AFP OG INNTEKT
Det er ulike regler om inntektsbegrensing alt etter hvilken type AFP en mottar;
folketrygdberegnet AFP eller tjenestepensjonsberegnet AFP
Folketrygdberegnet AFP
Hvis du får pensjonsgivende inntekt (arbeidsinntekt) etter uttaket av AFP, skal pensjonen
reduseres. Det skal regnes med all framtidig arbeidsinntekt, dvs. både lønnsinntekt og
næringsinntekt.
• Pensjonen fastsettes i prosent i forhold til reduksjon i arbeidsinntekt. Dersom framtidig
arbeidsinntekt utgjør 65 prosent av tidligere inntekt, skal det utbetales pensjon som svarer til 35
prosent av full AFP.
• Tidligere arbeidsinntekt fastsettes ut fra gjennomsnittlig arbeidsinntekt i de tre beste av de fem
inntekts årene som ligger forut for året før det året man tar ut AFP.
• Det foretas kontroll av inntekten hvert år (etteroppgjør). Det er mulig å ha et inntektsavvik på
inntil 30 000 kroner uten at pensjonen regnes om.
• Beløpet på 30 000 kroner er et avviksbeløp (toleransebeløp) for eventuell ny beregning av
pensjonen og ikke et «fribeløp».
• Når avviket mellom faktisk pensjonsgivende inntekt og den inntekten som pensjonen er regnet
ut fra er mer enn 30 000 kroner i løpet av kalenderåret (høyere eller lavere), blir pensjonen
omregnet ut fra den faktiske pensjonsgivende inntekten.
• Det er mulig å tjene opptil 30 000 kroner i året (avviksbeløpet) uten reduksjon av pensjonen.
Dersom inntekten overstiger 30 000 kroner, skal pensjonen din reduseres forholdsmessig for hele
inntektsbeløpet. Dette er en absolutt grense, og pensjonen vil bli omregnet selv om overskridelsen
er liten.
Du må selv melde fra til BKP om
• hvor stor framtidig arbeidsinntekt du forventer å få på årsbasis
• endringer i arbeidsinntekten i forhold til det som var oppgitt ved søknad om AFP
BKP vil foreta ny beregning når du melder fra om at arbeidsinntekten vil endre seg.
Pensjonsgivende inntekt som stammer fra arbeid eller virksomhet før første uttak av AFP skal
ikke inntektsprøves mot pensjonen.
Dette gjelder:
• Feriepenger som er opptjent før uttak av AFP.
• Lønn eller honorar som stammer fra arbeid eller virksomhet før AFP ble tatt ut.
• Eierinntekt fra aksjeselskap som pensjonisten ikke lenger er aktiv eier i.
Inntektsreglene som fremgår over gjelder utbetaling av folketrygdberegnet AFP.
Fra 65 år kan pensjonen alternativt beregnes etter tjenestepensjonsordningens regler.

Tjenestepensjonsberegnet AFP
Inntekt fra arbeidsgivere med rett og plikt til medlemskap i BKP eller andre offentlige
tjenestepensjonsordninger medfører reduksjon eller bortfall av tjenestepensjonsberegnet AFP.
På nåværende tidspunkt er det for de ulike deler av offentlig sektor forskjellige regler for når en
arbeidstaker skal innmeldes i offentlig tjenestepensjonsordning.
Bergen kommune følger SGS 2020 for KS området, som de fleste andre kommuner, fylkeskommuner og
avledede virksomheter med medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning. For arbeidsgivere som er
tilknyttet KS foreligger det ikke en nedre grense for innmelding for arbeidstagere som arbeider på
ordinære vilkår, noe som medfører at arbeidstager da vil bli innmeldt i offentlig tjenestepensjonsordning
fra første arbeidstime.
Mange offentlige arbeidsgivere, herunder Bergen kommune, har anledning til å engasjere de som mottar
tjenestepensjonsberegnet AFP på pensjonistvilkår. Arbeid på pensjonistvilkår medfører ikke innmelding i
offentlig tjenestepensjonsordning.
Dersom du vurderer å arbeide ved siden av å motta pensjon må du klargjøre med aktuell arbeidsgiver
hvorvidt ditt arbeidsforhold vil medføre innmelding i offentlig tjenestepensjonsordning. Dersom
arbeidsforholdet medfører innmelding i offentlig tjenestepensjonsordning er du pliktig å melde fra om
arbeidsforholdet til BKP ihht meldeplikten.
Inntekt som ikke medfører medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning vil som hovedregel ikke
påvirke tjenestepensjonsberegnet AFP fra BKP.
Gradert tjenestepensjonsberegnet AFP
Ved gradert tjenestepensjonsberegnet AFP settes pensjonsgraden ifht nedgang i forsikret stillingsprosent.
Dersom du arbeider mer enn den stillingsprosent som ble fastsatt ved innvilgelse av gradert pensjon, skal
pensjonen reduseres forholdsmessig, jf. SGS 2020 del I § 14-7 c).

