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FORORD
Pensjon	er	komplisert	og	vanskelig	å	få	tak	i	for	de	fleste	av	oss,	men	pensjon	er	også	viktig	å	
forstå.	Det	er	tross	alt	utsatt	lønn,	en	viktig	del	av	dine	lønns-	og	arbeidsvilkår	i	arbeidslivet	og	
ikke	minst	for	oss	i	staten.	Man	har	jo	tross	alt	bidratt	til	sin	endelige	pensjon	i	et	spleiselag	
med	Staten	som	arbeidsgiver	gjennom	et	langt	yrkesliv.

Tjenestepensjon	skal	sikre	deg	en	god	økonomisk	plattform	etter	et	langt	yrkesliv	og	den	må	
være	både	forutsigbar	og	samtidig	fleksibel	for	dine	ulike	planer	og	behov.

YS	Stat	og	forbundene	ønsker	med	dette	pensjonsheftet	å	hjelpe	deg	å	forstå	dette	temaet	
med	enkle	forklaringer	av	vanskelige	begreper,	sammenhenger	mellom	ulike	pensjons-
ordninger,	tall	og	oversikter.	Heftet	skal	hjelpe	deg	med	å	forstå	hva	du	har	i	dag	slik	at	du	
lettere	kan	ta	stilling	til	en	ny	tilpasset	tjenestepensjonsordning	når	den	en	gang	er	ferdig	
fremforhandlet. 

I	tillegg	inneholder	heftet	informasjon	om	hvordan	en	ny	tjenestepensjonsordning	kan	se	ut,	men	selvfølgelig	med	alle	 
forbehold.	Vi	vet	hvilke	styrker	og	svakheter	dagens	tjenestepensjons	ordning	i	staten	har	etter	forhandlingene	i	2009.	Vi	
kjenner godt virkningene av den nye folketrygden fra 2011 og hvilke konsekvenser dagens ordning har for de yngre årskullene.  
Dette	i	sum	gjør	at	tiden	er	inne	for	å	få	på	plass	en	ny	tjenestepensjonsordning	med	gode	overgangsordninger.		

YS	Stat	vil	sørge	for	løpende	informasjon	om	hvordan	arbeidet	med	den	nye	tjenestepensjonen	skrider	fram	gjennom	våre	
ulike	kanaler.		Det	vil	selvsagt	også	ditt	forbund	gjøre	og	har	du	noen	spørsmål	eller	ønsker	ytterligere	informasjon	så	ta	 
direkte	kontakt	med	ditt	forbund.

YS	Stat	vil	rette	en	stor	takk	til	Ragnar	Dahl	og	Grethe	Bergersen	i	BFO	for	utarbeidelse/	produksjon	av	denne	brosjyren.

Pål N Arnesen
Leder YS Stat

FØLG YS STAT PÅ ULIKE KANALER:
 
Web:	www.ysstat.no,	www.jegerstatsansatt.no				
Facebook: YSStat 
Twitter: @paalarnesen
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Pensjon	er	de	pengene	du	skal	leve	av	når	du	slutter	i	
arbeidslivet.	Du	bør	begynne	å	tenke	på	pensjon	allerede	
som	ung,	da	kan	du	påvirke	hvordan	pensjonen	din	blir.	Det	
er	for	sent	å	tenke	konsekvenser	av	redusert	inntekt,	når	du	
slutter,	da	fanger	bordet.

YS	Stat	mener	det	ligger	innenfor	opplysningsplikten	til	
arbeidsgiver,	å	informere	om	pensjons-	og	
yrkesskadeforsikring	ved	tilsetting	i	stilling.

I	dette	heftet	tar	vi	for	oss	det	viktigste	innenfor	
pensjonsordningene i statlig sektor i håp om å dekke 
informasjonsbehovet	for	de	fleste.	Vi	har	kun	omtalt	hva	den	
enkelte	normalt	får	i	pensjon,	ved	avslutning	av	
arbeidsforholdet.	Alle	regneeksempler	tar	utgangspunkt	i	
grunnbeløp	i	folketrygden	pr	1.	mai	2016,	med	mindre	det	er	
forklart noe annet i teksten. 

Har	du	spørsmål	om	pensjon	eller	dine	rettigheter,	send	
spørsmål	til	spk.no	eller	nav.no.	

I	dette	heftet	vil	vi	kort	gi	en	beskrivelse	av	
pensjonsordningene,	herunder:
• Kort historikk om pensjonshistorien
• Generelt om pensjon
•  Alderspensjon fra Folketrygden før 2011 (gammel 

folketrygd)
•	Alderspensjon	fra	folketrygden	etter	2011	(ny	folketrygd)
• Avtalefestet pensjon i staten
• Særalderspensjon
• Avskjed med redusert lønn
• Oppsatt	pensjon
• Kort om uførepensjon
• Lønnsregulering
•	Ny	offentlig	tjenestepensjon	(OFT)
• Vedlegg

Vi	anbefaler	at	du	leser	hele	heftet,	da	det	er	nødvendig	for	
at	du	skal	forstå	den	pensjonsordning	som	gjelder	deg,	sett	
opp	mot	samordning	og	levealdersjustering	ved	fylte	67	år.

KORT HISTORIKK
Statens pensjonskasse ble opprettet i 1917
Statens pensjonskasse (SPK) er i dag den største 
leverandøren	av	offentlig	tjenestepensjon	i	Norge.	SPK	
forvalter	pensjonsrettigheter	på	492	milliarder	kroner	for	
1.480	virksomheter	og	1	054	000	tidligere	og	nåværende	
tilsatte	i	stat,	skole,	forskning,	apotek	og	organisasjoner.	SPK	
skulle	sikre	at	ansatte	i	offentlig	sektor	fikk	en	
tjenestepensjon	tilsvarende	66	%	av	sluttlønn.	

Statens pensjonskasse reguleres gjennom Lov om SPK og 
forskrifter.	Det	er	Stortinget	som	vedtar	endringer	som	får	
innvirkning	på	våre	pensjoner.	Noen	endringer	de	senere	år,	
er	endringer	av	etterlattepensjon,	uførepensjon,	

levealdersjustering og en erstatningsordning for personell i 
Forsvaret,	som	er	blitt	skadet	under	internasjonal	
tjenestegjøring m.m.

Som	medlem	i	SPK	er	du	forsikret	mot	yrkesskade	under	gitte	
forhold og sikret en tjenestepensjon eller en uførepensjon 
om	du	blir	ufør.	SPK	har	et	nært	samarbeid	med	NAV	mht	
utbetaling	av	pensjoner.

Folketrygden ble innført i 1967
Folketrygden,	slik	de	fleste	kjenner	den,	ble	innført	i	1967.	
Hensikten	var	å	sikre	et	akseptabelt	inntektsnivå	etter	at	man	
gikk	av	for	aldersgrensen.	I	starten	ble	det	vi	innbetalte	til	
folketrygden	satt	inn	i	folketrygdfondet.	Det	var	fra	dette	
fondet,	finansminister	Per	Kleppe	i	1974,	hentet	6.7	mrd.	
kroner,	for	å	starte	oljevirksomheten	i	Nordsjøen.	Senere	ble	
folketrygdfondet	oppløst	og	pengene	ble	innbetalt	til	
statskassen.

