 12-6.
Et medlem som gjør krav på midlertidig uførepensjon eller uførepensjon, plikter å gi de
opplysninger og levere de dokumenter som er nødvendig for at forsikringsgiver skal kunne
vurdere om vedkommende har rett til pensjon. Dersom forsikringsgiver finner det nødvendig,
kan den som søker pensjon, pålegges å la seg undersøke av en lege etter forsikringsgivers
bestemmelse. Forsikringsgiver dekker utgiftene ved undersøkelsen.
Et medlem som mottar pensjon, plikter å underrette forsikringsgiveren om endringer i forhold
som kan være avgjørende for om medlemmet fortsatt har rett til ytelsen. Medlemmet skal
opplyse om forventet inntekt og om endringer i inntekten. Dersom medlemmet har fått
utbetalt for lite eller for mye pensjon, skal det foretas et etteroppgjør. Dersom det er utbetalt
for lite, skal differansen etterbetales som et engangsbeløp. For mye utbetalt uførepensjon kan
inndrives uten hensyn til skyld og kan avregnes ved å trekke i framtidige betalinger av
uførepensjon og alderspensjon fra forsikringsgiveren.
§ 8-5 Utbetaling av midlertidig uførepensjon og uførepensjon
Midlertidig uførepensjon og uførepensjon skal utbetales fra og med den måneden medlemmet
fyller vilkårene. Pensjonen faller bort i den utstrekning det utbetales lønn under sykdom eller
sykepenger fra folketrygden. Etterbetaling av pensjon til medlem som mottar
arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven kapittel 11 eller uføretrygd etter
folketrygdloven kapittel 12, skal skje med samme virkningstidspunkt som for folketrygdens
ytelser.
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Retten til midlertidig uførepensjon og uførepensjon faller bort fra og med måneden etter at
medlemmet når aldersgrensen for stillingen, men senest fra måneden etter fylte 67 år. Ved
dødsfall utbetales pensjonen til og med måneden etter dødsmåneden. Dersom avdøde
etterlater seg ektefelle, løper pensjonen ytterligere en måned.
Dersom arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven kapittel 11 er redusert eller stanset av
andre grunner enn ved samtidig arbeid etter folketrygdloven § 11-18, kan midlertidig
uførepensjon reduseres eller stanses tilsvarende.
Et medlem som forsettlig er skyld i at inntektsevnen er nedsatt, har ikke rett til midlertidig
uførepensjon eller uførepensjon. Medlemmet har heller ikke rett til pensjon dersom han eller
hun uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbud om behandling, rehabilitering eller
arbeidsrettede tiltak. Det samme gjelder dersom medlemmet opptrer på en måte som
vedkommende bør forstå kan forverre helsetilstanden eller forlenge arbeidsuførheten.
Dersom medlemmet beholder retten til opprinnelig uføregrad etter folketrygdloven § 12-9
tredje ledd (hvilende rett), beholder medlemmet også retten til opprinnelig uføregrad etter
bestemmelsene her i samme tidsrom. Medlemmet må gi forsikringsgiver melding om at retten
til opprinnelig uføregrad fra folketrygden er i behold.
§ 8-6 Revurdering
Spørsmålet om rett til midlertidig uførepensjon og uførepensjon kan til enhver tid tas opp til
ny behandling.
§ 8-7 Fritak for medlemsinnskudd
Så lenge det løper uførepensjon, har medlemmet rett til å bli helt eller delvis fritatt for å betale
det innskudd som er fastsatt for vedkommende. Innskuddsfritakets grad retter seg etter graden
av arbeidsuførheten.
Denne paragrafen kan fravikes ved innvilgelsen av uførepensjon.
§ 8-8 Tilsvarende anvendelse av forskrifter
Hvis departementet gir forskrifter om reduksjon av pensjon på grunn av inntekt, etteroppgjør,
bortfall av pensjon på grunn av lønn under sykdom eller sykepenger fra folketrygden,
overgangsregler, inntektsprøving, samordning mm., gjøres tilsvarende bestemmelser gjeldene
for denne pensjonsordningen.

Kapittel 9 - Ektefellepensjon
(enkepensjon eller enkemannspensjon)

