
Regler for Premiereguleringsfond for leger med pensjonskostnader for tidligere 

kommunalt ansatte  

 

Formål 

Fondets formål er å bidra til dekning av ikke forsikringsbare ytelser i offentlige 

tjenestepensjonsordninger som følge av legers overtakelse av medlemstilslutning i offentlige 

tjenestepensjonsordninger for tidligere kommunalt ansatt hjelpepersonell.  

 

Organisering 

Fondet opprettes som en del av Den norske legeforening.  

 

Styre 

Styret består av fem personer som oppnevnes av Den norske legeforenings sentralstyre.  

 

Styret skal fastsette utdelinger fra fondet. 

 

Styret skal foreslå regler for fondet, som godkjennes av Den norske legeforenings 

sentralstyre.  

 

Kapitalforvaltning 

Fondets midler forvaltes i tråd med de retningslinjer som gjelder for forvaltning av 

Legeforeningens kapital. 

 

Hvem kan søke om bidrag til dekning av reguleringskostnad 

Leger som har pensjonskostnader knyttet til personer som opprettholdt medlemskap i offentlig 

tjenestepensjonsordning i forbindelse med overdragelse av offentlig legevirksomhet kan søke 

om midler fra fondet.   

 

Hvem det kan søkes kostnadsdekning for 

Det kan søkes dekning for kostnader for tidligere hjelpepersonell som er eller har vært 

medlemmer i offentlige tjenestepensjonsordninger der reguleringen av pensjonsrettighetene 

skjer på grunnlag av premiereserver. 

 

Hva det kan søkes dekning for 

Det kan søkes midler til dekning av kostnader knyttet til regulering av pensjonsrettigheter , til 

dekning av avviklingstilskudd til Overføringsavtalens sikringsordning, til dekning av 

kostnader ved underdekning i forhold til bruttogaranterte ytelser og til uforsikrede AFP-

rettigheter.  

 

Kostnader som kan søkes dekket 

Etter søknad tildeles midler etter vedtak fra fondsstyret en gang hvert år. Kostnader som kan 

søkes dekket er: 

1. For virksomheter som er avviklet eller er under avvikling 

a. Reguleringskostnader eller avviklingstilskudd til Sikringsordningen 

2. For aktive virksomheter med aktiv pensjonsordning i offentlig 

tjenestepensjonsordning.  

a. Reguleringskostnader for  

i. alderspensjonister 

ii. Tidligere arbeidstakere 

b. Reguleringskostnader knyttet til uførepensjon og ektefellepensjon. 



3. For aktive virksomheter der pensjonsordningen i offentlig tjenestepensjonsordning 

har opphørt 

a. Reguleringskostnader som knytter seg til premiereserver opptjent før 

arbeidsforholdet til legen startet.  

b. Engangspremie knyttet til bruttogaranterte ytelser 

c. Reguleringskostnader knyttet til tidligere ansattes av uførepensjon og 

ektefellepensjon 

d. Premie ved deltakelse i utjevningsordning for opphørte pensjonsavtaler  

4. Dekning av kostnader som følger av offentlige tjenestepensjonsordningers 

bruttogaranterte ytelser 

5. Uforsikrede AFP-kostnader, under forutsetning av at ikke foretaket har valgt 

selvrisiko 

 

 

Kriterier for å motta stønad. 

Foretakets offentlige tjenestepensjonsordning må være lukket for nye medlemmer senest 1.1. 

2011. Foretaket må være tilmeldt Overføringsavtalens sikringsordning og foretaket må ikke 

ha valgt å ta noe av risikoen ved AFP-dekning selv.  

 

 

Vedtatt 18.3.2011 