•		Fra	1967	tjente	du	opp	pensjon	for	inntekt	opp	til	8	G	
(grunnbeløp	i	folketrygden)	og	maks	7.0	pensjonspoeng	
med	en	pensjonsprosent	på	45	%	

•		Fra	1971	ble	dette	øket	til	12	G,	med	et	knekkpunkt	på	8	G,	
hvor	du	kun	fikk	medregnet	1/3	opptjening	mellom	8	og	12	
G.	Høyeste	pensjonspoeng	var	da	på	8.33,	fortsatt	med	45	%

•		Fra	1992	har	høyeste	grunnlag	vært	12	G,	men	knekk-
punktet	ble	endret	til	6	G,	Maks	pensjonspoeng	ble	igjen	
7.0.	Samtidig	ble	pensjonsprosenten	endret	til	42	%

Ny pensjonsreform
I	2001	ble	det	nedsatt	en	pensjonskommisjon,	under	ledelse	
av	tidligere	finansminister	Sigbjørn	Johnsen.	Kommisjonen	
skulle	utarbeide	en	ny	bærekraftig	pensjonsreform,	hvor	
hovedmålet var at det skulle være lønnsomt å stå lengre i 
arbeid	eller	mindre	lønnsomt	å	gå	av	tidlig,	om	du	vil.	Grovt	
var	mandatet	til	kommisjonens	arbeid	som	følger:

•		En	bærekraftig	pensjonsreform	(Det	blir	stadig	flere	som	
lever lengre)

•		En	oljepris	på	gjennomsnittlig	25	dollar	fatet	(Pr	11.	juli	
2016	er	prisen	46.39	dollar	fatet)

•		Et	pensjonsfond	på	3000	mrd.	Kr	i	2050	(Pr.	11.	juli	2016	er	
fondet	på	7	180	mrd.	Kr)

I	2006	vedtar	Stortinget	at	alle	arbeidsgivere	utenfor	offentlig	
sektor,	skal	ha	en	offentlig	tjenestepensjon,	som	sammen	med	
alderspensjonen	fra	folketrygden,	skal	gi	en	akseptabel	pensjon.

INNLEDNING
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Hovedtarifforhandlinger i staten i 2009
Ved	hovedtarifforhandlingene	i	2009	ble	det	vedtatt	en	ny	AFP- 
ordning	i	privat	sektor,	mens	offentlig	sektor	fortsatte	med	den	
gamle	ordningen,	med	noen	tilpasninger	til	ny	pensjonsreform,	
herunder	en	indeksering	av	pensjon	under	utbetaling	og	en	
levealdersjustering for alle. For å sikre de som var nærmest 
pensjonsalder,	ble	det	innført	en	garantiregel	for	alle	som	var	
født	i	1958	og	tidligere.	Samordningsregler	for	årskullene	
1954-1962	skulle	tas	senere.	(Pr	august	2016	har	man	enda	
ikke	utarbeidet	samordningsregler	for	årskullene	1954-1962).	

Partene	i	staten	har	i	2015/16	hatt	samtaler	om	hvorvidt	man	
skal	se	på	avtalefestet	pensjon	(AFP)	i	offentlig	sektor,	samt	
samordningsregler	ved	hovedtariffoppgjøret	2016.	Det	ble	
nedsatt	en	arbeidsgruppe	som	leverte	sin	rapport	ved	årsskifte.	
Pensjon	i	offentlig	sektor	vil	bli	tatt	i	2017,	herunder	samord-
ningsregler.	Når	man	er	ferdig	med	pensjon	i	offentlig	sektor,	
skal	man	se	på	særaldersgrenser.	Hva	som	skjer	innenfor	
pensjon	i	offentlig	sektor	er	vil	avklares	i	nær	framtid.

Ny pensjonsreform fra 1. januar 2011
Stortinget	vedtok	flere	endringer	i	reformen	opp	til	den	ble	
iverksatt	med	virkning	pr	1.1.	2011.	Alle	endringene	hadde	
det	i	seg,	at	de	reduserte	statens	pensjonskostnader	over	tid,	
dvs	dårligere	pensjon	for	de	som	er	og	blir	pensjonister	i	fram	- 
tiden.	Pensjonsreformen	gir	størst	utslag	for	de	unge,	som	
lever stadig lengre. Alle opptjeningsår teller og perioder med 
lavere	inntekt	slår	direkte	ut	i	form	av	lavere	pensjon.	Alders	- 
pensjonen	fra	Folketrygden	reduseres	for	alle	årskull,	sammen	- 
liknet med folketrygden før 2011. I prinsippet vil de som er 
født	i	1963	og	senere,	være	de	store	taperne	med	ny	ordning.

Nedenforstående	plansje	viser	maks	grunnlag	for	beregning	
av	uførepensjon	i	NAV.	Har	du	uførepensjon	fra	NAV,	kan	du	
også	søke	uføre	pensjon	fra	SPK.	Du	kan	lese	ut	fra	plansjen,	
hvilke	maks	grenser	mht	inntekt	du	får	beregnet	pensjon	fra	
(Ny	folke		trygd	(NFT),	gammel	folketrygd	(GFT)	og	SPK).	

Uføretrygd	og	SPK	bruker	folketrygdens	G-beløp	(kr	92576,-)	
som	pensjonsgrense,	mens	ny	og	gammel	folketrygd	bruker	
gjennomsnittlig	G-beløp	(kr	91740,-)	se	vedlegg	1.

Gjennomsnittlig	pensjoneringsalder	i	staten	er	i	dag	litt	over	
62	år,	men	vi	ser	at	stadig	flere	eldre	jobber	lengre.	Det	kan	
være	mange	årsaker	til	dette,	herunder	ønske	om	høyere	
inntekt	i	noen	år	fra	du	er	62	år,	levekostnader	og	bedre	helse.	
Du	kan	ta	jobb	i	privat	sektor,	uten	tap	av	pensjon	dersom	du	
har	særalderspensjon,	men	ikke	dersom	du	har	statlig	AFP.

Den	nye	folketrygden,	er	ikke	bare	negativ,	det	er	noen	
forbedringer	også,	herunder	nevnes	pensjonsopptjening	for	
dagpenger,	arbeidsavklaringspenger,	omsorgsarbeid	fra	
1.1.2010	og	avtjent	verneplikt	(minst	6	mnd)	fra	1.1.2011. 

Ny uførepensjon fra 1. januar 2015
Pr	1.	januar	2015	ble	også	en	ny	uførepensjonsordning	vedtatt.	
Det	ble	sagt	at	de	uføre	skulle	komme	omtrent	likt	ut,	men	
praksis	har	vist	at	mange	har	fått	noe	mindre	utbetalt	enn	
tidligere.	Ikke	rart,	siden	årsaken	til	at	man	måtte	endre	uføre	- 
pensjonen,	var	at	den	gamle	var	blitt	for	god	ifh	til	ny	folketrygd.
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Plansjen viser maks grunnlag for beregning av uførepensjon i NAV. Har du uførepensjon fra 
NAV, kan du også søke uførepensjon fra SPK, noe som sikrer deg ca 66 % av 
pensjonsgrunnlaget. Du kan også lese ut fra plansjen, hvilke maksgrenser mht inntekt du får 
beregnet pensjon fra (Ny folketrygd, gammel folketrygd og SPK).  
 
Gjennomsnittlig pensjoneringsalder i staten er i dag litt over 62 år, men vi ser at stadig flere 
eldre jobber lengre. Det kan være mange årsaker til dette, herunder ønske om høyere inntekt i 
noen år fra du er 62 år, levekostnader, bedre helse. Du kan ta jobb i privat sektor, uten tap av 
pensjon dersom du har særalderspensjon, men ikke dersom du har statlig AFP. 
 
Den nye folketrygden, er ikke bare negativ, det er noen forbedringer også, herunder nevnes 
pensjonsopptjening for dagpenger, arbeidsavklaringspenger, omsorgsarbeid og minst 6 
måneders avtjent verneplikt etter 1. januar 2011.  
 
Ny uførepensjon fra 1. januar 2015 
Pr 1. januar 2015 ble også en ny uførepensjonsordning vedtatt. Det ble sagt at de uføre skulle 
komme omtrent likt ut, men praksis har vist at mange har fått noe mindre utbetalt enn 
tidligere. Ikke rart, siden årsaken til at man måtte endre uførepensjonen, var at den gamle var 
blitt for god ifh til ny folketrygd. 
 
GENERELT OM PENSJON 
Her vil vi gi en kortfattet beskrivelse av pensjon for ansatte i staten. I hovedsak skal hefte 
besvare forhold rundt alderspensjon, avtalefestet pensjon og særalderspensjon.  
  
Pensjonspyramiden 
Pensjonsordningene omfatter tre hoveddeler. I bunnen ligger folketrygden og gjelder alle som 
er og har vært bosatt i Norge i noe tid. I tillegg skal alle være tilsluttet en tjenestepensjons-
ordning og for oss i statlig sektor, er dette Statens Pensjonskasse (SPK). I tillegg kan man 
kjøpe private pensjonsforsikringer eller spare i aksjefond mv, noe som kommer på toppen av 
den pensjonen du får fra Folketrygden og SPK. Både arbeidsgiver og du som arbeidstaker, 
betaler en pensjons- og trygdeavgift. 
 