§ 9-1 Vilkår for ektefellepensjon
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Gjenlevende ektefelle etter et medlem har rett til ektefellepensjon. Det samme gjelder
gjenlevende ektefelle etter tidligere medlem som mottok avtalefestet pensjon eller
alderspensjon.
Rett til ektefellepensjon inntrer ikke når medlemmet dør innen ett år etter innmelding i
pensjonsordningen eller etter at ekteskapet ble inngått og dødsfallet skyldes sykdom som
medlemmet led av eller hadde symptomer på ved tilsettingen eller ekteskapsinngåelsen og
som en av ektefellene må antas ha kjent til.
§ 9-2 Beregning av ektefellepensjon
a) Full årlig ektefellepensjon skal utgjøre 9 prosent av det pensjonsgrunnlaget som
det avdøde medlemmet hadde (nettopensjon). Se likevel overgangsregler i punkt
b). Med pensjonsgrunnlag menes pensjonsgrunnlag fastsatt etter reglene i kap.4. Er
den avdødes medlemstid 30 år eller mer, ytes det full ektefellepensjon. Dersom den
avdødes medlemstid er mindre enn 30 år, ytes det redusert ektefellepensjon.
Pensjonen skal da utgjøre så mange trettideler av full pensjon som avdøde har
tjenesteår.
Dersom den avdøde mottok avtalefestet pensjon eller alderspensjon legges samlet
faktisk medlemstid til grunn ved beregning av pensjonen. Ellers skal den
medlemstiden den avdøde ville ha fått ved å fortsette i stillingen fram til
aldersgrensen legges til grunn, men ikke ut over 67 år. Ved fastsettelse av
fremtidig stillingsprosent tas utgangspunkt i stillingsprosent ved utløpet av siste
kvartal før dødsfallet.
b) Når den gjenlevende ektefellen er født før 1. juli1950, og avdøde ble medlem i
pensjonsordningen første gang før 1. juli 2000, ytes det ektefellepensjon etter
denne bestemmelsen. Det samme gjelder når gjenlevende ektefelle er født før 1.
januar 1955, og den avdøde ble medlem av Pensjonskassen første gang før 1.
oktober 1976, og ekteskapet ble inngått før 1. januar 2010. Full årlig
ektefellepensjon skal utgjøre 39,6 prosent av det pensjonsgrunnlaget som det
avdøde medlemmet hadde (bruttopensjon). Bestemmelsene i punkt a), tredje til
åttende punktum gjelder tilsvarende. Pensjonen reduseres ev. etter reglene i § 9-3.
Dette gjelder likevel ikke for pensjon til enke etter mannlig medlem omfattet av
andre punktum. Det gjelder heller ikke for annen gjenlevende ektefelle etter andre
punktum for tjenestetid opptjent etter 1. januar 1994.
Merknad: Forskrift av 06.07.2010 nr. 1075 gjelder tilsvarende.
§ 9-3 Reduksjon ved inntekt og annen pensjon
Enkemannspensjon fastsatt etter reglene i § 9-2 punkt b) skal reduseres i henhold til reglene i
punkt a) og b) nedenfor, i nevnte rekkefølge. Det samme gjelder enkepensjoner fastsatt etter
reglene i § 9-2 punkt b) i de tilfeller medlemmet er innmeldt første gang 1. oktober 1976 eller
seinere.
a. Har gjenlevende ektefelle samtidig rett til uføre- eller alderspensjon fra denne eller
annen tjenestepensjonsordning, kan ektefellepensjonen fra denne pensjonsordning
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ikke utbetales med større beløp enn at den samlede pensjon svarer til 60 % av
summen av vedkommendes egen pensjon og avdødes alderspensjon. jf. § 9-2 punkt
b). skal enke- eller enkemannspensjonen fra forsikringsgiver reduseres etter
bestemmelsene her.
Har den gjenlevende ektefellen alderspensjon, skal pensjonene ikke overstige et
beløp som svarer til 60 prosent av summen av den gjenlevendes og den avdødes
alderspensjoner. Avdødes alderspensjon regnes av samme pensjonsgrunnlag og
medlemstid som er lagt til grunn for enke- eller enkemannspensjonen. Det
overskytende beløpet skal gå til fradrag i enke- eller enkemannspensjonen.
Har den gjenlevende ektefellen uførepensjon, skal enke- eller enkemannspensjonen
utgjøre det beløpet som framkommer etter annet ledd når en benytter en beregnet
alderspensjon for den gjenlevende ektefellen med samme pensjonsgrunnlag og
medlemstid som uførepensjonen. Dersom uførepensjonen er gradert, skal den
beregnede alderspensjonen graderes tilsvarende.
b. Når den gjenlevende ektefelle ut fra alder og ervervsevne, foreliggende
ervervsmuligheter og omstendighetene for øvrig kan ventes å få en årlig
ervervsinntekt som overstiger 50 % av grunnbeløpet i folketrygden, skal
ektefellepensjonen reduseres. Reduksjonen skal utgjøre 40 % av den del av
forventet årlig ervervsinntekt som overstiger 50 % av grunnbeløpet. Skjer det en
vesentlig endring i de forhold som har vært avgjørende for fastsettelsen av
ektefellepensjonen, kan saken prøves på nytt og pensjonen endres eller falle bort.
Når spørsmål om overgangsstønad eller pensjon fra folketrygden til gjenlevende ektefelle er
avgjort, skal pensjonen fra pensjonsordningen fastsettes etter den forventede ervervsinntekt
som er lagt til grunn i folketrygden.
Har gjenlevende ektefelle fylt 67 år, skal ektefellepensjonen ikke avkortes med mindre
vedkommende har ervervsinntekt. Når gjenlevende er fylt 70 år reduseres pensjonen ikke på
grunn av ervervsinntekt.
Hvis departementet gir nærmere forskrifter for fastsettelse av ektefellepensjonen i Statens
Ppensjonskasse, gjøres tilsvarende bestemmelser gjeldende for denne pensjonsordningen.
Ektefellepensjon som beregnes som bruttopensjon, jf. § 9-2 bokstav b), reduseres etter
samordningslovens bestemmelser.
§ 9-4 Opphør ved gjengifte
Løpende ektefellepensjon opphører dersom gjenlevende ektefelle inngår nytt ekteskap, men
den begynner å løpe igjen dersom det nye ekteskap oppløses ved død eller skilsmisse.
Når en ektefellepensjon er opphørt fordi gjenlevende ektefelle har inngått nytt ekteskap, kan
forsikringsgiver bestemme at vedkommende skal få sin pensjon helt eller delvis tilbake
dersom ektefellene ikke samlet har tilstrekkelige eksistensmidler.
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Stans og igangsetting av pensjon i henhold til denne paragraf skjer fra og med måneden etter
at den begivenhet fant sted som betinget stansen eller igangsettingen.
§ 9-5 Ektefellepensjon etter flere
Har vedkommende rett til ektefellepensjon fra denne pensjonsordningen også etter den siste
ektefelle, kan den samlede ektefellepensjon ikke overstige ektefellepensjonen etter 30 års
medlemstid etter den ektefelle som hadde det høyeste pensjonsgrunnlag.
§ 9-6 Fraskilt ektefelle
Fraskilt ektefelle har rett til ektefellepensjon dersom ekteskapet varte i minst 10 år og den
fraskilte var minst 45 år ved skilsmissen. Retten opphører dersom den fraskilte inngår nytt
ekteskap før medlemmet dør. Var medlemmet gift på ny, fordeles pensjonen mellom de
berettigede i forhold til hvor mange år hver av dem var gift med medlemmet. Nærmere
bestemmelser fremgår av ekteskapsloven §§ 86-89.
§ 9-7 Registrert partner
Gjenlevende partner som er registrert i medhold av partnerskapsloven, har samme rett til
ytelser etter dette kapittel som gjenlevende ektefelle og fraskilt ektefelle.
For ektefellepensjon beregnet etter § 9-2 punkt b) gjelder reduksjonsreglene i § 9-3.

