REGLER OM SLITERTILLEGG FRA SLITERORDNINGEN
Vedtatt av Sliterordningens styre i møte 7. mai 2019,
i medhold av Sliterordningsavtalen § 3-7.
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KAPITTEL 1 – VILKÅR FOR RETT TIL SLITERTILLEGG
§ 1 Alder og uttakstidspunktet
(1) En arbeidstaker kan tidligst ta ut slitertillegg etter fylte 62 år. Slitertillegg må tas ut før
arbeidstakeren fyller 65 år.
(2) Slitertillegg ytes ikke til arbeidstaker som er født i 1956 eller tidligere.
(3) Innen aldersspennet nevnt i første ledd, velger arbeidstakeren selv uttakstidspunkt.
Slitertillegg ytes likevel tidligst fra og med måneden etter at kravet om ytelse ble satt fram.
(4) I forbindelse med innfasing av Sliterordningen kan styret kan gjøre unntak fra tredje ledd
andre punktum, ved at uttakstidspunktet ligger forut for søknadstidspunktet. Styret bestemmer
hvor lenge et slikt unntak skal gjelde.
§ 2 Slitertillegg (første ledd tilsvarer Sliterordningsavtalen § 3-4)
(1) Slitertillegg ytes til arbeidstaker født i 1957 eller senere, og er betinget av at
arbeidstakeren
(a) har fått innvilget AFP fra Fellesordningen for avtalefestet pensjon,
(b) på uttakstidspunktet for AFP var ansatt i foretak tilsluttet Sliterordningen, og
(c) har hatt en gjennomsnittlig inntekt de tre siste kalenderår før mottak av ytelsen som
ikke overstiger 7,1 G (grunnbeløpet i folketrygden)
(2) Ved prøvingen av inntektsgrensen i bokstav c anvendes den G som gjaldt pr 1. mai i siste
kalenderår før uttakstidspunktet.
(3) Det er et vilkår for rett til slitertillegg at arbeidstakeren var omfattet av Sliterordningen på
tidspunktet for uttak av AFP, jf. Regler om tilslutning og premie til Sliterordningen § 4.
§ 3 Inntektsgrense før uttak
(1) Som inntekt etter § 2 første ledd bokstav c regnes brutto arbeidsinntekt tillagt
næringsinntekt, inntekt av bolig og annen fast eiendom og netto kapitalinntekter.
(2) Med brutto arbeidsinntekt menes lønn og tilsvarende ytelser som omfattes av
skattemeldingens/skatteoppgjørets poster 2.1 (2.1.1 til 2.1.10).
(3) Med næringsinntekt menes beregnet overskudd fra næringsvirksomhet (netto) og som
dermed omfattes av skattemeldingens/skatteoppgjørets poster 2.7 (2.7.1 til 2.7.13).
(4) Med inntekt av bolig og annen fast eiendom menes beregnet overskudd ved utleie fra
skjema «RF 1189 Utleie mv. av fast eiendom» som omfattes av
skattemeldingens/skatteoppgjørets poster 2.8.2 og 2.8.5.
(5) Med netto kapitalinntekter menes alle inntektsposter omfattet av
skattemeldingens/skatteoppgjørets poster 3.1 (3.1.1 til 3.1.14) med fradrag for alle
fradragsposter omfattet av skattemeldingens/skatteoppgjørets poster 3.3 (3.3.1 til 3.3.14).
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KAPITTEL 2 – YTELSENS STØRRELSE
§ 4 Slitertillegg
(1) For arbeidstaker som er 62 år på uttakstidspunktet utgjør slitertillegget 0,25 G.
(2) For arbeidstaker som er 63 år på uttakstidspunktet utgjør slitertillegget 2/3 av ytelsen etter
første ledd.
(3) For arbeidstaker som er 64 år på uttakstidspunktet utgjør slitertillegget 1/3 av ytelsen etter
første ledd.
§ 5 Innfasing av slitertillegg
(1) Slitertillegg etter § 4 ytes til arbeidstaker født i 1963 eller senere.
(2) For arbeidstakere født i årene fra og med 1957 til og med 1962 utgjør det årlige
slitertillegget en andel av slitertillegget etter § 4:
(a) 1957: 1/7-del
(b) 1958: 2/7-deler
(c) 1959: 3/7-deler
(d) 1960: 4/7-deler
(e) 1961: 5/7-deler
(f) 1962: 6/7-deler
§ 6 Bruk av grunnbeløpet i folketrygden
(1) Ved fastsettelse av slitertillegget etter §§ 4 og 5 benyttes G som er gjeldende på
uttakstidspunktet.
§ 7 Regulering av slitertillegg
(1) Slitertillegg reguleres på samme måte som AFP og folketrygden.
§ 8 Utbetaling og varighet (andre ledd tilsvarer Sliterordningsavtalen § 3-5)
(1) Hver måned betales 1/12 av slitertillegget (månedsbeløpet). Månedsbeløpet betales fra og
med den måneden slitertillegget tas ut. Styret kan bestemme en annen utbetalingsfrekvens.