 
 
 
 
 

	
Pensjonsytelse/lønnsnivå	ved	40	års	yrkesaktivitet	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

 

 
 

	
 

Pensjonsordningene i Norge
Pensjonsytelse/lønnsnivå ved 40 års yrkesaktivitet

Tenk langsiktig!

Ufør	6	G	=	555	456,-
NFT	7,1	G	=	651	354,-
GFT	7,0	G=	642	180,-

SPK	12	G	=	1	110	912,-
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GENERELT OM PENSJON
Her	vil	vi	gi	en	kortfattet	beskrivelse	av	pensjon	for	ansatte	i	
staten.	I	hovedsak	skal	heftet	besvare	forhold	rundt	
alderspensjon,	avtalefestet	pensjon	og	særalderspensjon.	
  
Pensjonspyramiden
Pensjonsordningene	omfatter	tre	hoveddeler.	I	bunnen	ligger	
folketrygden	og	gjelder	alle	som	er	og	har	vært	bosatt	i	Norge	
i	noe	tid.	I	tillegg	skal	alle	være	tilsluttet	en	tjenestepensjons-
ordning	og	for	oss	i	statlig	sektor,	er	dette	Statens	Pensjons-
kasse.	I	tillegg	kan	man	kjøpe	private	pensjons	forsikringer	
eller	spare	i	aksjefond	mv,	noe	som	kommer	på	toppen	av	
den	pensjonen	du	får	fra	Folketrygden	og	SPK.	Både	
arbeidsgiver	og	du	som	arbeidstaker,	betaler	en	pensjons-	og	
trygdeavgift.

                                                               
       
 

Hva betaler du i pensjons- og trygdepremie?
Alle	som	har	arbeidsinntekt,	betaler	i	dag	8,2	%	av	all	inntekt	
i	folketrygdavgift.	Av	dette	er	3,4	%	trygdeavgift	og	4,8	%	en	
pensjonspremie.	Når	du	blir	alderspensjonist	betaler	du	
ingen	pensjonspremie,	kun	trygdeavgift	på	5,1	%	av	
pensjonen.

Du	blir	automatisk	medlem	av	SPK	fra	den	dagen	du	blir	
tilsatt	og	begynner	å	motta	lønn	i	statlig	stilling.	Du	betaler	 
2	%	pensjonspremie	av	pensjonsgivende	inntekt.	
Pensjonsinnskuddet	er	fradragsberettiget	på	skatten.

Pensjonsforsikring
Du	kan	også	kjøpe	private	pensjonsforsikringer.	Utbetalinger	
fra	slike	ordninger,	blir	utbetalt	i	tillegg,	ved	en	gitt	alder	og	
normalt	i	minimum	10	år.	De	som	kjøper	slik	forsikring,	kan	
trekke	fra	inntil	kr	15	000,-	av	innbetalt	forsikringspremie	på	
skatten	hvert	år.

Alderspensjon fra folketrygden
Gammel	og	ny	folketrygd	(pensjonsreform,	som	ble	innført	
1.	januar	2011),	er	nært	knyttet	til	hverandre.	Folketrygden	
gjelder	alle	som	er	bosatt	i	Norge	og	denne	administreres	av	
Arbeids-	og	velferdsetaten	(NAV).	Folketrygden	finansieres	i	
dag	over	statsbudsjettet.

Grunnbeløp
Grunnbeløpet	i	folketrygden,	kalles	ofte	G-beløpet	eller	bare	
G.	Dette	justeres	en	gang	i	året	(1.	mai)	og	er	i	dag	på	 
kr	92	576	kroner	(2016).		Grunnbeløpet	brukes	for	en	rekke	
ytelser	i	folketrygdloven,	blant	annet	pensjon	og	omregning	
av	tidligere	inntekt	og	hva	det	utgjør	i	forhold	til	dagens	
kroneverdi. 

Gjennomsnittlig grunnbeløp
G-beløpet	fra	1.5.2015	ble	oppregulert	fra	kr	90	068,-	til	 
kr	92	576,-,	fra	1.5.2016	tilsvarende	en	økning	på	2,78	%.	Da	
det	hvert	år	er	2	forskjellige	grunnbeløp,	må	disse	gjennom-
snitts	beregnes	ifh	grunnbeløp	før	og	etter	1.mai	(4	og	8	
måneder).	Det	er	det	gjennomsnittlige	grunnbeløpet	skatte	- 
myndighetene	bruker,	når	de	beregner	hvor	mange	pensjons	-
poeng din alminnelige inntekt utgjør hvert år. Det er også det 
gjennomsnittlige	G-beløpet	NAV	bruker	mht	maks	opptjening	
av	pensjon	ifh	til	alderspensjon	(gammel	og	ny	folketrygd).

De siste års gjennomsnittlig grunnbeløp er:

Oversikt	over	grunnbeløp,	gjennomsnittlig	grunnbeløp,	
omregningsfaktor,	forholdstall	og	delingstall	mv.	er	vist	i	
vedlegg 1.

Noen viktige prinsipper i ny folketrygd
Ny	folketrygd	bygger	på	følgende	prinsipper:
•		Du	opparbeider	deg	en	pensjonsbeholdning	på	18,1	%	av	
all	arbeidsinntekt	fra	første	dag	i	arbeidslivet	(Fra	13-75	år).	
Dette	kalles	alleårsopptjening.

•		Alderspensjon	fra	folketrygden	kan	tas	ut	fra	fylte	62	år
•	Årlig	alderspensjon	blir	høyere	jo	senere	du	tar	den	ut
•		Når	du	tar	ut	pensjon,	blir	denne	lønnsregulert	ifh	til	
lønnsoppgjøret	i	staten,	minus	en	lovpålagt	
underregulering	på	0.75	%	(indeksering)

Forsikringsselskap
Banker
Aksjefond

SPK

NAV

Pensjonsforsikring
Egen sparing
Redusere gjeld

AFP 65-66 år
Særpensjon
Uførepensjon
Oppsatt pensjon

Alderspensjon
AFP 62-64 år
Uføretrygd

Egen  
sparing

Tjenestepensjon
66%

Folketrygd

Har	du	f.eks.	kr	25	000,-	i	grunnlønn,	kr	6000,-	 
i	overtid/tillegg	og	kr	1500,-	i	faste	pensjonsgivende	
tillegg,	betaler	du	totalt	til	folketrygden	kr	2665,-	 
pr måned. 

Med	tilsvarende	eksempel	som	i	folketrygden	betaler	
du	i	SPK	2	%	av	kr	26	500	(kr	25	000,-	pluss	1	500,-	i	
faste	pensjonsgivende	tillegg)	dvs.	kr	530,-	pr	måned.	
Overtid	og	tilsvarende	er	ikke	pensjonsgivende	i	SPK.	

Arbeidsgiver	i	virksomheten,	har	oversikt	over	tillegg,	
som er pensjonsgivende i SPK. 

Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2016 blir: 
(kr	90	068,-	x	4/12)	+	(kr	92	576,-	x	8/12)	
=	kr	91	740,-

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

69	108 72	006 74	721 78	024 81 153 84 204 87	328 89	502 91	740
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•		All	alderspensjon	blir	justert	ifh	til	forventet	levealder	
(levealdersjustering).	Pensjonen	justeres	med	forholds-	og	
eller	delingstall,	i	henhold	til	antatt	levealder	ved	uttak.	De	
som	er	født	før	1954	og	tidligere	bruker	bare	forholdstall,	
de	som	er	født	i	1963	og	senere	bruker	delingstall.	De	som	
er	født	i	1954	-1962)	bruker	både	forholds-	og	delingstall.

•		Arbeidsinntekt	og	alderspensjon	kan	kombineres	uten	
reduksjon	i	pensjonen.	Du	fortsetter	å	spare	opp	
alderspensjon.

•		Du	opparbeider	deg	pensjonspoeng	for	omsorgsarbeid,	
avtjent	verneplikt	(minst	6	mnd),	dagpenger,	
arbeidsavklaringspenger	mv.