Kapittel 10 - Barnepensjon

§ 10-1 Vilkår for barnepensjon
Når et medlem dør, har gjenlevende barn rett til barnepensjon. Forsikringsgiver kan tilstå
barnepensjon også til stebarn og pleiebarn som avdøde forsørget.
Pensjonen løper til utløpet av den måneden barnet fyller 20 år. Barnepensjonen etter medlem
som er død før 01.01.2001 løper likevel bare til utløpet av den måned barnet fyller 18 år. For
disse kan forsikringsgiver tilstå hel eller delvis pensjon inntil 21 år dersom omsynet til barnets
utdanning gjør det rimelig og barnet ikke forsørger seg selv og ikke har midler til det. Dør
barnet tidligere, betales pensjonen til og med måneden etter dødsmåneden.
§ 10-2 Beregning av barnepensjon
Full årlig barnepensjon skal utgjøre 15 prosent av det pensjonsgrunnlaget som det avdøde
medlemmet hadde (nettopensjon). Med pensjonsgrunnlag menes pensjonsgrunnlag fastsatt
etter reglene i kap.4.
Er den avdødes pensjonsgivende tjenestetid 30 år eller mer, ytes det full barnepensjon.
Dersom den avdødes tjenestetid er mindre enn 30 år, ytes det redusert barnepensjon.
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Pensjonen skal da utgjøre så mange trettideler av full pensjon som den avdøde hadde
tjenesteår.
Dersom den avdøde mottok avtalefestet pensjon eller alderspensjon, legges den faktiske
medlemstiden den avdøde hadde til grunn ved beregning av pensjonen. Ellers skal den
medlemstiden den avdøde ville ha fått ved å fortsette i stillingen fram til aldersgrensen legges
til grunn.
Barnepensjon etter medlem som er død før 01.01.2001 beregnes likevel etter de satser og
regler som gjaldt ved dødsfallet.
Har barnet rett til barnepensjon fra TPO etter både moren og faren, får barnet pensjon etter
hver av dem.

Kapittel 11 - Fratreden før aldersgrensen.
Oppsatt pensjon - fortsettelse av premiebetaling

§ 11-1 Vilkår for oppsatt pensjon
Medlem som slutter i arbeidsgiverens tjeneste uten å få rett til straks begynnende pensjon eller
avtalefestet pensjon fra arbeidsgiveren, og som derved blir utmeldt av pensjonsordningen, har
rett til oppsatt pensjon hvis faktisk opparbeidet medlemstid er på minst 3 år.
§ 11-2 Omfang
Den oppsatte pensjon omfatter uføre-, alders-, ektefelle- og barnepensjon.
§ 11-3 Utbetaling av oppsatt pensjon
Rett til alderspensjon inntrer når aldersgrensen for den fratrådte stilling er nådd, eller
alderspensjon fra folketrygden etter fylte 67 år blir utbetalt. Dersom folketrygdpensjonen er
redusert etter folketrygdloven § 19-10, skal alderspensjonen frem til aldersgrensen for den
fratrådte stilling reduseres etter samme forhold.
Rett til uførepensjon inntrer når det tidligere medlem får rett til uførepensjon fra folketrygden.
Uføregrad følger folketrygdens uføregrad.
Rett til ektefellepensjon og barnepensjon inntrer når vilkårene i hhv. kap.9 og 10 er oppfylt.
Pensjonen løper fra måneden etter at retten har oppstått, jf. første ledd.
Pensjonen utbetales i tilfelle ut måneden etter dødsmåneden. Dersom det tidligere medlem
etterlater seg ektefelle, registrert partner eller pensjonsberettiget barn, løper pensjonen
ytterligere 1 måned.
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§ 11-4 Beregning av pensjon
Den oppsatte pensjonen beregnes av pensjonsgrunnlaget på fratredelsestidspunktet. Pensjonen
skal levealdersjusteres etter bestemmelsene i HTA kapittel 2 punkt 2.1.3. Senere regulering
skjer i samsvar med § 1-4, jf. HTA kapittel 2 punkt 2.1.6.
Ville medlemmet oppnådd mindre enn 30 års medlemstid ved aldersgrensen, avkortes
pensjonen etter reglene i § 7-4 bokstav b).
Ville medlemmet oppnådd mer enn 30 års medlemstid, avkortes pensjonen etter forholdet
mellom (jf. § 5) medlemstid og den medlemstid medlemmet ville oppnådd ved aldersgrensen,
likevel ikke mer enn 40 år. Mulig oppnåelig medlemstid regnes fra da medlemmet første gang
ble innmeldt i pensjonsordning tilsluttet overføringsavtalen, jf. § 5-2.
Sikringsbestemmelse: Medlem som har vært medlem av pensjonsordning i KLP før
arbeidsgiverens tilslutning til Fellesordningen, skal likevel ha pensjon beregnet etter reglene i
§ 7-4 bokstav b), eventuelt etter samme paragrafs bokstav a).
§ 11-5 Bortfall av rett til oppsatt pensjon
Tar det tidligere medlem på ny stilling som medfører medlemskap i denne pensjonsordningen
eller annen pensjonsordning som går inn under overføringsavtalen med Statens
Ppensjonskasse, faller retten til oppsatt pensjon bort. Medlemstiden medregnes som
pensjonsgivende i den nye stilling.
Er den oppsatte alderspensjonen blitt igangsatt før inntreden i den nye pensjonsberettigede
stilling, faller denne pensjonen bort, eller reduseres etter de regler som fremgår av § 7-7.
§ 11-6 Melding om rettigheter
Når forsikringsgiver får melding om at et medlem slutter i tjenesten, skal forsikringsgiver
sende det melding om pensjonsrettighetene, herunder retten til å fortsette premiebetalingen.
Ved uførhet eller død som inntrer innen 14 dager etter at slik melding er sendt, er medlemmet
eventuelt de etterlatte sikret pensjon som om utmeldingen ikke var skjedd. Selv om ikke
melding sendes, opphører likevel forsikringsgivers ansvar 2 måneder etter at medlemmet
sluttet i tjenesten. Retten til å fortsette premiebetalingen opphører 6 måneder etter at
forsikringsgivers ansvar har falt bort.
Medlemmet, eventuelt de etterlatte, er sikret pensjon etter den til en hver tid registrerte
stillingsprosent og pensjonsgrunnlag, selv om utmelding eller andre endringer skal skje med
tilbakevirkende kraft, jf. § 2-7.
§ 11-7 Fortsettelse medlemskap
Se forsikringsavtaleloven § 19-7.
§ 11-8 Permisjon uten lønn
Når utmeldingen skyldes permisjon uten lønn gjelder bestemmelsene i § 2-9.
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Kapittel 12 - Utbetaling, tilbakekreving og krav om folketrygdytelser

