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Bilag til overenskomstens DEL II 

 

 

Sluttvederlagsavtalen 
Gjeldende fra 01.01.2011 med endringer fra 1. juli 2011 

 

 

1.0 GENERELT 

 

1.1 Opprettelse 

 Sluttvederlagsavtalen ble opprinnelig inngått mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Norsk 

Arbeidsgiverforening (N.A.F.) -  nå Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) – det følgende 

Partene - jfr. Rikslønnsnemndas kjennelse av 14. juni 1966, med senere endringer. 

 

 Avtalen trådte i kraft 1. oktober 1966 og inngår som en del av hver enkelt tariffavtale mellom 

forbund tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) og (NHO). 

 

 Avtalen kan av hver av partene sies opp med 2 måneders varsel til utløp 1. april i forbindelse med 

tariffrevisjonen. Hvis den ikke sies opp, gjelder den videre til utløpet av neste tariffperiode. 

 

1.2 Formål og personkrets 

 Hensikten med denne avtale er å yte økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som etter fylte 50 

år blir sagt opp uten at oppsigelsen skyldes eget forhold, eller når arbeidsforholdet opphører som 

følge av uførhet eller kronisk sykdom. 

 

1.3 Rettsstilling 

Sluttvederlagsordningen er en selvstendig juridisk person med egen regnskapsføring. 

Sluttvederlagsordningens midler holdes skilt fra Partenes midler og hefter ikke for deres 

forpliktelser.  Dette er ikke til hinder for at Sluttvederlagsordningen innkrever og fordeler 

Opplysnings- og utviklingsfonds midler på vegne av LO og NHO og eventuelle andre arbeidstaker- 

og arbeidsgiverorganisasjoner, såfremt midlene holdes adskilt fra midlene i 

Sluttvederlagsordningen. 

 

 Sluttvederlagsordningen ved styret kan reise og motta søksmål.  

 Avtalt verneting er i alle tilfelle Oslo som vedtas ved tilslutning til Sluttvederlagsordningen eller 

ved fremsetting av krav om AFP.  

 

 

2.0 KOLLEKTIVE VILKÅR 

  

2.1 Hvilke bedrifter som er tilsluttet 

  

Tilsluttet Sluttvederlagsordningen er: 

 

 a. Tariffbundne medlemsbedrifter i NHO som har avtale med forbund innenfor LO. 

b. Tariffbundne medlemsbedrifter utenfor NHO som har tariffavtale med forbund innefor LO. 

c. Tariffbundne medlemsbedrifter i NHO som ikke har tariffavtale med forbund innenfor LO, 

når arbeidsgiver og arbeidstakere er blitt enige om at bedriften skal slutt seg til ordningen. 

Slik tilslutning må godkjennes av styret for Sluttvederlagsordningen.  
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d. Tariffbundne bedrifter tilsluttet andre tariffområder enn de som faller inn under bokstavene 

a-c – forutsatt at Partene er enige om at tariffområdet skal være med. Ved brudd på 

eventuelle vilkår som er satt for slik tilslutning i medhold av første ledd, kan Partene etter 

innstilling fra Styret trekke tillatelsen tilbake. 

 

e. Bedrifter som etter tidligere avtale hadde anledning til å være tilsluttet på frivillig basis. 

 

Tilslutningen skjer automatisk om bedriften har inngått tariffavtale som omfatter Sluttvederlaget til 

LO/NHO. 

 

 Når en bedrift er tariffbundet til å være med i Sluttvederlagsordningen, så omfatter premieplikten 

samtlige arbeidstakere. 

 

2.2. Inn- og uttreden av Sluttvederlagsordningen 

 

 Tilsluttet Sluttvederlagsordningen blir bedriften fra det tidspunkt tariffavtale hvor 

Sluttvederlagsbilaget til LO/NHO inngår, trer i kraft.  

 Det påhviler den relevante tarifforganisasjonen å foreta tilmelding og kontrollere at vilkårene for 

deltakelse er tilfredsstilt. Bedrifter som er blitt medlem, må opprette sitt medlemskap, så lenge 

betingelsen for medlemskap etter tariffavtalen er tilstede. Ved oppsigelse av tariffavtalen i 

tariffperioden gjelder premieplikten til Sluttvederlagsordningen likevel alltid ut tariffperioden. 