Ny folketrygd innføres gradvis
Ny folketrygd (pensjonsreformen) innføres over 10 år. Siste 
kull som fullt ut får utregnet sin pensjon på gammel 
folketrygd	er	årskull	1953,	deretter	går	man	gradvis	over	til	ny	
ordning.	Tabellen	viser	overgangsbilde.		Er	du	født	i	1956,	vil	
du	få	3	år	på	ny	ordning	og	7	år	på	gammel.	De	som	er	født	i	
1943-1962	får	sin	pensjon	beregnet	etter	hvor	lenge	man	har	
bodd	i	Norge,	opptjente	pensjonspoeng	og	antall	år	du	har	
hatt	i	yrkeslivet	når	du	tar	ut	pensjon.

Opptjening i gammel og ny folketrygd
Nedenfor vises en sammenlikning av opptjeningsmodellene i 
gammel og ny folketrygd. 

Tjenestepensjon fra Statens pensjonskasse
Offentlig	tjenestepensjon	er	en	ytelsesbasert	ordning,	dvs	
nivået på pensjonen er avtalt. Som medlem i SPK er du garan	- 
tert	en	pensjon	på	66	%	av	pensjonsgrunnlaget.	Forutsetningen	
er	at	du	har	full	opptjening	i	SPK	og	har	arbeidet	i	full	stilling.	

Garantien	på	66	prosent	av	pensjonsgrunnlaget,	gjelder	totalt	
utbetalt	pensjon	fra	folketrygden	og	SPK	ved	fylte	67	år.		Dette	
er	det	vi	kaller	en	bruttoordning.	Det	er	ikke	stilt	krav	om	full	
opptjening	i	folketrygden	for	å	utløse	garantien	på	66	%.

Avtalefestet pensjon i staten (AFP)
De	fleste	i	staten	har	en	aldersgrense	på	70	år,	men	alders-
grensen	er	i	praksis	67	år.	Disse	kan	gå	av	med	AFP	fra	62	til	67	
år	på	bestemte	vilkår.	Tar	du	ut	AFP	når	du	er	62-64	år,	vil	du	få	
en	folketrygdberegnet	AFP,	påplusset	med	inntil	kr	20	400,-	
(AFP	tillegg)	frem	til	du	får	tjenestepensjon	beregnet	AFP	eller	
at	AFP	blir	samordnet	med	folketrygden.	
Pensjonen	vil	auto	matisk	bli	oppjustert	til	en	tjenestepensjons-
beregnet	AFP	(66	%	av	sluttlønn)	for	årene	65	og	66,	dersom	
dette	gir	en	bedre	pensjon	frem	til	du	fyller	67	år.	Du	kan	ta	ut	
deler	av	AFP	og	øke	til	100	%,	eller	motsatt	frem	til	du	fyller	67	
år.	Dersom	du	tar	ut	AFP,	har	du	begrensninger	på	hvor	mye	du	
kan	tjene	ved	siden	av,	før	du	får	avkorting	i	pensjonen.	Når	du	
fyller	67	år	vil	AFP	bli	samordnet	med	alderspensjon	fra	
folketrygden.

Uttak av alderspensjon kontra AFP
Du	kan	ikke	kombinere	AFP	og	uttak	av	fleksibel	alderspensjon	
fra	folketrygden.	Du	kan	imidlertid	ta	ut	fleksibel	alderspensjon	
fra	folke		trygden	(fra	62	år)	og	fortsette	å	jobbe,	dersom	din	
hensikt	er	å	få	høyere	inntekt	i	noen	år,	men	husk	at	du	da	får	
en	betydelig	lavere	pensjon	ved	fylte	67	år.	Du	kan	ta	ut	alders	- 
pensjon	fra	folketrygden	og	senere	bytte	til	AFP.	Uttak	av	AFP	
vil	ikke	påvirke	alderspensjonen	din	ved	fylte	67	år.

Særalderspensjon
I	staten	har	vi	ansatte	som	er	tilsatt	med	en	særaldersordning	
og	de	får	66	%	av	sluttlønn	(siste	måneds	lønnstrinn	i	hoved-
lønnstabellen	pluss	evt	faste	pensjonsgivende	tillegg).	De	med	
særaldersgrense	kan	om	alder	og	tjenestetid	til	sammen	blir	85	
år,	gå	av	inntil	3	år	før	oppnådd	aldersgrense.	De	med	sær-
aldersgrense	kan	ta	annen	stilling	i	staten,	men	da	vil	man	få	en	
forholdsvis	avkorti	ng	i	pensjonen.	De	kan	ta	full	jobb	i	det	
private	uten	avkorting	i	pensjonen.

Årskull

Gammel folketrygd

•		Grunnpensjon,	tilleggspensjon	og	evt	særtillegg
•		Gjennomsnitt	de	20	beste	pensjonspoengene
•			Knekkpunkt	er	fra	den	G	du	bare	får	medregnet	1/3	av	

inntekten
•		Opptjening:	Inntekt	fra	1	G	til	12	G	(1/3	for	det	mellom	
6	og	12)	i	perioden	1967-1970	og	1992-2011	

•		Opptjening	i	perioden	1971	til	1992:	Inntekt	fra	1	G	til	
12	G	(1/3	for	det	mellom	8-12	G)

•		Pensjonsprosent	før	1992	var	45	%	og	fra	1992	ble	den	
42	%

•		Forholdstall	(levealdersjustering	etter	samordning)
•		Gjelder	fullt	ut	for	årskullene	1943-1953
•		Gjelder	delvis	for	årskullene	1954-1962

Ny folketrygd (pensjonsreformen)

•  Inntektspensjon
•		Alleårsopptjening	(fra	13-75	år)
•			Opptjening:	18.1	%	av	all	inntekt	opp	til	7.1	G	går	
inn	i	din	pensjonsbeholdning

•		Delingstall	(Levealdersjustering	etter	samordning)

•		Gjelder	delvis	for	årskullene	1954-1962
•		Gjelder	fullt	ut	for	de	som	er	født	fra	1963
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Avskjed med redusert lønn
Forsvaret har en særordning med avskjed med redusert lønn. 
De	som	får	dette	vil	få	en	prosentvis	del	av	sitt	pensjons-grunn	
lag	frem	til	oppnådd	aldersgrense	for	stillingen.	
Pensjonsgrunnlaget	vil	bli	justert	i	samsvar	med	lønns	opp-
gjørene	i	staten.	Ved	oppnådd	aldersgrense	vil	de	få	66	%	i	
pensjon av pensjonsgrunnlaget.

Oppsatt pensjon
Slutter	du	i	en	stilling	i	staten	vil	du	få	det	vi	kaller	en	oppsatt	
pensjon.	De	med	aldersgrense	70	år	vil	først	få	pensjonen	ved	
fylte	67	år	og	de	med	særaldersgrense	ved	65.	I	enkelte	
situasjoner	øker	opptjeningstiden	i	SPK	fra	30	og	opp	mot	40	
år.	Dette	avhenger	av	når	du	begynte	i	staten,	alder	på	
slutttidspunktet	og	hvor	mange	år	du	kunne	ha	tjent	opp	om	
du	hadde	fortsatt	til	aldersgrensen	for	stillingen.

Uførepensjon i SPK kontra Folketrygden
Alle	som	har	lønnet	arbeid	er	forsikret	gjennom	Folketrygden	
dersom	du	skulle	bli	skadet	eller	syk,	og	ikke	lengre	er	i	stand	til	
å	utføre	inntektsbasert	arbeid.	De	ytelser	du	får	fra	Folke	-	
trygden	er	langt	dårligere,	enn	de	du	får	som	medlem	i	SPK.

Samordning 
Lov	om	samordning	av	pensjons-	og	trygdeytelser	trådte	i	kraft	
1.januar	1959	og	regulerer	forholdet	mellom	folketrygden	og	
offentlige	tjenestepensjonsordninger,	personskadetrygd	og	
avtalefestet	pensjon	(AFP).	Pensjonen	fra	folketrygden	betales	
fullt	ut,	mens	de	andre	ytelsene	reduseres	i	samsvar	med	loven	
(SPK	sikrer	66	%	av	sluttlønn).