§ 12-1 Betalingsmottaker
Utbetaling av pensjon skjer til den pensjonsberettigede. Barnepensjon til umyndige barn
utbetales til barnets mor eller far eller til eventuell annen verge. Restpensjon utbetales til
ektefellen. Etterlater pensjonisten seg ikke ektefelle, skjer utbetalingen til boet. Likestilt med
ektefelle er registrert partner.
Utbetaling skal skje ved overføring til en bankkonto her i landet dersom mottakeren har eller
oppretter en slik konto. Dersom mottakeren ikke har slik konto kan forsikringsgiver bestemme
at merkostnadene ved annen betalingsmåte avregnes i utbetalingen.
§ 12-2 Start og opphør av utbetaling
Alderspensjon løper fra den dag medlemmet ikke lenger oppebærer lønn. Uførepensjon løper
fra det tidspunkt medlemmet ikke lenger har rett til lønn eller sykepenger. Ektefellepensjon og
barnepensjon løper fra og med den måned medlemmet dør. Barnetillegg til alderspensjon og
uførepensjon utbetales tidligst fra den dag barnet blir født.
Alderspensjon, uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon løper ut måneden etter den
måned den berettigede dør. Alderspensjon og uførepensjon løper ytterligere 1 måned dersom
medlemmet etterlater seg ektefelle, registrert partner eller pensjonsberettiget barn.
Barnetillegg løper ut måneden etter barnets død.
Barnepensjon og barnetillegg som skal opphøre pga. barnets alder, løper ut den måned hvor
alderen nås.
Uførepensjonist skal ha alderspensjon fra og med måneden etter at han når aldersgrensen for
den stilling han har fratrådt, og mister samtidig retten til uførepensjon.
For utbetaling av pensjon etter oppsatte rettigheter gjelder reglene i § 11-3.
§ 12-3 Opplysningsplikt
Ethvert medlem og enhver som hever eller krever pensjon, er forpliktet til å gi
forsikringsgiver de opplysninger, legitimasjoner og attester som er tilgjengelige for
vedkommende og som forsikringsgiver trenger for å kunne ta stilling til pensjonskravet og
utbetale pensjonen. Vedkommende må gi riktige og fullstendige svar på forsikringsgivers
spørsmål.
Dersom det ved fremsetting av pensjonskrav gis uriktige eller ufullstendige opplysninger som
vedkommende vet eller må forstå kan medføre at det blir utbetalt pensjon som vedkommende
ikke har krav på, kan pensjonen reduseres eller falle bort etter bestemmelsene i
forsikringsavtaleloven § 18-1.
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§ 12-4 Tilbakekreving
Dersom pensjonisten har mottatt pensjon i strid med redelighet og god tro, kan beløpet kreves
tilbakebetalt.
Feil utbetalt pensjon kan også ellers kreves tilbakebetalt dersom pensjonisten, eller noen som
har handlet på vegne av ham, uaktsomt har gitt feilaktige eller mangelfulle opplysninger. Det
samme gjelder dersom utbetalingen skyldes feil fra pensjonsordningens side og pensjonisten
burde ha forstått dette.
I andre tilfeller enn nevnt i foregående ledd kan for mye utbetalt pensjon kreves tilbake,
dersom særlige grunner gjør det rimelig. Ved vurderingen av om det foreligger særlige
grunner, skal det blant annet legges vekt på hvor lang tid det er gått siden den feilaktige
utbetalingen fant sted, og om vedkommende har innrettet seg tillit til utbetalingen. Krav om
tilbakebetaling etter dette ledd er begrenset til det beløp som er i behold når vedkommende
blir kjent med at utbetalingen var feilaktig.
Det feilutbetalte kan trekkes i fremtidige ytelser fra TPO.
§ 12-5 Renter
Den pensjonsberettigede kan kreve renter fra to måneder etter at melding om
forsikringstilfellet ble sendt forsikringsgiver, men tidligst fra de enkelte terminbeløp forfaller
til betaling. Dette gjelder bare dersom ikke annet følger forsikringsavtaleloven § 18-4.
Ved tilbakekreving av pensjon kan forsikringsgiver kreve renter fra 1 måned etter at krav om
tilbakebetaling ble fremsatt, jf. forsinkelsesrenteloven § 2.
§ 12-6 Foreldelse
Krav på forfalte pensjonsterminer foreldes normalt 3 år fra forfall. Pensjonskravet som sådan
foreldes normalt 10 år fra siste termin ble utbetalt eventuelt fra første gang det kunne vært
krevet utbetaling. jf. forsikringsavtaleloven § 18-6.
§ 12-7 Krav etter folketrygdloven
Forsikringsgiver kan pålegge den pensjonsberettigede å søke om de ytelser vedkommende er
berettiget til etter folketrygdloven. Dersom slik søknad ikke umiddelbart fremsettes etter
skriftlig pålegg fra forsikringsgiver, kan forsikringsgiver foreta samordning som om slike
ytelser var tilstått, eventuelt kan forsikringsgiver bestemme at pensjonen i sin helhet skal falle
bort.