Dette gjelder likevel ikke frivillig tilmeldte bedrifter – jfr. pkt. 2.1, bokstav e- som kan tre ut med 

umiddelbar virkning. Premien betales frem til uttredelsesdato. 

 

 Dersom vilkårene for deltakelse ikke er oppfylt, påhviler det den relevante tarifforganisasjon 

umiddelbart å melde fra til Sluttvederlagsordningen. Frivillige tilmeldte bedrifter kan på eget 

initiativ tre ut av Sluttvederlagsordningen når de måtte ønske.  

 

 I de tilfeller hvor bedriften er tilsluttet en arbeidsgiverorganisasjon skal denne anses for relevant 

tarifforganisasjon. For øvrig foretas tilmelding av den aktuelle arbeidstakerorganisasjon. 

 

 

3.0 INDIVIDUELLE VILKÅR 

 

3.1 Lengden på medlemskapet 

 Arbeidstakeren må ha stått tilsluttet ordningen i de siste 3 måneder før oppsigelsen ble gitt. 

 Opphører arbeidsforholdet som følge av uførhet eller kronisk sykdom, må tilslutningen til 

ordningen ha skjedd før sluttdato - jfr. pkt. 3.5. 

 

3.2 Krav til alder og ansiennitet  

  

 For å kunne innvilge sluttvederlag må arbeidstakeren ved sluttdato ha fylt 50 år, men ikke ha rett 

til avtalefestet pensjon (AFP) og dessuten: 

 

 a) ha vært minst 10 år i sammenheng i bedriften, eller 

  

 b)  ha sammenlagt 20 år i bedriften, hvorav de siste 3 år i sammenheng, eller 

 

 c)  ha minst 15 års sammenhengende medlemskap i sluttvederlagsordningen umiddelbart før 

sluttdato, eller 
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 d)  ha arbeidet i et fag som hører inn under overenskomsten for anleggsfagene, 

fellesoverenskomsten for  byggfag og elektromontører i til sammen 20 år – hvorav de siste 5 

årene i sammenheng. Arbeidstakeren må på søknadstidspunktet være ansatt i en bedrift som 

omfattes av Sluttvederlagsordningen. Ansienniteten som kreves etter dette punkt skal 

godtgjøres ved attestasjon fra arbeidsgiver(e) og eller NAV, om nødvendig supplert med 

opplysninger fra forbund/fagforening. Om ikke uførhet/kronisk sykdom er årsaken til at 

vedkommende måtte slutte, er det et tilleggsvilkår at vedkommende har mottatt dagpenger 

ved arbeidsledighet i minst 3 måneder uten å ha blitt tilvist passende arbeid. 

 

 Om ansiennitet er oppnådd i flere bedrifter innen et konsern, må de aktuelle bedrifter ha vært 

tilsluttet Sluttvederlagsordningen da opptjeningen fant sted for å telle med. 

 

 Om en arbeidstaker ikke arbeider i bedriften som følge av at vedkommende er permittert eller 

mottar arbeidsavklaringspenger, anses vedkommende å beholde tilknytningen til bedriften i inntil 

ett år, regnet fra siste ordinære arbeidsdag.  

 

 

 

3.3 Oppsigelse, sykdom m.m. 

 

 Sluttvederlag ytes til arbeidstakere som blir sagt opp fra sitt arbeid - helt eller delvis - på grunn av 

innskrenkning, nedbemanning, avvikling eller konkurs.  

 

 Avtale om fratreden som inngås i forbindelse med at en bedrift nedbemanner, likestilles med 

oppsigelse. I den utstrekning det ytes etterlønn/sluttpakke, vil sluttvederlag likevel ikke kunne 

innvilges om arbeidstakeren har fått nytt arbeid før vedkommende er tilstått dagpenger. 

Arbeidstakere som fristilles uten noen bestemt fratredelsesdato tilstås ikke sluttvederlag. 

 

 Sluttvederlag ytes også til arbeidstakere som innvilges uførepensjon.  

 

 Sluttvederlag ytes til arbeidstaker som mottar arbeidsavklaringspenger, såfremt 

Sluttvederlagsordningen legger til grunn at sykdommen er kronisk og det er lite sannsynlig at 

søkeren kommer tilbake til sitt tidligere arbeid i overskuelig fremtid. For sin vurdering kan 

Sluttvederlagsordningen kreve fremlagt dokumentasjon, herunder tilfredsstillende legeerklæring 

og dokumenter i saksgang knyttet til søknad og innvilgelse av arbeidsavklaringspenger, som viser 

at søkeren ikke er i stand til å forsette i sitt arbeid eller annet passende arbeid i bedriften, jfr. pkt. 

