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Status ny offentlig tjenestepensjon - og konsekvenser for folkevalgte

I sak18/123393 som ble behandlet i Formannskapet 19.6.2018, ble det orientert kort om ny
offentlig tjenestepensjon og avtalen som da nylig var undertegnet. Lovforslaget fra regjeringen
inneholder en rekke lovendringer, som til sammen utgjør en av de største endringer i offentlig
tjenestepensjon noensinne:


Nye regler for opptjening og uttak av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning
for personer født fra og med 1963. Opptjening etter de nye opptjeningsreglene, kalt
påslagspensjon, skal skje fra 1. januar 2020. Påslagspensjon skal kunne tas ut fleksibelt
mellom 62 og 75 år.



Nye regler for en ytelse som omtales som betinget tjenestepensjon for personer født fra og
med 1963. Betinget tjenestepensjon skal være et tillegg til alderspensjonen for dem som
ikke kvalifiserer for ny AFP.



Ulike tillegg for de første årskullene fra og med 1963 for å kompensere for uheldige
konsekvenser av det nye regelverket.



Midlertidige regler for tidligpensjon for personer født fra og med 1963 som har
særaldersgrense.



Regler for individuell garanti for årskullene 1959–1962.

Status behandling av regjeringens forslag
Onsdag 10. april la arbeids- og sosialdepartementet frem lovforslaget til ny pensjonsordninger for
ansatte i offentlig sektor. Etter planen vil Stortinget endelig vedta nye pensjonsregler for offentlig
ansatte før sommeren 2019.

Det vil fortsatt være områder som skal behandles særskilt som blant annet pensjonsreglene for
ansatte med særaldersgrenser. For noen grupper med særaldersgrense 60 år, vil det første 1963kullet kunne ta ut alderspensjon etter særaldersgrense allerede i 2020. Inntil arbeidet om
særaldersgrenser er på plass, beholder disse ansattegruppene dagens regler.
Tilpasning til folkevalgte i Bærum kommune
I Kommunestyrets vedtak 070/15 ble det besluttet pensjonsordningen for folkevalgte skulle følge
samme regelverk som kommunens øvrige ansatte. Dette betyr at de endringer som nå skjer med
offentlig tjenestepensjon også vil omfatte alle kommunens folkevalgte.
Formannskapet/kommunestyret besluttet at folkevalgte ikke skal være omfattet av AFP.
Informasjonen om AFP gjelder derfor ikke.
Rådmannen foreslår at ny offentlig tjenestepensjon presenteres mer grundig når saken er
ferdigbehandlet og vedtatt i Stortinget.