Kapittel 13 - Premie

§ 13-1 Ansvar for betaling av premie
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Forsikringstaker skal betale premien i henhold til forsikringsvirksomhetsloven kap.10,
Hovedtariffavtalen og disse vedtekter.
§ 13-2 Premiebetaling
1. Premie
Pensjonsrettighetene skal i sin helhet være forsikringsmessig dekket i et
forsikringsselskap eller en pensjonskasse, jf. HTA kapittel 2 pkt. 2.1.6. Rettighetene
skal være forsikringsmessig dekket ved at det innbetales en årlig premie for den del av
pensjonsytelsen som er forsikringsbare og en engangspremie når forsikringstilfellet
inntrer for de ytelser som ikke lar seg forsikringsteknisk beregne før forsikringstilfellet
inntrer, benevnt ikke-forsikringsbare ytelser.
Den ordinære årspremie skal utjevnes i den enkelte forsikringsgivers fellesordning,
basert på pensjonsgrunnlaget. Engangspremier ved pensjonstilfellets inntreden, skal
utjevnes i forsikringsgivers fellesordning i forhold til pensjonsgrunnlaget. Premie for
lønns- og G-regulering skal utjevnes i en fellesordning i forhold til premiereserven.
Administrasjonstillegget i premien skal utjevnes i en fellesordning i forhold til
pensjonsgrunnlaget.
Forsikringsgivers fellesordning for utjevning av alle premieelementene skal utgjøres
minst av samtlige KAs medlemmer. Egne pensjonskasser skal utjevne
premieelementene innen sitt dekningsområde.
Premien betales for den tid medlemmet oppebærer lønn for stillingen, eller hvor
arbeidsgiver forskutterer sykepenger, omsorgspenger, opplæringspenger, pleiepenger,
fødselspenger, svangerskapspenger eller adopsjonspenger i henhold til lov om
folketrygd.
Styret kan i tillegg innvilge premiefritak (også med tilbakevirkende kraft) i tilfeller der
arbeidstakere mottar sykepenger, omsorgspenger, opplæringspenger, pleiepenger,
fødselspenger, svangerskaps- og adopsjonspenger fra folketrygden.
Ved etterinnmelding kan det innkreves en særskilt beregnet forsikringsteknisk
engangspremie for den periode etterinnmeldingen gjelder. Det samme gjelder ved
andre endringer i medlemskapet tilbake i tid. Krav på forsikringsteknisk beregnet
premie forfaller på det tidspunkt etterinnmelding foretas.
2. Premie ved redusert lønn/permisjon
I den tid medlemmet på grunn av permisjon, redusert arbeidstid eller andre forhold i
tjenesten – herunder delvis arbeidsuførhet – oppebærer bare en del av lønnen, betales
premie (arbeidsgivers andel og medlemsinnskudd) bare av denne del. Under pliktig
militærtjeneste eller siviltjeneste med delvis lønn betales arbeidsgiverens andel ut fra
full lønn.
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Ved permisjon uten lønn i kortere tid enn én måned betales full premie. Ved lengre
permisjon uten lønn stopper premieutbetalingen.
Ved permisjon med lønn skal de likevel meldes ut hvis de er innmeldt i full stilling via
en annen arbeidsgiver. Ved deltidsstilling hos annen arbeidsgiver skal samlet stilling
begrenses til 100 %.
3. Trekk av medlemsinnskudd
Forsikringstakeren er ansvarlig for at medlemsinnskuddet blir trukket fra før lønnen
blir betalt. Medlemmet anses å ha betalt medlemsinnskuddet når det har fått utbetalt
lønn eller trygdeytelser som nevnt, med fradrag av pliktig medlemsinnskudd.
Medlemsinnskudd som er trukket for et kvartal skal tilbakebetales dersom medlemmet
utmeldes med tilbakevirkende kraft.
4. Premieforfall – mislighold
Arbeidsgiver betaler premien til forsikringsgiver. Premien forfaller til betaling med en
forholdsmessig andel, første gang ved inngangen til det kvartal avtale om deltakelse i
fellesordningen, eller individuell TPO, etter forsikringsvirksomhetsloven § 10-5 er
inngått, og deretter forskuddsvis hvert kvartal. Det kan avtales andre
forfallstidspunkter.
Dersom premien ikke betales ved forfall, skal forsikringsgiver sende nytt premievarsel
med 14 dagers frist. Slikt varsel skal umiddelbart meddeles styret, jf. § 16-1. Betales
ikke premien innen denne fristen, bortfaller forsikringsgivers ansvar, jf.
forsikringsavtaleloven § 14-2 og forsikringsvirksomhetsloven § 10-9. Medlemmene
skal i så fall varsles individuelt ved skriftlig melding. For det enkelte medlem
opphører forsikringen tidligst en måned etter at slikt varsel er gitt, eller medlemmet på
annen måte er kjent med forholdet, jf. forsikringsavtaleloven § 19-6 annet ledd.

Kapittel 14 - Opphør og flytting

§ 14-1 Opphør eller flytting av pensjonsavtale
a. Oppsigelsesfrist
Den enkelte forsikringstaker kan si opp avtalen om tilslutning til fellesordningen
med tre måneders frist til opphør ved kalenderårets slutt. Endelig vedtak skal skje
senest innen 1. desember. Det vises til HTA kapittel 2 pkt. 2.1.10 femte ledd
b. Flytting av pensjonsavtale
Når oppsigelse skjer i forbindelse med flytting av forsikringsavtalen til annen
pensjonsinnretning gjelder forsikringsvirksomhetsloven kapittel 11.
c. Etterberegnet premie
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Forsikringstaker skal betale eventuell etterberegnet premie for den tid
medlemskapet har vart.
d. Midler som overføres – fortsatte rettigheter hos forsikringsgiver
I den grad rettigheter som er sikret hos forsikringsgiver ikke tilfredsstiller det krav
som følger av overføringsavtalen, jf. vedtektene § 5-2, kan forsikringsgiver kreve
at forsikringstaker betaler en tilleggspremie som er nødvendig for å dekke det
manglende beløp. Derved er pensjonsrettighetene hos forsikringsgiver brakt opp til
de beløp som følger av vedtektene, før fortsatt regulering.