3.4. 

 

  

 

3.4 Annet passende arbeid m.m. 

 

 Om en arbeidstaker som mister arbeid, jfr. pkt 3.3, tilbys annet passende arbeid i bedriften, eller i 

samme konsern som bedriften inngår i, eller hos nye eiere, eller i annet foretak som viderefører 

virksomheten, tilstås det ikke sluttvederlag. 

  

 Ved vurderingen av spørsmålet om arbeidstakeren skal anses å ha fått passende arbeid, skal det 

legges vekt på at hensikten med sluttvederlagsordningen er å yte vederlag til arbeidstakere som 

mister sin arbeidsplass. Arbeidstakere som i realiteten fortsetter sitt gamle arbeid, vil vanligvis 

ikke ha krav på sluttvederlag. 
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 Det samme gjelder om arbeidstakeren selv overtar hele arbeidet eller deler av bedriften, slik at 

vedkommende i realiteten fortsetter i sitt tidligere arbeid. 

 

 Blir det driftsstans i forbindelse med et eierskifte mv., skal arbeidstaker likevel innvilges 

sluttvederlag om det går mer enn 3 måneder før han har fått ny ansettelse/reansettelse 

 

 Ved fusjon og ved virksomhetsoverdragelse som faller inn under virkeområdet til 

arbeidsmiljøloven kapittel 16 blir overtakende foretak (ny arbeidsgiver) tilsluttet Fellesordningen 

med plikt til premiebetaling. Dette gjelder likevel ikke dersom ny arbeidsgiver benytter sin rett 

hjemlet i arbeidsmiljøloven § 16-2 annet ledd til å reservere seg.  

  

 

3.5 Fastsetting av sluttdato 

 Sluttdatoen er normalt oppsigelsestidens utløp.  

 

 Når uførhet eller kronisk sykdom nødvendiggjør opphør av arbeidsforholdet, skal sluttdatoen 

regnes å være 6 måneder etter siste arbeidsdag. 

 

  

3.6 Vilkår for rett til nytt sluttvederlag 

  

 Etter at sluttvederlaget er innvilget, må det gå minst 10 år før nytt sluttvederlag kan innvilges. Det 

er sluttdatoen og ikke tidspunktet for utbetalingen som er avgjørende for om dette vilkåret kan 

ansees oppfylt. 

 

3.7 Dødsfall og sluttvederlag 

 

 Bare arbeidstakeren kan kreve sluttvederlag. Et vilkår for utbetaling av sluttvederlag til de 

etterlatte, jfr. pkt. 7.3, er at krav om sluttvederlag er fremsatt før dødsfallet. 

 

 

3.8. Førtidspensjon (bedriftsbaserte) og AFP 

 Førtidspensjon, avtalt mellom bedriften og den ansatte, må være et ledd i en reell 

bemanningsreduksjon for at sluttvederlaget skal kunne innvilges. 

 

 Sluttvederlag ytes ikke til arbeidstakere som tar ut AFP.  

 

 I tilfeller der AFP er blitt utbetalt i påvente av uføretrygd, mister arbeidstakeren retten til senere å 

ta ut sluttvederlag.  Om AFP-tillegget ikke er utbetalt i mer enn 6 måneder, kan retten til 

sluttvederlag gjenopprettes ved at utbetalt AFP-tillegg tilbakebetales. 

 

 

 

4.0 STØRRELSEN PÅ SLUTTVEDERLAGET 

 

4.1 Sluttvederlagssatsene 

 

 Følgende satser gjelder fra 1. juli 2011 for 1/1 stilling (normalt 37,5 timer i uken) 

 

   50 år: kr. 20.000,-  59 år: kr. 70.000,- 

   51 år: kr. 20.000,-  60 år: kr. 75.000,- 
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   52 år: kr. 25.000,-  61 år: kr. 80.000,- 

   53 år:   kr. 30.000,-  62 år:   kr. 80.000,-    

     54 år:  kr. 40.000,-  63 år:   kr. 65.000,-  

   55 år: kr. 50.000,-  64 år: kr. 50.000,- 

   56 år: kr. 55.000,-  65 år: kr. 35.000,- 

   57 år: kr. 60.000,-  66 år: kr. 20.000,- 

   58 år: kr. 65.000,- 

 

 Etter skattelovens § 5-15 (1), bokstav a, nr. 1 er sluttvederlaget skattefritt. 