Alle	alderspensjonister	vil	bli	levealdersjustert	ved	fylte	67	år,	
men	de	som	er	født	i	1958	eller	tidligere,	(evt	har	mindre	en	15	
år	igjen	før	de	blir	pensjonist	fra	1.1.2011),	har	en	individuell	
garanti	som	sikrer	at	de	får	66	%	i	pensjon	etter	levealders-
justering,	gitt	at	pensjon	fra	SPK	og	alderspensjon	tas	ut	
samtidig.	

Lønnsforhandlingene	i	2009	sier	«Beregning	av	tjenestepensjon	
– herunder samordning med alderspensjon i folketrygden – 
skal skje slik at tjenestepensjonen ikke påvirkes av når den nye 
fleksible	alderspensjonen	fra	folketrygden	tas	ut.

Levealdersjustering
Som følge av at vi lever stadig lengre må pensjonen fordeles 
over	flere	år.	Dette	kalles	levealdersjustering	og	vi	bruker	
forholds-	og	delingstall	for	å	beregne	årlig	pensjon	etter	nye	
uttaksregler	for	folketrygdens	alderspensjon	(uttak	fra	62år).		
Forholdstall	brukes	på	de	som	er	født	i	1953	og	tidligere,	
delingstall	på	de	som	er	født	i	1963	og	senere.	De	som	er	født	i	
1954-1962	vil	få	pensjonen	beregnet	etter	ny	og	gammel	
folketrygd	og	bruker	både	forholds-	og	delingstall.	Vil	du	regne	
ut	egen	pensjon	ifh	til	våre	eksempler	senere,	må	du	bruke	
forholds-	og	eller	delingstall	jf.	vedlegg	1.

ALDERSPENSJON  
FRA FOLKETRYGDEN 
FØR 2011
Folketrygd og pensjonsreform
I	dag	omtales	alderspensjonen	fra	folketrygden	(NAV)	ofte	som	
folketrygden	og	ny	pensjonsreform.	Den	nye	pensjons-
reformen	ble	behandlet	i	Stortinget	og	innarbeidet	i	folke-
trygden	fra	1.	januar	2011.	I	dette	heftet	kaller	vi	det	gammel-	
og ny folketrygd. 
Folketrygden har ikke endret seg vesentlig. Ny folketrygd har 
medført	at	alle	som	er	født	etter	1943	skal	levealdersjusteres	
fordi	vi	lever	lengre,	men	for	oss	i	staten,	skjer	det	først	etter	
samordningen	med	pensjon	fra	SPK,	ved	fylte	67	år.	De	som	er	
født	før	1943	berøres	kun	av	hvordan	pensjonene	lønns	-	
reguleres.	Nedenfor	beskriver	vi	de	viktigste	delene	som	inngår	
i	alderspensjonen	fra	folketrygden.	Vi	har	i	noen	grad	brukt	
begreper	fra	ny	folketrygd,	slik	at	man	ser	når	det	bare	er	ny	
betegnelse	og	ikke	innhold	som	er	endret.

Basispensjon 
Dette	er	et	begrep	som	ble	innført	med	pensjonsreformen	fra	
1.	januar	2011.	Basispensjon	er	summen	av	grunnpensjon,	
tilleggspensjon	og	/eller	særtillegg	(pensjonstillegg),	beregnet	
etter	besteårsregelen.

Grunnpensjon
Alle	alders-,	uføre-	og	etterlattepensjonister	har	rett	til	
grunnpensjon.	Full	grunnpensjon	gis	ved	40	års	trygdetid	
(botid	i	Norge)	og	utgjør	1	G	for	enslige	pensjonister.	Gifte	og	
samboende	pensjonister	får	0.9	G	fra	1.	september	20160.9	før	
levealdersjustering	og	regulering	(var	0.85	G	før	1.	september).

Opptjener	du	pensjonspoeng	fra	du	fyller	67	år,	kan	opptjening	
av	trygdetid	skje	helt	til	du	fyller	75	år.		Mindre	trygdetid	gir	en	
forholdsmessig avkortning i grunnpensjonen. Man må ha minst 
3	års	trygdetid	for	å	få	grunnpensjon.		

Minste pensjonsnivå
Dette	er	en	garantert	ytelse	for	de	som	har	vært	medlem	i	
folketrygden	bosatt	i	Norge	i	minst	40	år	etter	fylte	16	år	og	
opp	til	75	år.	Pensjonen	utbetales	uavhengig	av	tidligere	
inntekt.	Satsene	for	minste	pensjonsnivå	fastsettes	i	
forbindelse	med	den	årlige	reguleringen	av	alderspensjonen	fra	
folketrygden. 

Eksempel: Dersom	du	kom	til	Norge	som	45-åring,	ugift,	
har	ikke	hatt	egen	inntekt	og	du	fyller	67	år	i	2016.	Din	
grunn	pensjon	blir:	

Botid	i	Norge	på	pensjoneringstidspunktet	er	22	år.	Din	
grunnpensjon	blir	kr	92	576,-	(1G)	x	100	%	x	22/40	=		kr	
50	917,-	Pr	måned	blir	dette	kr	4	243,-	Hadde	du	hatt	40	
års	botid	etter	fylte	16	år,	ville	din	månedlige	
grunnpensjon	vært	kr	7	715,-
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Minste	pensjonsnivå	består	av	grunnpensjon	pluss	pensjons-
tillegg	(se	nedenfor).	Summen	av	dette,	levealders	justeres	med	
det	forholdstallet	som	til	enhver	tid	gjelder	for	67-åringene.	

Særtillegg/Pensjonstillegg/Minste pensjonsnivå 
Særtillegget	endret	navn	til	pensjonstillegg	ifm	ny	folketrygd.	
Pensjonstillegget	kommer	i	tillegg	til	grunnpensjonen,	dersom	
grunn-	og	tilleggspensjon,	delt	på	forholdstallet,	blir	mindre	
enn	minste	pensjonsnivå	ved	uttak	fra	67	år.	Minste	pensjons-
nivå	er	det	som	tidligere	het	minstepensjon).	
Det	er	4	forskjellige	grupper	som	kan	få	pensjonstillegg	(satser	
pr	1.	mai	2016):

•  Høy sats:	Du	har	rett	til	høy	sats	dersom	du	er	enslig,	eller	
gift/samboer	med	en	som	har	inntekt	under	2G.	Satsen	er	
179	748,-.

•  Ordinær sats: Du	har	rett	til	ordinær	sats	dersom	du	lever	
sammen	med	ektefelle/samboer	som	ikke	mottar	noen	av	de	
nevnte	ytelsene,	men	har	en	årlig	inntekt,	inkludert	kapita-
linntekt,	som	er	større	enn	to	ganger	grunnbeløpet.	Satsen	er	
166	274,-.

•  Lav sats: For	gifte/samboende	som	bor	sammen	med	en	som	
har	høy	inntekt/pensjon	skal	du	kun	ha	74	%	av	1	G	som	
pensjonstillegg.

•  Særskilt sats: Dersom	du	forsørger	ektefelle	over	60	år	og	
fyller	vilkårene	for	rett	til	ektefelletillegg,	har	du	rett	til	
minste	pensjonsnivå	etter	særskilt	sats.	Satsen	er	280	337,-.

Tilleggspensjon
Tilleggspensjon	er	et	av	elementene	i	basispensjonen	fra	folke- 
trygden.	For	å	beregne	tilleggspensjonen	må	du	forstå	
begrepene	grunnbeløp, sluttpoeng, pensjonsprosent, poengår 
opptjeningsår.  
Tilleggspensjonen	regnes	ut	på	grunnlag	av	opparbeidede	
pensjonspoeng og er derfor avhengig av hvilken inntekt du har 
hatt.	Pensjonsgivende	inntekt	opparbeides	fra	du	er	13	år	til	
det	året	du	fyller	75	(tidligere	var	det	fra	17	til	69	år,	selv	om	
aldersgrensen	var	på	70	år).	

Grunnbeløp
Grunnbeløpet	i	folketrygden	kalles	ofte	bare	for	«G»	eller	
G-beløp.	Det	benyttes	ved	fastsettelse	av	pensjonspoeng	og	
beregning	av	pensjoner	fra	folketrygden.	Alle	ytelser	som	
beregnes	ut	fra	G-beløp,	endres	hver	gang	G	blir	regulert.	
Reguleringen	skjer	årlig	fra	1.	mai.	Se	også	side	6.