Kapittel 15 - Tvisteløsning

§ 15-1 Tvist om forståelse av vedtektene
Tvist om forståelsen av disse vedtekter knyttet til saker kan avgjøres av styret. Slike saker
sendes via den søknadsbehandlende pensjonsinnretning, som sørger for videresendelse til
styret.
§ 15-2 Anke til Trygderetten
Vedtak om ytelser fra TPO kan ankes inn for Trygderetten, jf. lov om anke til Trygderetten av
16. desember 1966, nr. 9.

Kapittel 16 – Styre og administrasjon

§ 16-1 Styret
Styret består av medlemmer med personlige varamedlemmer; opptil 4 representanter fra KA
med til sammen 4 stemmer, 4 representanter fra arbeidstakerorganisasjonene med til sammen
4 stemmer. Stemmetallet fra organisasjonene er uavhengig av hvor mange representanter som
møter. KA peker ut leder av styret, for øvrig konstituerer styret seg selv.
Styret avholder møter når lederen eller minst ett av medlemmene krever det. For at styret skal
være vedtaksført må minst 1 representant fra KA og 2 fra arbeidstakerorganisasjonene være til
stede.
Det skal føres protokoll fra styremøtene, som undertegnes av de medlemmene som er til
stede.
Styrets oppgaver:
a) Avgjøre tvist om forståelsen av vedtektene etter § 15-1.
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b) Foreta justeringer av vedtektene som følge av endringer i lovverk og/eller
tilsvarende ordninger i privat og statlig sektor.
c) Utarbeide forslag for tariffpartene til endringer i bestemmelsene som styret finner
hensiktsmessig.
d) Følge utviklingen og forvaltningen av reglene, samt de økonomiske
konsekvensene av ordningene i KA-området.
e) Vedta opplærings- og andre utviklingstiltak som styret finner hensiktsmessig innen
pensjonsområdet.
f) Ha adgang til å avgi uttalelse i flyttesaker.
§ 16-2 Informasjonsplikt for forsikringsgivere
Alle aktører innenfor områdene AFP og TPO, så som kommunale pensjonskasser,
livsforsikringsselskap med tilhørende datterskap, skal ved henvendelse fra styret vederlagsfritt
innen oppgitte frister gi forespurt informasjon på oppgitt format og i ønsket omfang og
detaljeringsgrad. Tilsvarende gjelder for aktører relatert til kapitalforvaltning av
pensjonsinnretninger.
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X.

HTA VEDLEGG 3 VEDTEKTER FOR AVTALEFESTET PENSJON

Endringer er merket med RØD skriftfarge.

§ 1 Innledende bestemmelser
1.1 Med avtalefestet pensjon – AFP – menes den pensjon som en arbeidstaker har rett til med
hjemmel i disse vedtekter. Fratreden med AFP skal være et tilbud om frivillig fratreden med
pensjon.
1.2 Den som tar ut AFP kan ikke samtidig ta ut pensjon fra tjenestepensjonsordningen. Retten til å
fratre med AFP skal for øvrig ikke berøre de rettigheter og plikter som følger av
tjenestepensjonsordningens ordinære regler, herunder eventuelle særaldersgrenser.
1.3 Ordningen med AFP fra 62 år til 65 år er ikke en del av tjenestepensjonsordningen og
finansieres særskilt. Fra 65 år inngår AFP som en del av rettighetene fra
tjenestepensjonsordningen, uavhengig av om pensjonisten mottar pensjon beregnet etter reglene i
pensjonskassen, eller i henhold til § 5, første ledd.

§ 2 Pensjonsalder
2.1 Arbeidstakere som har fylt 62 år, fratrer med minst 10 % av full stilling og fyller vilkårene i §
4 3, har rett til avtalefestet pensjon i samsvar med § 5, første ledd.
2.2 Medlemmer av tjenestepensjonsordninger for KA-området har rett til AFP beregnet etter
reglene i pensjonsordningen, dersom de har fylt 65 år, har fratrådt med minst 10 % av full stilling,
og enten har minst 10 års medlemskap i pensjonsordningen etter fylte 50 år eller fyller vilkårene i
§ 3.

§ 3 Vilkår
3.1 For å få rett til AFP må arbeidstakeren være tilsatt i lønnet arbeid fram til uttakstidspunktet.
Arbeidstakere som må slutte i arbeid på grunn av sykdom anses likevel som tilsatt i hele
sykepengeperioden, likevel ikke lenger enn 52 uker.
3.2 Arbeidstakeren må ha vært sammenhengende tilsatt i minst 20 % stilling, med en
pensjonsgivende inntekt som på årsbasis overstiger grunnbeløpet i folketrygden, jf. § 4, hos
samme arbeidsgiver eller annen arbeidsgiver med pensjonsordning omfattet av overføringsavtalen
mellom offentlige tjenestepensjonsordninger de siste 3 år. Sammenhengende medlemskap i
arbeidsgivers tjenestepensjonsordning regnes i denne forbindelse som sammenhengende tjeneste.
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De som permitteres i samsvar med permitteringsloven av 06.05.1988 beholder retten til AFP i den
tiden de er permittert. Det samme gjelder de som har velferdspermisjon i inntil 3 måneder og de
som har permisjon i medhold av Hovedavtalen eller Hovedtariffavtalen for å inneha offentlig verv
eller tillitsverv.
3.3 Det er et vilkår at arbeidstakeren ikke mottar noen tjenestepensjon eller andre ytelser som er
finansiert av arbeidsgiver på uttakspunktet, uten motsvarende arbeidsplikt.
AFP kan likevel tilstås arbeidstakere som oppebærer en delvis uførepensjon finansiert av
arbeidsgiver. Dette gjelder også de som på grunn av særaldersgrense har fått omregnet
uførepensjonen til alderspensjon ved nådd aldersgrense.
Se § 8, pkt. 8.3, vedrørende de som får utbetalt ytelser fra folketrygden.
3.4 Arbeidstakeren må oppfylle opptjeningskravene i § 4.
3.5 Vilkårene i § 3 gjelder ikke for pensjon beregnet etter reglene i § 5, pkt. 5.2, for de som
fyller kravet om 10 års medlemskap i pensjonsordningen etter fylte 50 år, jf. § 2, pkt. 2.2.