 

4.2 Lavere pensjonsalder enn 67 år 

 

 Ved utbetaling av sluttvederlag til arbeidstakere med lavere aldersgrense enn 67 år, anvendes 

ovenstående skala tilsvarende, dog slik at det for siste året før oppnådd aldersgrense utbetales kr. 

20.000,- for det nest siste året kr. 35.000,- osv. inntil 50-årsgrensen er nådd. 

 

 Sjømenn som har anledning til å ta ut sjømannspensjon ved fylte 60 år, regnes å ha pensjonsalder 

på 62 år, om de ikke er ansatt i stilling med høyere pensjonsalder. 

 

 

 

5.0 REDUKSJON AV SLUTTVEDERLAGSBELØPET  

 

5.1 Deltid 

 

 Arbeidstakere som arbeider mindre enn ordinær full tid for stillingen, utbetales redusert 

sluttvederlag. Reduksjonen skjer forholdsmessig. 

 

5.2 Bibehold av deler av stillingen 

 

 Om oppsigelsen bare gjelder en del av stillingen - tvungen reduksjon av både arbeidstid og lønn, 

reduseres sluttvederlaget tilsvarende. Det er det forholdsmessige lønnstapet som er utgangspunktet 

for beregningen. 

 

 Arbeidstakere som må redusere sin yrkesaktivitet som følge av uførhet/kronisk sykdom, men som 

forsetter i arbeid kombinert med uttak av redusert uføretrygd får sluttvederlaget redusert. Det er 

uføregraden som legges til grunn for beregningen. 

 

5.3 Sluttdato mindre enn ett år før ordinær aldersgrense 

 

 Inntrer sluttdato mindre enn ett år før ordinær aldersgrense i stillingen, skal sluttvederlaget 

sammen med sosiale ytelser, så som arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, etterlattepensjon, 

førtidspensjon eller dagpenger, ikke overstige den nettolønn arbeidstakeren ville ha fått ved å 

forsette i arbeidet til fylte 67 år. Den som har sykepenger frem til pensjonsalder, har ikke krav på 

sluttvederlag. 

 

 Tilsvarende begrensninger gjelder også når pensjonsalderen er lavere enn 67 år. 

 Bestemmelsen i første avsnitt gis da virkning i året før vedkommende kan ta ut alderspensjon. 
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6.0 SAKSBEHANDLING 

 

6.1 Fremsetting av søknad 

 

 På vegne av arbeidstakeren skal bedriften/bobestyrer, på foreskrevet skjema sende søknaden om 

sluttvederlag til NAV lokalt. Etter at NAV har påført de nødvendige data, videresendes søknaden 

til Sluttverderlagsordningen. 

 

 Både arbeidsgiver og arbeidstaker er pliktig til å gi de opplysninger som er nødvendig for å avgjøre 

søknaden. 

 

 Alle forhold som må antas å ha betydning for saken skal dokumenteres. 

 

 Om det etter at søknaden er innsendt skjer endringer som antas å ha betydning for behandling av 

søknaden, plikter både arbeidsgiver og arbeidstaker å underrette Sluttvederlagsorningen. 

 

6.2 Foreldelse  

 

 Krav om sluttvederlag må være fremmet innen 3 år etter sluttdato. I uføresaker må krav om 

sluttvederlag være fremmet innen 3 år etter at melding om uførepensjon ble truffet. 

 

 Dersom søknad om sluttvederlag ikke er sendt fordi arbeidsgiver/arbeidstaker mangler nødvendig 

kunnskap om muligheten til å søke sluttvederlag inntrer foreldelse tidligst 1 år etter den dag da 

fordringshaveren fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap. Foreldelsestiden kan ikke forlenges 

etter denne paragraf med mer enn til sammen 2 år. 

 

6.3 Klage 

 

 Avgjørelser om sluttvederlag kan klages inn for ordningens styre eller et særskilt klageorgan 

oppnevnt av styret. Saker som er klagebehandlet kan begjæres gjenopptatt om det foreligger nye 

opplysninger. 

