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I. Særavtale om pensjonsordninger for Den norske kirke 

videreføres med følgende endringer: 
 

 

 
Endringer fremkommer i fet/understreket og gjennomstreket tekst.  
Det tas forbehold om nye eller endrede tilbud/krav, samt feilskrift. 

 
 

Hjemmelsgrunnlag, ikrafttreden og varighet  

Denne særavtalen er inngått med hjemmel i hovedavtalen del A § 3-1. Hovedtariffavtalens 

bestemmelser og aktuelle sentrale særavtaler gjelder, med mindre noe annet er regulert i denne 

avtalen.  

Særavtalen gjøres gjeldende fra 16.9.2020 til 31.12.2021 1.1.2022 til 31.12.2023.  

Særavtalen må sies opp skriftlig med minst en måneders varsel før utløpstid. Dersom avtalen ikke er 

sagt opp av noen av partene innen fristens utløp, fornyes avtalen for ett år av gangen med samme 

gjensidige oppsigelsesfrist.  

Partene er enige om at en eventuell uenighet i forbindelse med reforhandling av avtalen kan bringes 

inn i Hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2022 1.5.2024.  

  

 

DEL I - TJENESTEPENSJON 

§ 2-10 Fortsettelse av medlemskap forsikringsforholdet. 

Se forsikringsavtaleloven § 19-7.  

 

§ 10-2 Premiebetaling  

1 Premie  

Pensjonsrettighetene skal i sin helhet være forsikringsmessig dekket i et forsikringsselskap eller en 

pensjonskasse, jf. § 7-1. Rettighetene skal være forsikringsmessig dekket ved at det innbetales en 

årlig premie for den del av pensjonsytelsene 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. 
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Forsikringsgivers fellesordning for utjevning av alle premieelementene skal utgjøres minst av 

samtlige av KAs medlemmer som er kunder. Med partenes samtykke kan forsikringsgiver skille ut 

bedriftskunder organisert som egne juridiske subjekter, som sysselsetter arbeidstakere med 

aldersgrense 60 år, i en egen utjevningsordning.  

Egne pensjonskasser skal utjevne premieelementene innen sitt dekningsområde.  

Premien betales for den tid medlemmet oppebærer lønn for stillingen, eller hvor arbeidsgiver 

forskutterer sykepenger, omsorgspenger, fødselspenger, svangerskapspenger eller adopsjonspenger 

foreldrepenger i henhold til lov om folketrygd.  

Styret for TPO kan i tillegg innvilge premiefritak (også med tilbakevirkende kraft) i tilfeller der 

arbeidstakere mottar sykepenger, omsorgspenger, opplæringspenger, pleiepenger, fødselspenger, 

svangerskapspenger og adopsjonspenger foreldrepenger 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.  

Ved permisjon uten lønn i kortere tid enn én måned betales full premie. Ved lengre permisjon uten 

lønn stopper premiebetalingen. Ved ulønnet utdanningspermisjon som arbeidsgiver vurderer er 

relevant for stillingen betales likevel full premie i inntil 4 år. Ved ulønnet permisjon hvor 

arbeidstaker mottar pleiepenger betales likevel full premie i inntil 3 år. Opptjeningen skjer på 

grunnlag av pensjonsgrunnlaget i stillingen som medlemmet har permisjon fra.  

Ved delvis permisjon skjer opptjeningen forholdsmessig. 

Ved permisjon skal arbeidstaker likevel meldes ut av pensjonsordningen dersom de er innmeldt i full 

stilling via en annen arbeidsgiver. Ved deltidsstilling hos annen arbeidsgiver skal samlet stilling 

begrenses til 100 %. 

 

§ 12-1 Styret og administrasjon  

Styret har følgende sammensetning:  

Styret består av medlemmer med personlige varamedlemmer; opptil 4 representanter fra KA med til 

sammen 4 stemmer, 4 representanter fra arbeidstakerorganisasjonene med 40 Særavtaler 2021–

2022 til sammen 4 stemmer. Stemmetallet til 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.  
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Styrets oppgaver:  

• Avgjøre tvist om forståelsen av bestemmelsene etter § 11-1.  

• Foreta Foreslå justeringer av bestemmelsene som følge av endringer i lovverk og/eller 

tilsvarende ordninger i KS-området, privat og statlig sektor.  

• Utarbeide forslag for tariffpartene til endringer i bestemmelsene som styret finner 

hensiktsmessig. • Følge utviklingen og forvaltningen av reglene, samt de økonomiske 

konsekvensene av ordningene i KA-området.  

• Vedta opplærings- og andre utviklingstiltak som styret finner hensiktsmessig innen 

pensjonsområdet.  

• Ha adgang til å avgi uttalelse i flyttesaker.  

Henvendelser til styret sendes via KA.  

 

 

DEL II – AVTALEFESTET PENSJON 

§ 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 30.000 kroner. Dersom pensjonisten har fått 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, tredje ledd. 

 

 

II. Til protokoll 

a)  

Dersom det i avtaleperioden skjer endringer i SGS 2020 i KS, er partene enige om at det kan tas opp 

forhandlinger om endringer i særavtalen. Når forhandlinger om revisjon av særavtalen har pågått i 

14 dager, kan hver av partene kreve forhandlingene sluttført innen en uke, med mindre partene blir 

enige om noe annet. Ved en eventuell uenighet i forbindelse med reforhandling, bringes 

interessetvisten inn i det nærmeste hoved- eller mellomoppgjør.  

Regler for godkjenning av mellomoppgjør må avklares i hovedoppgjøret. 
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b) 

Nednevnte protokolltilførsler står i dag i vedlegg til Riksmeklerens møtebok 11.01.2021 under pkt 4 

til protokoll bokstav c) . KA foreslår at protokolltilførselen tas uendret inn i protokollen fra disse 

forhandlingene, og ikke videreføres ved hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2022.  

 

Uttak av pensjon på bakgrunn av særaldersgrense  

Som følge av en utilsiktet konsekvens av arbeidsrettsdommen fra 21. juni 2013 (ARD-2013-

227) vedrørende uttak av pensjon på bakgrunn av særaldersgrense, er partene enige om at 

pensjonsuttak fra deltidsstilling under 20 prosent stilling ikke skal utløse rett til 

alderspensjon for tidligere opptjent medlemstid i stillinger med høyere aldersgrense. Dette 

gjelder også ved samtidig opptjening i forskjellige pensjonsordninger som er omfattet av 

overføringsavtalen. 