Sluttpoengtall/Besteårsregel
Besteårsregelen	er	et	uttrykk	for	de	20	årene	med	høyest	
pensjonsopptjening (pensjonspoeng) i folketrygden og som 
legges	til	grunn	når	tilleggs	pensjonen	skal	beregnes.	
Gjennomsnittet	av	de	20	beste	pensjonspoengene	kalles	
sluttpoengtall.	Dette	tallet	brukes	for	å	beregne	alders-
pensjonen	for	personer	som	er	født	i	1943-1953,	og	deler	av	
alderspensjon	for	personer	som	er	født	i	1954-1962	(siden	
disse	også	vil	få	en	del	av	pensjonen	sin	beregnet	etter	den	nye	
folketrygden pga overgangsordningen på 10 år). 
Årlig	alderspensjon	er	basispensjon	(grunn-	og	tilleggspensjon)	
delt	på	forholdstallet/-delingstallet	(levealdersjustering).
Du	finner	oversikt	over	dine	pensjonspoeng	og	hvor	mange	
opptjeningsår	du	har	på	NAV.no,	din	side,	pensjon.
 
Pensjonspoeng
Pensjonspoeng	brukes	for	å	beregne	pensjon.	Det	er	skatte-
etaten som regner ut hvor mange pensjonspoeng du får ifm 
likningen. La oss si at Thomas har en pensjonsgivende inntekt i 
2015	på	kr	450	000,-	og	Erlend	har	en	inntekt	på	kr	800	000,-	
Gjennomsnittlig	G	er	kr	89	502,-	(se	vedlegg	1).

Pensjonspoeng for 2015 blir da:

Thomas:	Inntekt	(opp	til	gjennomsnittlig	6	G):
Kr	450	000,-	minus	89	502	delt	på	89	502	=	4,027	dvs	4,03	
pensjonspoeng.

Erlend:	Inntekt	opp	til	gjennomsnittlig	12	G	(får	
medregnet	1/3	av	inntekten	over	6	G):
Kr	800	000,-	minus	kr	537	012	delt	på	3=	kr	87	663,-	pluss	
537	012,-	(6	G)	=	kr	624	675	minus	89	502	delt	på	89	502		
=	5,979	dvs	5,98	pensjonspoeng.

Pensjonsprosent i folketrygden og SPK
Man	bruker	begrepet	pensjonsprosent	både	i	SPK	og	i	folketryg- 
den.	I	SPK	brukes	pensjonsprosent	for	å	beregne	din	pensjon,	
(66	%	av	pensjonsgrunnlaget).	I	den	gamle	folketrygden	brukes	
pensjonsposent	som	et	uttrykk	for	hvor	mye	du	tjener	opp	i
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Full	grunnpensjon	1	G	pga	over	40	års	botid	i	Norge	delt	på	1,319	
Tilleggspensjon	beregnes	etter	formelen:	Grunnbeløp	x	sluttpoengtall	x	pensjonsprosent	
x	opptjeningsår	før	og	etter	1992	delt	på	40	(år)	og	forholdstall.	Dette	blir:
			Kr	92	576,-	x	6,0	x	0,45	x	17/40	=	kr	106	231,-		(før	1992)/1,319
+	Kr	92	576,-	x	6,0	x	0,42	x	23/40	=	kr	134	143,-		(fra	1992)/1,319	
Pensjonstillegg	(Hun	har	for	høy	pensjon)
Barnetillegg	(Ingen	barn	under	18	år)
Forsørgertillegg	(Ugift)

Sum alderspensjon fra folketrygden etter levealdersjustering

Kr				70	187,-

Kr	182	240,-
Kr		 0,-
Kr	 0,-
Kr	 0,-

Kr 252 427,-

Eksempel:	Grethe	er	født	i	1949	og	oppvokst	i	Norge,	ugift,	
ingen	barn	under	18	år.	Hun	jobbet	i	staten	fra	1975	og	
gikk	av	med	alderspensjon	fra	2016.	Hun	har	17	års	
opptjening	før	1992	(45	%)	og	23	år	etter	(42	%).	Hun	har	
6.0	i	sluttpoeng	(gjennomsnitt	av	de	20	beste	pensjons-
årene).	Grunnbeløpet	i	folketrygden	er	pt.		
kr	92	576,-.	Forholdstall	1,319.

pensjon.	Før	1992	var	pensjonsprosenten	45	%	av	opptjening-
sgrunnlaget,	fra	1992	har	den	vært	42	%	Går	du	inn	på	
regjeringen.no	og	søker	på	pensjonsprosent,	blir	du	henvist	til	
opptjeningsprosenten som gjelder ny folketrygd og opp tjening 
av	pensjonsrettigheter	tilsvarende	18.1	%	av	årlig	pensjons-
givende	inntekt	opp	til	7.1	G

Knekkpunkt og pensjonsprosent
•		Fra	1967	tjente	du	opp	pensjon	for	inntekt	opp	til	8	G	(grunn- 
beløp	i	folketrygden)	og	maks	7.0	pensjonspoeng	med	en	
pensjonsprosent	på	45	%

•			Fra	1971	ble	opptjeningen	øket	til	12	G,	men	du	fikk	kun	
medregnet	1/3	av	inntekten	mellom	8-12	G	(Knekkpunkt	8G).	
Høyeste	pensjonspoeng	ble	8.33	og	pensjonsprosenten	var	
fortsatt	45	%.

•		Fra	1992	har	høyeste	grunnlag	vært	12	G,	men	knekkpunktet	
ble	endret	til	6	G,	Maks	pensjonspoeng	ble	igjen	7.0.	Samtidig	
ble	pensjonsprosenten	endret	til	42	%

Dette	er	forklaringen	på	at	man	med	samme	inntekt	i	1991	og	
1992,	får	lavere	pensjonspoeng	i	1992	enn	i	1991.	Dette	er	inn-	
arbeidet	i	de	pensjonspoengene	du	finner	på	«mine	sider»	i	
NAV.no.

Barnetillegg
Tillegg	til	folketrygdens	uførepensjon	eller	alderspensjon	som	
gis	pensjonist	som	forsørger	barn	under	18	år.	Barnetillegget	er	
på	40	%	av	folketrygdens	grunnbeløp	for	hvert	barn.	Barne-	
tillegg	gis	også	for	fosterbarn,	dersom	fosterbarnet	har	vært	
forsørget	i	minst	2	år	før	det	kreves	barnetillegg.	Barnetillegg	
gis	ikke	for	barn	som	har	egen	inntekt	som	overstiger	1	G.	Fullt	
barnetillegg	utgjør	for	hvert	barn,	20	%	av	minste	pensjonsnivå	
med høy sats.

Forsørgertillegg
Forsørgertillegg	er	det	siste	elementet	som	folketrygdens	
alderspensjon	kan	være	sammensatt	av.	Med	dette	tillegget	
menes	enten	ektefelletillegg	og/eller	barnetillegg.	Forsørgeren	
(pensjonisten)	må	selv	være	fylt	67	år	og	motta	full	alders-
pensjon.	Forsørgertillegget	er	avhengig	av	størrelsen	på	egen	
pensjon/inntekt,	samt	ektefellens/barnets	alder	og	inntekt	mv.	
Det	kan	ikke	gis	ektefelletillegg	dersom	ektefellen	selv	har	rett	
til	hel	alderspensjon,	uavhengig	om	denne	er	tatt	ut	eller	ei.	
Fullt	ektefelletillegg	utgjør	25	%	av	minste	pensjonsnivå	med	
høy	sats,	se	side	9.

Utregning av alderspensjon fra folketrygden Alderspensjonen 
består	av	Grunnpensjon,	tilleggspensjon/pensjonstillegg	
(særtillegg)	og	evt	barne-	og	forsørgertillegg.
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ALDERSPENSJON FRA 
FOLKETRYGDEN 
ETTER 2011
Generelt
Gammel	og	ny	folketrygd	henger	sammen,	selv	om	det	er	to	
vidt	forskjellige	ordninger.	Vår	opptjente	pensjonsrett	etter	
1.januar	2011	heter	nå	basispensjon	(tidligere	grunnpensjon,	
tilleggspensjon	og	evt	særtillegg	(nå	pensjonstillegg)).