 

 Klagen må Sluttvederlagsordningen i hende eller postlagt innen  6 uker etter at meldingen om 

avgjørelsen er sendt til arbeidstakerens siste oppgitte adresse. Klager som er fremsatt for sent, skal 

avvises. I særlige tilfeller kan administrasjonen til Sluttvederlagsordningen anmode styret om å 

behandle en klage selv om fristen er løpt ut.  

 

6.4 Taushetsplikt 

 

 Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for Sluttvederlagsordningen, plikter å forhindre at andre 

får adgang eller kunnskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens 

personlige forhold. Som personlig forhold regnes også fødested, fødselsdato, personnummer, 

statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bosted og arbeidssted. 

  

 Taushetsplikten omfatter også tekniske innretninger og fremgangsmåter, samt drifts- eller 

foretningsforhold, som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn 

til den som opplysningen angår. 

 

 I tillegg gjelder avtalebasert taushetsplikt for ansatt i Sluttvederlagsordningen og oppdragstaker i 

samsvar med avgitt taushetserklæring. Taushetsplikt etter foregående punktum kan ikke omfatte 
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opplysninger som er alminnelig kjent og heller ikke når opplysningsplikt følger av bestemmelse 

gitt i eller i medhold av lov. 

 

 

7.0 UTBETALING 

 

7.1 Utbetaling til søker 

 

 Om vilkårene for rett til sluttvederlag er til stede, skal utbetaling fra Sluttvederlagsfondet skje så 

raskt som mulig etter at fratredelsen har funnet sted.  

 

 Krav på sluttvederlag kan ikke overdras til andre. 

 

 I tilfeller hvor bedriften selv plikter å utbetale sluttvederlag - jfr. kap. 7.2,  men unnlater å  betale 

ut sluttvederlaget som forutsatt, har arbeidstakeren krav på betaling direkte fra 

Sluttvederlagsordningen. I så fall overtar ordningen arbeidstakerens krav mot bedriften. 

 

. 

7.2 Utbetaling fra bedriften 

 

 Dersom bedriften er blitt krevet, men likevel skylder premie for 2 år eller mer, plikter bedriften 

selv å utbetale sluttvederlaget om en ansatt oppfyller vilkårene for rett til sluttvederlag etter denne 

avtale. Sluttvederlaget skal også i slike tilfeller utmåles etter bestemmelsene i denne avtale. 

 

 Bedriften kan også pålegges å utbetale sluttvederlag til en arbeidstaker som har rett til sluttvederlag 

etter denne avtale, om bedriften har unnlatt å melde arbeidstakeren inn i arbeidstakerregisteret. 

 

7.3 Utbetaling etter søkerens dødsfall 

 

 Dersom søker dør før sluttvederlaget er utbetalt, kan utbetaling skje til ektefelle/samboer (bodd 

sammen i minimum 12 av de siste 18 måneder) eller til forsørgede barn under 21 år. Hvis avdøde 

etterlater seg både forsørgede barn og ektefelle eller sambo som nevnt, skal barnet ha fortrinnsrett 

til sluttvederlaget. Andre slektninger/arvinger kommer ikke i betraktning.    

 

7.4 Tilbakebetaling av urettmessig utbetalt sluttvederlag 

 

 Dersom noen får utbetalt sluttvederlag som følge av at det er gitt uriktige eller ufullstendige 

opplysninger eller at situasjonen har endret seg etter at søknaden ble innsendt, vil sluttvederlaget 

bli krevd tilbakebetalt. 

 

 

 

8.0 PREMIEBETALINGEN MM. 

 

8.1 Premien 

 

 Bedriften betaler premie for hver ansatt. Premiesatsen varierer etter arbeidstid. Beløpene reguleres 

av sekretariatet i LO og arbeidsutvalget i NHO etter innstilling fra styret. 

 

 Antall ansatte som skal være gjenstand for premieberegningen fastsettes ut fra opplysninger 

bedriften har gitt til Arbeidstaker- og arbeidsgiverregister.  
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Grunnlaget for fastsetting av avgiften er antall arbeidstakere innmeldt i Arbeidsgiver- og 

arbeidstakerregister. Kvartalspremien fastsettes på grunnlag av antallet ansatte ved utgangen av 

foregående kvartal. 

 

8.2 Innbetaling av premie 

 

 Premien innbetales kvartalsvis til Sluttvederlagsordningen. 