§ 4 Opptjeningskrav
4.1 I tillegg til at kravene mht. alder i § 2, pkt. 2.1 og yrkesaktivitet i § 3 må være oppfylt, må
vedkommende på uttakstidspunktet fylle følgende vilkår:
1) Arbeidstakeren må ha en pensjonsgivende inntekt som på årsbasis overstiger
grunnbeløpet i folketrygden, og dessuten ha hatt en tilsvarende pensjonsgivende
inntekt i året før uttaksåret.
2) Arbeidstakeren må ha hatt minst 10 år med poengopptjening i folketrygden i
perioden fra og med det år vedkommende fylte 50 år til og med året før uttaksåret.
3) Arbeidstakeren må i de 10 beste år i perioden fra og med 1967 til og med året før
uttaksåret ha hatt en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt på minst 2 ganger
folketrygdens grunnbeløp.
4.2 Dersom poengtall ikke er fastsatt for året før uttaksåret, fastsettes et foreløpig poengtall på
grunnlag av foreliggende opplysninger om pensjonsgivende inntekt det aktuelle året.
Med pensjonsgivende inntekt menes inntekt som nevnt i folketrygdloven § 3-15, det vil i
hovedsak si personinntekt unntatt pensjon.
Når den pensjonsgivende inntekt etter bestemmelsene skal vurderes i forhold til folketrygdens
grunnbeløp, skal vurderingen skje i forhold til grunnbeløpet det år inntekten falt.

§ 5 Pensjonens sammensetting
5.1 Fra 62 til 67 år består AFP av grunnpensjon, tilleggspensjon/særtillegg og et AFP-tillegg
som utgjør kr 20 400 pr. år, samt eventuelt et tillegg for forsørget ektefelle. Full pensjon
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tilsvarer ugradert uførepensjon som pensjonisten ville fått beregnet etter reglene i
folketrygdloven kapittel 3, slik de lød før lov 16. desember 2011 nr. 59 om endringer i
folketrygdloven trådte i kraft. Det gis ikke men uten poengtillegg etter § 7-3 nr. 3 i tidligere
lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd. Det skal heller ikke tas hensyn til en avdød ektefelles
poengopptjening eller trygdetid. Forsørgingstillegg ytes etter reglene for alderspensjon i
folketrygdloven § 3-24, men slik at det bare ytes tillegg for forsørging av ektefelle som er 60
år eller eldre.
Pensjonen kan ikke overstige 70 % av tidligere pensjonsgivende inntekt i folketrygden på
årsbasis ved fratredelsen, jf. forskrift av 30.11.2011 nr. 1093 om kombinasjon av avtalefestet
pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt)
§ 3.
5.2 Fra den første måneden etter fylte 65 år beregnes AFP etter reglene i pensjonsordningen
dersom vilkårene for dette i § 2, pkt. 2.2. er til stede og dersom det gir en høyere utbetaling
enn etter § 5, pkt. 5.1.

§ 6 Regulering av pensjonen
Pensjonen reguleres årlig med virkning fra 01.05. Pensjonen, unntatt forsørgingstillegg og
AFP-tillegg, reguleres i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent.
Reguleringsfaktoren etter folketrygdloven § 19-14 andre ledd legges til grunn. Ved første
reguleringspunkt etter pensjonsuttak månedene juni til april settes fratrekket forholdsmessig
ned ut fra når i denne perioden pensjonen ble tatt ut. Ved regulering av forsørgingstillegg
legges reguleringsfaktoren etter folketrygdloven § 19-14 tredje ledd til grunn.

§ 7 AFP og arbeidsinntekt
Dersom pensjonisten har pensjonsgivende inntekt etter uttaket av avtalefestet pensjon, skal
pensjonen inkludert eventuelle vedtektsfestede tillegg reduseres med samme prosentandel
som den nye pensjonsgivende inntekten utgjør av den tidligere pensjonsgivende inntekt. Det
gjelder likevel et toleransebeløp på 15 000 kroner. Dersom pensjonisten får utbetalt for mye
eller for lite pensjon, skal det foretas et etteroppgjør. Forskrift av 30.11.2010 nr. 1493 om
kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og
arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt) gjelder tilsvarende.
Denne bestemmelsen gjelder likevel ikke for dem som får sin pensjon beregnet etter
pensjonsordningens ordinære regler, jf. § 5, pkt. 5.2.