(2) Månedsbeløpet betales til og med den måneden mottakeren fyller 80 år. Dør mottakeren
tidligere, betales månedsbeløpet til og med den måneden dødsfallet inntraff.
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KAPITTEL 3 – BORTFALL OG TILBAKEBETALING
§ 9 Bortfall av slitertillegg på grunn av arbeidsinntekt mv. (første og femte ledd tilsvarer
Sliterordningsavtalen § 3-6)
(1) Rett til slitertillegg under utbetaling faller bort dersom arbeidstakeren i løpet av et
kalenderår mottar brutto arbeidsinntekt som overstiger kr 15.000 (toleransebeløp). Betalingen
av slitertillegg opphører måneden etter at toleransebeløpet på kr 15.000 er overskredet.
(2) Inntekter tidfestes til den måned inntekten er rapportert til Skatteetaten. Det år slitertillegg
tas ut, regnes bare med inntekter tidfestet til etter uttakstidspunktet.
(3) Med brutto arbeidsinntekt menes lønn og tilsvarende ytelser som omfattes av
skattemeldingens/skatteoppgjørets poster 2.1 (2.1.1 til 2.1.10).
(4) Ved beregning av om inntektsgrensen er overskredet ses det likevel bort fra følgende
ytelser:
(a) utbetalte feriepenger basert på arbeidsinntekt tidfestet til tiden før uttakstidpunket
(b) utbetalt bonus for arbeid utført før uttakstidspunktet dersom bonusen utbetales i
samsvar med skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og arbeidstakeren
har mottatt bonus eller vært bonusberettiget de siste tre årene før uttak. Har foretaket
innført bonusordningen i løpet av de siste tre år før uttak, må minst fem arbeidstakere i
foretaket ha vært omfattet av tilsvarende bonusavtale
(c) utbetaling fra konkursbo etter dekningsloven §§ 9-3 eller 9-6 eller i medhold av
lønnsgarantiloven
(d) erstatning eller oppreisning for ikke-økonomisk tap etter oppsigelse eller avskjed
når det foreligger rettskraftig dom for at oppsigelsen eller avskjeden var urettmessig
eller arbeidsgiver før betaling av erstatningen skriftlig har erkjent at oppsigelsen eller
avskjeden var urettmessig
(5) Når retten til slitertillegg har falt bort, kan nytt slitertillegg ikke innvilges.
§ 10 Tilbakekreving etter feilaktig utbetaling
(1) Dersom slitertillegg er utbetalt i strid med Sliterordningsavtalen, disse regler eller lov, skal
ytterligere utbetalinger straks stanses.
(2) Utbetaling av slitertillegg til noen som ikke hadde krav på den, kan kreves tilbake dersom
den som har fått utbetalingen (mottakeren) eller noen som opptrådte på vegne av mottakeren
forsto eller burde ha forstått at utbetalingen skyldtes en feil. Det samme gjelder dersom
vedkommende har forårsaket utbetalingen ved forsettlig eller uaktsomt å gi feilaktige eller
mangelfulle opplysninger.
(3) Krav etter andre ledd skal rettes mot mottakeren av feilutbetalingen.
(4) Dersom mottakeren ikke betaler kravet ved påkrav, kan krav rettes mot noen som har
opptrådt på vegne av mottakeren og som har utvist forsett eller uaktsomhet.. Arbeidsgiver
som gir opplysninger av betydning for retten til slitertillegg, anses å opptre på vegne av
arbeidstakeren.
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(5) Feilutbetalte beløp som er mottatt i aktsom god tro, kan kreves tilbake, begrenset til det
beløp som er i behold når vedkommende blir kjent med feilen.
(6) Feilutbetalte beløp som utgjør mindre enn 50 prosent av rettsgebyret, kreves ikke tilbake.
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KAPITTEL 4 – ALMINNELIGE BESTEMMELSER
§ 11 Definisjoner
I disse regler betyr:
(a) AFP – avtalefestet pensjon fra Fellesordningen
(b) Arbeidstaker – enhver som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse,
eller som søker eller mottar slitertillegg
(c) Fellesordningen – Fellesordningen for avtalefestet pensjon
(d) Foretak –selskap, stiftelse, forening og annen juridisk person, samt enkeltpersonforetak,
som er tilsluttet Sliterordningen
(e) G – grunnbeløp etter folketrygden, jf. folketrygdloven § 1-4
(f) Sliterordningsavtalen – Avtale mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) om Sliterordning, inngått 7. mai 2019
(g) Sliterordningsdekning – bestemmelser i tariffavtale om slitertillegg i Sliterordningen
(h) Uttakstidspunktet – det tidspunkt slitertillegg tas ut første gang. Uttakstidspunktet regnes
som den første dag i måneden
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