Hva inngår i alderspensjon?
Din	alderspensjon	fra	NAV	vil	bestå	av	minst	3,	men	opp	til	5	av	
nedenforstående	elementer.	Hvor	mange	elementer	som	inngår	
i	din	alderspensjon,	er	avhengig	av	når	du	er	født	
(gammel og ny folketrygd).  

Tabellen	nedenfor	viser	hvilke	årskull	som	opparbeider	seg	
pensjon	i	forhold	til	hvilken	ordning,	evt	av	begge.	Ved	fylte	67	
år	vil	pensjonen	bli	samordnet	med	pensjon	fra	SPK	og	deretter	
bli	levealdersjustert	ved	hjelp	av	forholds-	og	eller	delingstall.	
(Gammel	folketrygd	behandlet	vi	under	forrige	overskrift,	de	
fleste	vil	i	lang	tid	fremover	måtte	forholde	seg	til	begge	
ordningene).

De	som	er	født	før	1943	blir	ikke	levealdersjustert,	men	
omfattes	av	indekseringen	(lønnsoppgjør	minus	0,75	%).

Ny folketrygd innføres gradvis
Det er en overgangsordning på 10 år mellom gammel og ny 
folketrygd	for	årsklassene	1954	til	og	med	1962.	Dvs	at	en	som	
er	født	i	1956	vil	ha	70	%	på	den	gamle	ordningen	og	30	%	på	
den	nye.	Alle	utregninger	vil	måtte	hensynta	dette.	De	som	er	
født	i	1963	får	sin	pensjonsberegning	kun	etter	den	nye	
folketrygden.

Opptjening av inntektspensjon  
I	ny	folketrygd	tjener	du	opp	en	pensjonsbeholdning	på		
18.1	%	fra	første	krone,	begrenset	oppad	til	en	inntekt	på	maks	
7.1	G	(kr	651	354,-).	Dvs	at	du	for	2016	kan	sette	inn	maks	 
kr	117	895,-	på	din	«pensjonskonto»	pluss	lønnsregulering	av	
den pensjonsholdningen du allerede har tjent opp.

Du kan få pensjonsopptjening fra følgende:

De	som	er	født	i	1997	og	tidligere	fikk	opptjening	fra	de	fylte	17	
år,	mens	de	som	er	født	senere,	får	opptjening	fra	fylte	13	år.	
Husk	at	pensjonsbeholdningen,	bare	er	en	teknisk	løsning	for	
enkelt	å	kunne	beregne	din	pensjon.

Årlig	opptjening	+	lønnsregulert	forrige	års	opptjening,	bygger	
opp	din	pensjonsbeholdning.	Når	du	tar	ut	din	alderspensjon,	
vil	din	pensjonsbeholdning	deles	på	antatt	gjenstående	leveår	
ved	bruk	av	delingstall	(vedlegg	1).	Pensjon	under	utbetaling	
blir	regulert	i	samsvar	med	lønnsoppgjøret	i	statlig	sektor,	
minus	0.75	%	indeksering	(lovpålagt	underregulering).

Begge	ordningene	er	i	dag	omregnet	til	en	pensjonsbeholdning	
av	NAV.	Du	finner	dine	pensjonspoeng	og	din	opptjente	
pensjonsbeholdning	ved	å	logge	deg	inn	på	nav.no	velg	«Din	
pensjon»,	logg	inn	i	din	pensjon,	velg	Opptjening.

Garantitillegg i folketrygden
Lov	om	folketrygd	gir	regler	om	garanti	for	opptjente	rettig-
heter	når	nye	opptjeningsregler	trådte	i	kraft	1.	januar	2010.	
Reglene	gjelder	for	personer	født	fra	og	med	1954.

Garantien	gjelder	alderspensjon	som	vedkommende	har	rett	til	
etter	vanlige	beregning,	sammenlignes	med	opptjente	rettig-
heter	pr	31.	desember	2009	justert	for	effekten	av	leve	alders-	
justeringen	ved	67	år.	Differansen	utbetales	som	et	garanti-
tillegg.	Garantien	er	ikke	ment	å	kompensere	for	at	alderspen-
sjonen	blir	lavere	som	følge	av	tidlig	uttak.	Ved	uttak	før	67	år	
skal	det	derfor	foretas	en	beregning	av	pensjon	som	om	den	var	
tatt	ut	ved	67	år,	slik	at	pensjonsnivåene	blir	sammenlignbare.	
Garantien	kan	tidligst	utbetales	fra	fylte	67	år.

Dersom	man	venter	med	pensjonsuttak	til	etter	67	år,	skal	garan-
titillegget	multipliseres	med	delingstallet	ved	67	år	og	sum	- 
men	skal	inngå	i	en	egen	beholdning	som	reguleres	i	takt	med	
lønnsveksten.	Når	alderspensjonen	tas	ut	divideres	behold	
ningen	av	garantitillegg	med	delingstallet	på	uttakstidspunktet.	

Garantipensjon
Garantipensjonen	i	ny	alderspensjon	erstatter	minste	pensjons-	
nivå	i	dagens	alderspensjon	(side	9).	Maksimal	garantipensjon	
tilsvarer	nivået	på	dagens	minste	pensjons	nivå	og	utbetales	til	
personer	som	ikke	har	opptjent	noen	inntektspensjon.	Garanti-		
pensjonen avkortes med 80 prosent fra første krone opptjent 
inntektspensjon	(For	hver	tjente	krone,	reduseres	garantipen-	
sjonen med 80 øre). Den gradvise avkortningen gjør at alle som 
har	opparbeidet	seg	rett	til	inntektspensjon	vil	få	en	alderspen-

Født årene Født årene Født i
1943-1953	 1954-1962	 1963	og	senere

Gammel folketrygd Ny folketrygd
• Grunnpensjon
• Tilleggspensjon
•		Evt	særtillegg	(fra	2011	
Pensjonstillegg)

•  Inntektspensjon 
(Pensjons	-beholdning)

•		Individuell	garanti/
Garantitillegg

•		Evt	garantipensjon/
Pensjonstillegg

Alderspensjon	vil	bli	samordnet	med	pensjon	 
fra	SPK	ved	fylte	67	år

Forholdstall Forholds-	og
delingstall

 Delingstall

•		Pensjonsgivende	inntekt	opp	til	7.1	G	(kr	651	354,-)
•		Dagpenger/arbeidsavklaringspenger	opp	til	7.1	G.	Født	før	
1963	kun	opptjening	til	6	G

•		Omsorgsarbeid	opp	til	4.5	G	(kr	412	830,-).	Fra	1992	fikk	du	
godskrevet	omsorgspoeng	for	omsorg	av	barn/nær	fami		- 
lie	med	opp	til	3.0	pensjonspoeng	for	inntil	7	år.	Fra	2010	
ble	dette	øket	til	3.5	poeng.	Fra	2011	ble	det	øket	til	inntil	
4.5	G	i	hele	perioden,	men	antall	år	ble	redusert	til	6	år.

•		Verneplikt	(minst	6	mnd)	opp	til	kr	229	350,-	(2,5	G)	Fikk	
ingenting	før	1.	januar	2011



sjon	som	er	høyere	enn	minstenivået.	Garanti	pensjonen	diffe- 
rensieres	etter	sivilstand.	Høy	sats	(Ugift)	pr	1.5	2016	kr	179	
748,-	og	lav	sats	(gift/samboer	mv)	kr	166	274,-.	Bakgrunnen	for	
differensieringen	mellom	enslige	og	gifte/samboende	er	mer-	
kostnadene	ved	å	bo	alene,	for	eksempel	knyttet	til	boutgifter.	

Fleksibel alderspensjon fra fylte 62 år
Ny	folketrygd	tillater	at	du	kan	ta	ut	alderspensjon	fra	fylte	62	år	
og	helt	frem	til	fylte	75	år.	For	å	ta	ut	alderspensjon	før	fylte	67	
år gjelder følgende vilkår:

•		Du	må	ha	minst	40	års	botid	(trygdetid)	i	Norge	etter	fylte	16	
år	og	opp	til	75	år,	hvis	ikke	blir	pensjonen	avkortet	forholdsvis.