§ 8 Virkningstidspunkt m.v.
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8.1 AFP kan tidligst ytes fra og med kalendermåneden etter at pensjonsalder iht. § 2 er nådd
og vedkommende har satt fram krav om ytelser. Pensjon kan dog først iverksettes fra
lønnsopphør. Det kan gis etterbetaling for inntil 3 kalendermåneder før den måned kravet ble
satt fram, forutsatt at vilkårene ellers var oppfylt.
8.2 Dersom vedkommende mottar arbeidsavklaringspenger, foreløpig uførepensjon,
uførepensjon eller etterlattepensjon fra folketrygden, inntrer retten til AFP tidligst fra og med
kalendermåneden etter den kalendermåned ytelser som nevnt falt bort. Retten til AFP faller
bort fra og med den kalendermåned vedkommende mottar slike ytelser fra folketrygden.
Denne begrensing gjelder likevel ikke for AFP beregnet etter reglene i pensjonsordningen, jf.
§ 5, pkt. 5.2.
8.3 Det kan heller ikke tas ut avtalefestet pensjon samtidig med alderspensjon fra
folketrygden. Er det tatt ut alderpensjon fra folketrygden, må den stansen før det gis
avtalefestet pensjon. Det kan heller ikke ytes avtalefestet pensjon etter denne ordningen til en
person som mottar eller har mottatt avtalefestet pensjon etter AFP-tilskottsloven.
8.4 Retten til AFP faller bort fra og med kalendermåneden etter at vedkommende fyller 67 år.
8.5 Med arbeidsgivers samtykke kan arbeidstakere ta ut delpensjon.

§ 9 Anke
Vedtak om ytelser fra AFP kan ankes inn for Trygderetten, jf. lov av 16.12.1966, nr. 9. Kopi
av sakspapirer sendes styret, jf. vedtekter for TPO § 16-1.
Tvist om forståelsen av disse vedtekter knyttet til enkeltsaker kan avgjøres av styret. Slike
enkeltsaker skal sendes via den søknadsbehandlede pensjonsinnretning som sørger for
videresendelse til styret.

§ 10 Styre
Se vedtekter for Tjenestepensjonsordning – TPO, kapittel 16 (Vedlegg 2 til
Hovedtariffavtalen).

§ 11 Administrasjon
Pensjoner etter denne avtale administreres av aktuell pensjonsinnretning som har ansvaret for
korrekt pensjonsutbetaling. Dersom arbeidsgiver ikke har etablert pensjonsordning, står
arbeidsgiver ansvarlig for ytelsen.

Side 46 av 49

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

XI.

HTA VEDLEGG 6 AVTALE OM OU-ARBEID

Trekk
Det foretas årlig et trekk fra alle arbeidsforhold som omfattes av KAs tariffavtaler. Det
samlede trekket utgjør 0,14 % pr. år av den registrerte grunnlønnsmassen, på tidspunktet for
innsamling av data til KAs sentrale lønns- og personalregister (normalt pr. 01.12).
Arbeidstakernes andel er kr. 160 180 pr årsverk pr år, og blir trukket av lønn i november hvert
år. Alle fastlønte og timelønte inkludert vikariater og engasjementer av mer enn 6 mnd
varighet skal trekkes.

XII.

HTA NYTT VEDLEGG 9 - INNLEIE FRA VIRKSOMHET SOM HAR TIL
FORMÅL Å DRIVE UTLEIE (BEMANNINGSFORETAK)

Partene er enige om at det er viktig å arbeide for et seriøst og velfungerende arbeidsliv, med
ordnede lønns- og arbeidsforhold for alle. Dette må også gjelde arbeidstakere som leies inn
fra bemanningsforetak til virksomheten. Forutsigbarhet og trygghet for jobben er vesentlig
også for innleide arbeidstakere.
1.
Virksomheten skal i avtaler om innleie av arbeidskraft sikre at de innleide, så lenge
innleieforholdet varer, minst følger lønns- og arbeidsvilkårene i virksomheten i samsvar med
arbeidsmiljøloven § 14-12a og hovedtariffavtalen kapittel 1 §§4-15, kapittel 3.4 og 3.6,
kapittel 4.6 med vedlegg 1, kapittel 5 pkt. 5.0 og 5.1 og kapittel 6 samt særavtaler i KAtariffområde.
2.
Virksomheten skal gi bemanningsforetak/vikarbyrå opplysninger som er nødvendige for at
vilkåret om likebehandling kan oppfylles i samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-12b, samt å
forplikte bemanningsforetaket/vikarbyrået til dette vilkåret i innleiekontrakten. På anmodning
fra tillitsvalgte skal innleievirksomheten dokumentere lønns- og arbeidsvilkår som er
gjeldende hos bemanningsforetaket/vikarbyrå når innleide arbeidstakere skal arbeide
innenfor hovedtariffavtalens virkeområde, i samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-12b (4).
3.
Tillitsvalgte i virksomheten har rett til å representere innleid arbeidskraft overfor
innleievirksomheten. Dersom bemanningsforetaket/vikarbyrået er bundet av tariffavtale med
en av hovedorganisasjonene, er tvister om den utleides lønns- og arbeidsforhold et forhold
mellom partene i bemanningsvirksomheten. Tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentant fra
innleievirksomheten kan på forespørsel bistå i forhandlingene med informasjon om
tariffavtalene i KA-tariffområde.
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4.
Innleide arbeidstakere skal presenteres for tillitsvalgte i innleievirksomheten.
5.
Partene skal informere og drøfte prinsippene for bruk av innleie i virksomheten, jf. HTA
kapittel 1. pkt. 2.3.2. Partene lokalt skal ved drøfting av innleie også drøfte ressurser til
tillitsvalgte.

***

Det tas forbehold om feilskrift, samt nye og endrede krav/tilbud underveis i forhandlingene.
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Uravstemning
vedrørende revisjon av

HOVEDTARIFFAVTALEN
pr 01.05.2014 for KAs tariffområde
Navn på fellesråd/menighetsråd/virksomhet:

________________________
har den ___/___ 2014 gjort vedtak om å stemme
JA til det anbefalte forslaget (sett kryss)
NEI til det anbefalte forslaget (sett kryss)

_________________________
(Sted, dato og underskrift)
Svarfrist: Må være KA i hende onsdag 20. august 2014 kl 16:00.
Sendes KA, Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo
eller som vedlegg til e-post ka@ka.no
(Avstemningen kan også skje elektronisk (fortrinnsvis), se www.ka.no)
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