
Vilkår for slitertillegg 
 
 
Slitertillegg og AFP 
 
Slitertillegget er et tariffestet påslag til den 
avtalefestede pensjonen for de som starter  
uttak av AFP ved 62, 63 eller 64 år og som 
ikke har arbeidsinntekt ved siden av. For å få  
slitertillegg må du derfor ha fått innvilget AFP 
fra Fellesordningen for AFP.  I tillegg må  
arbeidsplassen din, på uttakstidspunktet for 
AFP, også være omfattet av en tariffavtale 
som inneholder Sliterbilaget. Om du er 
usikker på om din arbeidsplass er omfattet av 
Sliterbilaget, ta kontakt med din arbeidsgiver 
for å få vite hvilken tariffavtale som er gjort 
gjeldende i bedriften. 

Du kan tidligst søke om slitertillegg fra 
samme tidspunkt som du søker uttak av AFP. 
 
Nærmere detaljer om vilkår for AFP finner du 
på www.afp.no. 
 
Egne kriterier for slitertillegg 

Utover å ha fått innvilget AFP, stilles  
det krav til din inntekt de tre siste  
kalenderårene før uttak. For å kunne motta 
slitertillegg, kan du ikke ha hatt en gjennom-
snittlig årsinntekt over  7,1 G (grunnbeløpet i 
folketrygden) de tre siste kalenderår før uttak. 
  
 

HVA ER SLITERTILLEGG?

Inntekt etter utbetaling
 
Rett til slitertillegg faller bort dersom du etter 
at utbetaling av slitertillegg har startet, mottar 
brutto arbeidsinntekt som overstiger  
kr. 28 000 i løpet av et kalenderår. Med brutto  
arbeidsinntekt menes lønn og tilsvarende 
ytelser. Det betyr at også enkelte ytelser fra 
NAV (bl.a. dagpenger, sykepenger og  
arbeidsavklaringspenger) vil kunne medføre 
bortfall av slitertillegg.   

Utbetalingen av slitertillegg opphører  
måneden etter at toleransebeløpet på  
kr. 28 000 er overskredet. Når retten til  
slitertillegg har falt bort, kan du ikke innvilges 
nytt slitertillegg.

Toleransebeløpet er gjenstand for en årlig 
regulering. 
 
Utbetaling av slitertillegg opphører ved fylte 
80 år, eller ved tidligere død.
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Ved lønnsoppgjøret i 2018 avtalte LO, YS og NHO at det skulle etableres en sliterordning som 
skal utbetale en ekstra ytelse (slitertillegg) til de som starter uttak av AFP ved 62, 63 eller 64 år, og 
som ikke har arbeidsinntekt ved siden av. Slitertillegget utgjør med dette et tariffestet påslag til 
den avtalefestede pensjonen (AFP). Innenfor Spekters tariffområde er det etablert en tilsvarende 
ordning (SO Spekter).  

Fellesordningen for AFP er satt til å administrere søknadsbehandling for begge sliterordningene, 
og krever inn premie for Sliterordningen. Reglene for å søke slitertillegg er identisk for de to  
ordningene.
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Denne brosjyren gir en overordnet 
beskrivelse av Sliterordningen.  
I regler for slitertillegg kan du lese 
nærmere om vilkårene for ytelsen. 
Vilkårene kan også endres over 
tid. Se www.slitertillegg.no for mer 
informasjon.

http:// www.afp.no
http://www.slitertillegg.no


Hvor mye utgjør slitertillegget? 
 
Det første årskullet som kunne søke om  
slitertillegg er de født i 1957.  
Disse mottok 1/7 av full ytelse.  
Senere årskull blir tillagt ytterligere 1/7 av 
ytelsen, frem til 1963-kullet som får full ytelse. 
 
Full årlig ytelse tilsvarer 0,25 G  
(grunnbeløpet i folketrygden). 

Søkere av slitertillegg som er 62 år på uttaks-
tidspunktet har rett på full ytelse så lenge de 
oppfyller vilkårene. Ytelsen reduseres med 
1/3 for hvert år etter fylte 62. Det betyr at 
63-årige søkere av slitertillegg får 2/3 av full 
ytelse, mens 64-åringer får 1/3. 
Øvrige aldersgrupper får ingen ytelse.  

Hvordan søker jeg om slitertillegg? 
 
Søknadsskjema for slitertillegg finner du på 
www.slitertillegg.no. Du kan søke om  
slitertillegg elektronisk eller på papir.  
I begge tilfeller er det nødvendig at du legger 
ved dine tre siste skatteoppgjør. 

Hva innebærer Sliterordningen for  
arbeidsgiver? 

Det er to sliterordninger i privat sektor:  
Sliterordningen og SO Spekter. Tilslutning til 
sliterordningene følger av bedriftens  
tariffavtale. For Sliterordningen er det  
Fellesordningen for AFP som administrerer 
innkreving av premie. 

For Sliterordningen utgår fakturagrunnlaget 
fra tre intervaller, hvor det faktureres kr. 12 
per måned for arbeidstakere som arbeider 
0-19 timer i uken, kr. 16 for arbeidstakere 
som arbeider 20-29 timer i uken, og kr. 20 for 
arbeidstakere som arbeider mer enn 30 timer 
i uken. Premieberegningen baseres på de 
opplysningene bedriften har sendt til  
Aa-registeret via A-meldingen.  
Premiefaktura sendes ut kvartalsvis. 
 
Arbeidsgivers premieplikt til Sliterordningen 
er satt til å opphøre 31.12.2023

Kan jeg motta slitertillegg og arbeide samtidig? 

Slitertilleggsordningene er ment å sikre inntekten til de 
som starter uttak av AFP ved fylte 62, 63 eller 64 år, og 
som ikke har arbeidsinntekt ved siden av. Retten til  
slitertillegg faller bort dersom du mottar brutto  
arbeidsinntekt som overstiger kr. 28 000 i løpet av et 
kalender år. Les mer om inntekt og slitertillegg på side 1.    

Vi gjør oppmerksom på at det ikke gjelder noen  
tilsvarende inntektsgrense for mottak av AFP.

Nyttige sider: 

www.slitertillegg.no
Tlf Sliterordningen: 22 98 98 00
www.afp.no
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