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Medlemskap i Statens pensjonskasse for ansatte i Bane NOR SF  

Det vises til tidligere korrespondanse. Nedenfor følger en presisering hva gjelder 

medlemskapet i Statens pensjonskasse for ansatte i Bane NOR SF (tidligere 

Jernbaneinfrastrukturforetaket SF).  

 

I brev av 01.02.2016 og 12.07.2016 har Arbeids- og sosialdepartementet akseptert at ansatte i 

Jernbaneverket og NSB-konsernet som overføres til Bane NOR SF, har anledning til å 

fortsette medlemskapet i Statens pensjonskasse gjennom en lukket pensjonsordning. På grunn 

av at arbeidet med å bestemme foretakets nye pensjonsordning ikke er klart på 

overføringstidspunktet 01.01.2017, har Arbeids- og sosialdepartementet akseptert at den 

lukkede ordningen trer i kraft fra 01.01.2018. Dette medfører at alle ansatte som overføres kan 

opprettholde medlemskapet i Statens pensjonskasse også i 2017. Det nye selskapet 

innrapporterer medlemskapet til Statens pensjonskasse.  

 

I løpet av 2017 blir det klart hvilken tjenestepensjonsordning det nye foretaket skal ha. 

Ansatte som overføres fra Jernbaneverket og NSB-konsernet kan da velge mellom en lukket 

pensjonsordning i Statens pensjonskasse, eller gå over til den nye tjenestepensjonsordningen. 

Dette individuelle valget må være foretatt i løpet av 2017. Overgangen til den nye 

pensjonsordningen kan skje så snart denne er klar.  

 

Nyansatte i Bane NOR SF som ikke er blant dem som overføres fra Jernbaneverket eller 

NSB-konsernet, har medlemskap i Statens pensjonskasse fram til den nye pensjonsordningen 



Side 2 

 

er opprettet. Arbeids- og sosialdepartementet forstår det slik at disse skal omfattes av den nye 

pensjonsordningen når denne er opprettet, og at dette er/blir kommunisert til dem det gjelder.  

 

For at reglene om offentlig AFP-ordning skal gjelde for dem som er omfattet av medlemskap i 

Statens pensjonskasse, må det inngås en lokal tariffavtale. Bane NOR SF bes ta kontakt med 

Statens pensjonskasse om dette.   

 

Med hilsen  

 

 

Simen Fremmergård (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Knut Lorentsen 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur 
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