 

8.3 Ansvar for premieinnbetalingen 

 

 Arbeidsgiveren har - uavhengig av om vedkommende blir krevet eller ikke - selv ansvaret for at 

premien blir betalt som fastsatt. 

 

8.4 Konsekvenser av manglende premieinnbetaling m.m. 

 

 Om bedriften unnlater å betale premien, sendes kravet til inkasso etter at det sendt to purringer. 

 

 Plikten til å innbetale skyldig premie opprettholdes uredusert, selv om arbeidsgiveren har måttet 

utbetale sluttvederlaget etter bestemmelsen i kap. 7.2. 

 

 

9.0 LEDELSE, ADMINISTRASJON M.M 

 

9.1 Sluttvederlagsordningens styret 

 

 Sluttvederlagsordningens øverste myndighet er styret. Styret består av fire medlemmer og fire 

personlige varamedlemmer. 

 

 LO og NHO velger hver to medlemmer av styret. De personer som er valgt som medlemmer av 

styret i Fellesordningen for Avtalefestet pensjon fra LO og NHO anses samtidig valgt som 

medlemmer av styret i Sluttvederlagsordningen med mindre en part foretar særskilt valg av 

medlemmer til styret i Sluttvederlagsordningen. Vervet som leder i styret besettes for to år ad 

gangen av de to partene etter tur. 

 

 Styret kan vedta at det skal betales godtgjørelse for verv som styremedlem og varamedlem, samt 

særskilt klageorgan (jfr. pkt. 9.2) Styret fastsetter i tilfelle godtgjørelsens størrelse. Styret kan 

overlate til et utvalg bestående av inntil tre personer valgt av partene i Sluttvederlagsordningen å 

fastsette godtgjørelsen til styrets medlemmer. 

   

 

 

9.2 Styrets oppgaver 

 

 Forvaltningen av Sluttvederlagsordningen hører under styret. Styret skal sørge for  forsvarlig 

organisering av virksomheten. 

 

 Styret fastsetter planer og budsjetter for Sluttvederlagsordningens virksomhet. 

 

 Styret skal holde seg orientert om Sluttvederlagsordningens økonomiske utvikling og påse at dets 

virksomhet og regnskap er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal ha tilsyn med at 
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forvaltningen av Sluttvederlagsordningens midler skjer overensstemmende med disse vedtekter og 

styrets vedtak.  

 

 Styret avgjør hvordan vedtektene skal tolkes og kan avgjøre saker av prinsipiell karakter.  

 

 Styret behandler og avgjør klagesaker. Styret kan oppnevne et særskilt klageorgan til behandling 

av klagesakene. 

 

 Styret utarbeider forslag til endringer i vedtektene på grunnlag av den til en hver tid gjeldende 

Sluttvederlagsavtale. 

 

 Styret utøver for øvrig slik myndighet som det er tillagt i lov eller vedtekter som naturlig tilligger 

styret. 

 

 

9.3 Styrets møter 

 

 Styret holder møter når lederen bestemmer eller et av de andre medlemmene krever det. Det skal 

holdes minst 4 møter hvert år med regelmessig mellomrom. 

 

 Møtet ledes av styrets leder. Er styrets leder fraværende led møtet av nestleder eller i dennes fravær 

av annen møteleder som styret velger.  Er det stemmelikhet ved avgjørelse som vedtas med 

alminnelig flertall, gjelder det som møteleder har stemt for. 

 

 For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst 1 representant fra hver av partene være til 

stede. 

 

 Styret skal føre protokoll, som undertegnes av de medlemmer og/eller varamedlemmer som er 

tilstede. 

 

 Styret treffer sine vedtak med alminnelig flertall når ikke annet er bestemt i disse vedtekter. 

 

 

9.4 Daglig ledelse 

 

 Sluttvederlagsordningen skal ha en administrativ direktør som daglig leder. Administrerende 

direktør tilsettes av styret. Styret kan fastsette instruks for stillingen. 

 

 

9.5 Representasjonsforhold 

 

 Styret representerer Sluttvederlagsordningen utad. 

 

 Administrerende direktør representerer Sluttvederlagsordningen utad i saker som inngår i den 

daglige ledelse. 

