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Flak 3: Individuell garanti for årskullene 1959-1962 
 

Avtalen viderefører en individuell garanti for årskullene 1959-1962, ved at disse 

årskullene får en andel av det garantitillegget som er gitt til og med 1958-kullet. Andelen 

påvirkes av forholdet mellom opptjening før 2011 og samlet opptjeningstid. Videre 

trappes tillegget noe ned over de fire årene fra 90 pst av full garanti for 1959-kullet til 60 

pst for 1962-kullet.  

 

Årskullene 1959-1962 er de siste årgangene som beholder dagens AFP som 

tidligpensjonsordning og fortsetter å tjene opp rettigheter i dagens bruttoordning. De vil, som i 

dagens ordning, ha mulighet for å kombinere delvis AFP eller alderspensjon fra 

tjenestepensjonsordningen med en deltidsstilling, f.eks. 60 pst stilling og 40 pst AFP. 

 

For årskullene til og med 1958 ble det i tariffavtalen fra 2009 gitt en individuell garanti som 

sikrer disse årskullene 66 pst av sluttlønn, etter levealdersjustering og samordning, til de som 

har full opptjening. For de som ikke har full opptjening er garantien forholdsmessig. 

 

For årskullene 1959-1962 ville det blitt meget kostbart å videreføre en individuell garanti på 

66 pst knyttet til årskull. Garantien for årskullene 1959-1962 er derfor innrettet slik at det bl.a. 

tas hensyn til hvor mange år du har opptjening i dagens bruttoordning før 2011. Det er årene 

før 2011 som har krav på skjerming mot levealdersjustering.  

 

En som er født i 1959, og som begynte i jobb ved 27 år, vil kunne ha 25 opptjeningsår før 

2011 og 15 opptjeningsår fra og med 2011 ved avgang 67 år. Denne personen vil ha en 

opptjening før 2011 på 83 pst (25/30) i prosent av kravet til full opptjening (30 år). 

Multipliseres denne prosenten med årskullsavkortingen for 1959-kullet på 90 pst, får vi en 

andel av full garanti på 75 pst.  

 

I tabell 1 ser vi at full garanti (som ville gitt 66 pst) for 1959-kullet ville utgjøre 4,6 prosent av 

sluttlønn. En andel av dette på 75 pst gir et garantitillegg på 3,4 prosentpoeng. Og tilsvarende 

for de øvrige årskullene. Denne måten å regne garantien på gjelder også for de som tar ut AFP 

som tidligpensjon før 67 år.  

 

 

 

 



 

Tabell 1: Individuell garanti for årskullene 1958-1962, yrkesstart 27 år, full opptjening i 

bruttoordningen, fratrer fra aktiv stilling ved 67 år eller før, samlet alderspensjon på 70 

pst av pensjonsgrunnlaget før levealdersjustering 
 

 
 
 
 
 
Årskull 

Opptjening 
før 2011 i 
prosent av 
kravet om 

full 
opptjening 

A 

 
 
Årskulls-
avkorting 

 
 

B* 

Fullt 
garanti-
tillegg i 
prosent av 
pensjons-
grunnlaget 

 
Andel av 
full 
garanti i 
prosent 
 

A×B 

 
Garanti-
tillegg som 
prosent av 
pensjons-
grunnlaget 

 
Samlet 
pensjon etter 
levealders-
justering, eksl. 
garantitillegg 

 
Samlet 
pensjon etter 
levealders-
justering, inkl. 
garantitillegg 

1958 87 1,0 3,8 1001 3,8 62,2 66,0 

1959 83 0,9 4,6 75 3,5 61,4 64,8 

1960 80 0,8 5,5 64 3,5 60,5 64,0 

1961 77 0,7 6,3 54 3,4 59,7 63,1 

1962 73 0,6 7,1 44 3,1 58,9 62,0 

*Årskull født i 1958 får full garanti selv om ikke all opptjening er før 2011 
Kilde: ASD 

 

 

 

Figur 1: Samlet pensjon etter levealdersjustering inklusive garantitillegg for årskullene 

1958-1962, se tabell 1 
 

 

Kilde: ASD 

 

 


