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i hovedsak er pensjons-
ordningen i kommunal 
sektor temmelig lik den 
statlige, og ordningene 
samordnes.

samordningen inne-
bærer at du får summert 
år med kommunale 
pensjonsrettigheter og 
år med statlige pen-
sjonsrettigheter, og 
kommer du opp i 30 år 
eller mer, så har du rett 
til full pensjon. over-
skytende år gir ikke 
ytterligere rettigheter.

Hvis du skifter mel-
lom statlige og kommu-

nale jobber er det den siste ordningen du var medlem 
av som står for utbetalingen av hele pensjonen, mens 
de to gjør opp seg i mellom.

dersom du slutter i stat og kommune uten å ha tjent 
opp til sammen minst 30 år og du fremdeles er for ung 
til å gå av med AfP, så vil dine pensjonsrettigheter om-
regnes fra 30-deler til 40-deler, dvs at 29 års opptjening 
gir 29/40 av full pensjon i stedet for 29/30.

Hvis du slutter i disse offentlige sektorene for å gå 
over i privat virksomhet før du har oppnådd tilstrek-
kelig alder til å kunne gå av med AfP, vil du i tillegg 
bli utsatt for at du ikke får utbetalt pensjon fra stat/
kommune før den første i måneden etter fylte 67 år. 
det kan for en sliten veterinær være meget ugunstig å 
slutte i det offentlige den 1. i den måneden du fyller 
62 år. før årsskiftet var det den 1. i åremålsmåneden 
som gjaldt, ikke den 1. i måneden etter. 

i de fleste kommuner ble det innført kommunal 
pensjonsordning for andre enn ledere i løpet av 1974. 
Noen få kommuner var tidligere ute, en del noen år 
senere. de større bykommunene skal visstnok ha vært 
først ute, uten at vi har noen eksakt oversikt.

fra 1974 var minstekravet til stilling for fast ansatte 
minst 18 timers arbeidstid pr. uke, fra 1978 ble dette 
endret til 15 timer og fra 1987 til 14 timer. 

Midlertidig ansatte fikk først inntre i pensjonsord-
ningen etter ett års tjeneste, fra 1. juli 1986 ble dette 
endret til ett halvt år, og da med tilbakevirkende kraft.

Hittil har det vært dokumentasjon for innbetalt 
pensjonstrekk til den kommunale pensjonskassen som 
har vært avgjørende for om du har rettigheter fra da 
du jobbet i kommunen eller i kommunalt/interkommu-
nalt næringsmiddeltilsyn.

statens pensjonskasse har for eksempel pleid å forlan-
ge at dersom dokumentasjon ikke finnes i kommunen 
eller i pensjonskassen, så må den enkelte selv kva-
litetssikre pensjonstrekket ved å ta vare på de årlige 
grønne skjemaene som du får fra arbeidsgiver til bruk 
ved selvangivelsen. Jeg har fått telefoner fra medlem-

mer som dessverre har vært litt for flinke til å rydde. 
dersom dokumentasjon for dine pensjonsrettigheter 
eller tilsetting ikke finnes i kommunen eller pensjons-
kassen, så er siste utvei arkivene til de tidligere næ-
ringsmiddeltilsynene som 1. januar 2004 ble overtatt av 
Mattilsynet. Jeg har bedt mattilsynet undersøke om de 
sitter på disse arkivene, men Mattilsynet har foreløpig 
ikke funnet ut av dette.

Viktig

Mandag 28. mars i år ble det offentlig kjent at Arbeids-
retten har avsagt dom for at ansatte i kommunene i 
henhold til tariffavtale var pliktige til å være med i 
de kommunale pensjonsordningene helt fra disse ble 
innført i de enkelte kommuner i løpet av 1970-årene. 
dommen ble ikke anket videre innen gitt frist, så det 
betyr at den er rettskraftig og altså gyldig.    

Arbeidsretten har fastslått at dette til og med gjelder 
i de tilfeller at ansatte i kommunene reserverte seg 
mot å være med i den kommunale pensjonsordningen. 
Grunnen til at en del kommuneansatte gjorde det var 
at da folketrygden ble innført 1. januar 1967 var det en 
forutsetning at den på sikt skulle gi 66 % av lønnen i 
pensjon, slik at det så ut til å bli lite å tjene og mye å 
tape på å betale innskudd til en egen kommunal pen-
sjonsordning i tillegg. 

den gangen var statens pensjonskasses ordning som 
klp la som mal for sin ordning på 70 % av lønnen i 
pensjon. og skattemarginalen på differansen var høy-
ere enn i dag før momsen ble innført 1. januar 1970. 
Nå vet vi imidlertid at for topplønn på akademikernivå 
gir folketrygden bare ca. 50 % av lønnen i pensjon, 
det er de med lavere kompetanse som kan få oppfylt 
forutsetningen fra 1967. 

det er fortsatt uklart om de kommunene som sto 
utenfor ks sitt tariffområde er bundet av dommen. På 
den tiden skal det ha vært oslo, Bærum og Lørenskog. 
Men hvis en eller flere av disse kommunene hadde 
tariffavtaler den gangen som krevde medlemskap i 
kommunal pensjonsordning, så vil trolig de også være 
bundet av dommen.

den manglende innbetalingen av pensjonsinn-
skudd er i mellomtiden foreldet, i det lov om forel-
delse av fordringer har en foreldelsesfrist på 3 år for 
ordinære fordringer.

for pensjon er foreldelsesfristen i prinsippet 10 år. 
imidlertid er foreldelsesfristen på de enkelte termin-
ytelser 3 år.

Tidligere var det nødvendig å dokumentere inn-
betalt pensjonsinnskudd for å ha rett på pensjon 
fra kommunene. Ut fra denne dommen ser det ut 
til at det holder å dokumentere tilsettingsforhold 
og stillingsstørrelse. Så vil innføringstidspunktet 
for den kommunale pensjonsordningen avgjøre 
når du tidligst kan få medregnet pensjonsrettig-
heter.  

Pensjon i kommunal sektor
Medregning av kommunale pensjonsrettigheter ved overgang til staten
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