 

 Styret kan gi styremedlemmer, administrerende direktør eller navngitte ansatte rett til å 

representere Sluttvederlagsordningen utad, meddele prokura eller annen fullmakt. Slik rett kan når 

som helst tilbakekalles. 
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 Har styremedlem, administrerende direktør eller prokurist overskredet sin myndighet, er 

disposisjonen ikke bindende for Sluttvederlagsordningen når Sluttvederlagsordningen godtgjør at 

medkontrahenten sto eller burde ha forstått at myndigheten ble overskredet, og det ville stride mot 

redelighet å gjøre disposisjonen gjeldende.   

 

 

9.6 Habilitet 

 

 Et styremedlem eller varamedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som 

har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at vedkommende må anses for å ha 

fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for 

administrerende direktør eller annen person som utfører arbeid for Sluttvederlagsordningen. 

 

 Et styremedlem eller daglig leder må heller ikke delta i en sak om lån eller kreditt til seg selv eller 

om sikkerhetsstillelse for egen gjeld. 

 

 

9.7 Taushetsplikt 

 

 Taushetsplikten i pkt. 6.4 omfatter styrets medlemmer. 

 

 Styrets vedtak er ikke underlagt taushetsplikt, med mindre annet følger av første ledd eller er 

bestemt av styret. 

 

 Styremedlem og varamedlem har diskresjons- og taushetsplikt om opplysninger og synspunkter 

som fremkommer i forbindelse med styrets arbeid når ikke annet er bestemt av styret. 

 Taushetsplikten i første punktum gjelder likevel ikke dersom det er behov for å drøfte en sak 

internt i organisasjonen som medlemmet er knyttet til med mindre annet følger av første ledd. 

 

 Reglene i paragrafen her gjelder tilsvarende for medlem av særskilt klageorgan, med mindre annet 

er bestemt av styret i Sluttvederlagsordningen. 

 

 

9.8 Felleskontoret 

 

 Styret kan bestemme at Sluttvederlagsordningens administrative oppgaver skal tillegges 

Felleskontoret for LO/NHO-ordningene (Felleskontoret). Felleskontoret skal i tilfelle være 

sekretariat for Sluttvederlagsordningen og ivareta administrasjonen av Sluttvederlagsordningen.  

Administrerende direktør for Sluttvederlagsordningen skal være administrerende direktør også for 

Felleskontoret. 

 

 Felleskontoret skal blant annet på Sluttvederlagsordningens vegne  

 (a) forberede sakene som skal behandles av styret, og øvrige organer for Sluttvederlagsordningen, 

 (b)  innkreve premier og egenandeler fra bedriftene, 

 (c)  behandle og avgjøre søknader om sluttvederlag og i denne forbindelse kommunisere med 

bedriftene, arbeidstakerne og NAV, 

 (d)  representere Sluttvederlagsordningen i utenrettslige og rettslige tvister med arbeidstakere, 

foretak, organisasjoner og andre, 

 (e)  sørge for at rettigheter og plikter etter denne avtale oppfylles i tråd med 

hovedorganisasjonenes intensjoner. 
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 Styret kan gi fullmakt etter pkt. 9.5 til styremedlem eller ansatt i Felleskontoret. 

 

 Bestemmelsene i pkt. 6.4 om taushetsplikt gjelder tilsvarende for Felleskontoret.  

 

 Felleskontorets kostnader knyttet til sluttvederlagsordningen dekkes av Sluttvederlagsordningen. 

 

  

9.9 Revisor 

 

 Styret velger en statsautorisert revisor og godkjenner revisors godtgjørelse. Revisor skal ha tilgang 

til alle opplysninger som er nødvendig for utøvelsen av arbeidet.  

 

 

10.0 ANBRINGELSE AV SLUTTVEDERLAGSORDNINGENS MIDLER 

 

10.1 Kapitalforvaltning 

 

 Styret avgjør plasseringen av Sluttvederlagsordningens midler og fastsetter retningslinjer for 

kapitalforvaltningen. Styret kan innenfor de fastsatte retningslinjer delegere myndighet til å 

bestemme plassering av administrasjonen 

 

 Styret kan beslutte at Sluttvederlagsordningen skal overlate kapitalforvaltningen til et foretak med 

konsesjon til å drive aktiv forvaltning eller oppnevne en investeringskomite til å bestemme 

plasseringer eller på annen måte bistå ved kapitalforvaltningen. 

 

 Kapitalforvaltningen skal være forsvarlig. 
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