
 
  

PROTOKOLL 
 
 
 Saks.nr. 19/00973-6 Dato:  23.5.2019 
  Sted:  Riksmeklerens lokaler 
 Parter: KS og Unio 
 Sak:  Om opprettelse av sentral generell særavtale om 

pensjonsordninger  
   
 
Til stede: 
 
KS: 
Tor Arne Gangsø, Hege Mygland, Bente Stenberg-Nilsen, Kjersti Myklebust, Karsten Langfeldt,  
Torfinn Thomassen, Alexander Henriksen, Hege Øhrn, Gunnar Owren, Øyvind Gjelstad, Rune  
Soleng, Liv Merete Wiker 
 
Unio: 
Steffen Handal, Klemet Rønning-Aaby, Solveig Kopperstad Bratseth, Terje Skyvulstad, Hege 
Valås, Turid Buan Øfsti, Ingvild Aga, Erik Løvstad, Rasmus T. Gjestland, Osmund Gard 
Skjeggestad, Harald Jesnes, Johs. Bruvik, Hedda Kirstine Mellingen, Kirsti Glad, Lene Ståhl, Rune 
Johnsrud, Svein Kvammen, Jannicke Røgler, Nils Erik Ness, Ina Smith-Meyer, Nina Hulthin, Eli 
Kristine Korsmo 
 
 

******** 
 
KS og forhandlingssammenslutningene er enige om at det skal forhandles om opprettelse av 
en ny sentral generell særavtale (SGS 2020) Pensjonsordninger, som skal gjelde fra 1.1.2020. 
Partene er enige om å gjennomføre forhandlinger umiddelbart etter at Stortinget har fattet 
lovvedtak på bakgrunn av Prop. 87 L (2018-2019). 
 
Partene er enige om at ny SGS skal bygge på vedlegg 1 (arbeidsgruppens omforente løsning) og 
skal gjennom forhandlingene kun tilpasses de eventuelle endringer Stortinget gjør til Prop. 87 
L. Partene er enige om at de eventuelle endringer i arbeidstakernes rettigheter som Stortinget 
gjør i forhold til Prop. 87 L skal tas tilsvarende inn som tariffrettigheter i den generelle 
særavtalen. Opprettelse av ny SGS medfører at hovedtariffavtalen kapittel 2 og vedlegg 4 og 5 
bortfaller fra samme tidspunkt. I tillegg er partene enig om endringer i enkelte andre 
bestemmelser i HTA. Disse endringene i HTA fremkommer av vedlegg 2 og gjøres gjeldende fra 
1. januar 2020. 
 

• Avlønning av alderspensjonister på pensjonistvilkår reguleres pr 1.1.2020 og pr 

1.1.2021 tilsvarende den regulering staten gjør for sine alderspensjonister på 

pensjonistvilkår. Lønnsregulering av alderspensjonister på pensjonistvilkår pr 1.5.2019 

skjer i forbindelse med økonomien i mellomoppgjøret (207,-). 

 

• Den systematiske plassering av AFP som gjøres i vedlegg 1 del II skal ikke legge noen 

føringer på den endelige innplassering av AFP i særavtalen om pensjonsordninger når 



 

de nærmere reglene om AFP for årskullene 1963 og yngre er på plass jf 

pensjonsavtalen av 3. mars 2018. 

 

• Barnetillegg, oppstart av pensjoner og opphør av pensjoner skal følge lovvedtaket 

etter Prop. 87 L. 

 

• Rett til å fortsette i stilling ut over særaldersgrensen for arbeidstakere som ikke har 

opptjent fulle pensjonsrettigheter, må tilpasses systemet med påslagspensjon. Partene 

er enige om å regulere dette nærmere etter at forhandlinger om særaldersgrense 

mellom Staten, KS og organisasjonene er gjennomført til høsten og i forbindelse med 

implementering av disse. Det samme gjelder pensjonistlønn til særalderspensjonister 

med 60 års aldersgrense og som er født senere enn 1962. 

 

 
Dersom partene etter forhandlinger ikke blir enig om opprettelse av en ny særavtale om 
pensjonsordninger, er partene enige om at det er konfliktadgang på opprettelse av avtalen 
uavhengig av den fredsplikt som følger av hovedtariffavtalens gyldighetstid. For øvrig kommer 
hovedavtalens regler om interessetvister til anvendelse på tilsvarende måte som ved 
opprettelse av Hovedtariffavtalen, jf. hovedavtalen del A § 5.  
 
Særavtalen gjøres gjeldende fra 1.1.2020-30.4.2020. Implementering av regler for 
særaldergrense og andre aktuelle pensjonsspørsmål forhandles i forbindelse med 
hovedoppgjøret pr. 1.5.2020.  
 
Etter opprettelse av særavtalen må denne sies opp skriftlig med minst tre 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.  
 
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 avtalen inn i 
hovedtariffoppgjøret pr 1.5.2020. 
 
 
 
 
KS Unio 
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