•		Pensjonen	ved	uttak	må	minst	tilsvare	minste	pensjonsnivå	
ved	fylte	67	år.	Minste	pensjonsnivå	erstatter	det	som	tidligere	
het minstepensjon

•		Alderspensjonen	kan	tas	ut	med	20,	40,	50,	60,	80	eller	100	%	
uttaksgrad.	Uttaksgraden	kan	endres	en	gang	pr	år.	Man	kan	
når	som	helst	stoppe	uttaket,	eller	ta	ut	100	%.

•		Du	kan	jobbe	så	mye	du	vil	ved	siden	av	uten	avkorting	i	pen- 
sjonen.	Opptjening	av	pensjon	fortsetter,	ved	fortsatt	inntekt.

•		Alderspensjonen	blir	levealdersjustert	gjennom	bruk	av	
forholds-	og	eller	delingstall.

Fleksibel alderspensjon ved forskjellig uttaksår
Jimmy	er	født	i	1953	og	tok	ut	fleksibel	alderspensjon	fra	folke	- 
trygden	i	2015.	Han	hadde	da	40	års	opptjening	med	en	lønn	på	
kr	464	000,-	og	en	basispensjon	(grunn-	og	tilleggspensjon)	på	kr	
239	000,-.	Tar	du	ut	fleksibel	alderspensjon,	deler	du	basis	pen	- 
sjonen med forholdstallet (vedlegg 1 for andre årskull enn i 
eksemplet)	for	aktuelt	uttaksår	og	du	ser	hvor	mye	du	får	i	
fleksibel	alderspensjon.

Fleksibel	alderspensjon	for	de	enkelte	uttaksår	blir:

Uttaksår	 Forholdstall	deles	 Alderspensjon	 %	av	basis-
	 på	basispensjon		 	 pensjon
	 kr	239	000,-    

62	 1,340	 Kr	178	000,-	 Ca			75
63	 1,282	 Kr	186	000,-	 Ca			78
64	 1,225	 Kr	195	000,-	 Ca			82
65	 1,168	 Kr	204	000,-	 Ca			86
66	 1,112	 Kr	215	000,-	 Ca			90
67	 1,055	 Kr	227	000,-	 Ca			95
68	 0,999	 Kr	239	000,-	 Ca	100

Jimmy	kunne	valgt	å	ta	ut	bare	deler	av	alderspensjonen,	eks	
20	%	ved	62	år	og	80	%	ved	67	år.	Konsekvensen	er	at	pen-
sjonen	ved	fylte	67	år	blir	høyere	pr	år,	enn	om	du	tar	ut	100	%	
fra	62	år.	Dvs	kr	208	348,-	istedenfor	178	000,-	Regnstykket	er	
vist nedenfor:

Uttak	20	%	ved	62	år	blir:	 
(Kr	178	000,-	x	0.2)	/	1,340																		 =	kr			26	567,-

Uttak	80	%	ved	67	år	blir:	 
(Kr	227	000,-	x	0,8)	/	0,999																		 =	kr	181	781,-

Samlet alderspensjon,  
etter levealdersjustering ved 67 år blir:  kr 208 348,-

Et eksempel fra virkeligheten
Mona	er	født	i	februar	1948.	Hun	er	gift,	ingen	barn	under	
18	år.	Mona	har	jobbet	i	staten	hele	livet	i	en	stilling	med	
aldersgrense	på	70	år.	Som	følge	av	store	omstillinger	i	en	
statlig	virksomhet	fikk	hun	tilbud	om	sluttpakke	da	hun	var	
58	år.	Sluttpakken	inkluderte	3	mnds	lønn	som	hurtig-
svarspremie,	samt	34	mnds	etterlønn.	Hun	måtte	si	opp	
stillingen	sin	og	fikk	det	som	heter	oppsatt	pensjon	i	SPK	
(pensjon	fra	SPK	utbetales	tidligst	fra	fylte	67	år).	

Vi	beskriver	dette	i	denne	historien,	men	det	blir	utdypet	
senere	i	hefte.	Mona	hadde	lønn	frem	til	hun	ble	61	år,	
deretter	hadde	hun	dagpenger,	for	de	dagene	hun	ikke	
hadde	jobb.	Vi	går	inn	i	historien	fra	2010.		(Tall	vil	variere,	
men	dette	skyldes	endringer	i	folketrygdens	grunn	beløp	
(lønnsoppgjøret) og endrede forholdstall pga alder.)

Alle	opplysninger	som	er	gitt	er	reelle	og	hentet	fra	
skrivene	sendt	til	Mona	fra	NAV	eller	SPK.	På	slutten	vil	vi	
komme	inn	på	pensjon	fra	SPK	mht	oppsatt	pensjon	og	
samordning.	Dette	blir	også	utdypet	litt	lengre	bak	i	heftet.

I januar 2010 ber hun om en serviceberegning fra NAV 
Hun	leser	ut	følgende	informasjon:	Uttaksgrad	100	%	ved	
fylte	63	år.	G-beløpet	er	på	kr	72	881,-,	sluttpoengtall	er	
4,91,	trygde	tid	40	år,	antall	poengår	40,	forholdstall	er	
1,257	Hennes	inntekt	tom	2010	er	kr	414	484,-	Hun	vil	få	
kr	174	190,-	i	årlig	alderspensjon	fra	NAV,	dvs	kr	14	516,-	
pr	måned.	Pensjonen	øker	til	kr	175	127,-	ved	fylte	67	år.	

Hun  tar ut fleksibel alderspensjon fra 1. januar 2011
Hun	sender	søknad	til	NAV	og	får	svar	medio	august	2010.	
I	vedtaksbrevet	leser	hun	ut	følgende	informasjon:	100	%	
alderspensjon fra 1. januar 2011. Alderspensjon pr måned 
blir:

Årsaken	til	økt	pensjon	ifh	til	serviceberegningen	er	nytt	
G-beløp	etter	1.	mai.	G	er	nå	kr	75	641,-	Grunnpensjon	
utgjør	85	%	av	G,	da	din	ektefelle	har	inntekt	som	
overstiger	2	G.

Tilleggspensjon	er	beregnet	ut	fra	din	tidligere	arbeids	
inntekt og antall poengår. 

Hun	blir	oppfordret	til	å	ta	kontakt	med	evt	andre	pensjons-	 
ordninger	hun	har	et	forhold	til	(SPK).	I	tillegg	får	hun	opp-	
lysninger	om	at	alderspensjonen	blir	levealdersjustert,	hun	
kan	ha	arbeidsinntekt	uten	avkorting	i	pensjonen.	Hun	kan	
endre	uttaksgrad.	Når	og	hvordan	alderspensjonen	blir	
utbetalt.	Avslutningsvis	hvilke	plikter	hun	har,	samt	
informasjon	om	innsynsrett	og	evt	klagemuligheter.

Fleksibel	alderspensjon	 Pensjon	pr	måned:
regnes fra

Grunnpensjon	 		4	229,-	kr	
Tilleggspensjon	 10	718,-	kr	
Sum	pensjon	før	skatt	 14	947,-	kr	
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Bruttopensjon	fra	SPK	pr	måned:	
kr	416	966,-	x	66	%	x	30/30	x	100	%	/	1,025x	
	 =	kr	22	374,-

Fradrag for grunnpensjon: 
Kr	75	641,-	x	¾	x	30/30	x	100	%	x	100	%	/	1,025	
	 =		kr	4	613,-

Fradrag	for	tilleggspensjon	
kr	12	473,-	x	30	/	30	x	100	%	/	1,025		 =		kr	12	169,-

Pensjon etter samordning før skatt  =  kr 5 592,-

Mona tilskriver SPK primo august 2010	og	ber	om	en	
serviceberegning.	Denne	får	hun	medio	august	2010.	Utfra	
serviceberegningen	kan	hun	lese	hva	hun	får	i	pensjon	fra	
SPK	etter	samordning	med	pensjonen	fra	NAV,	fra	fylte	67	
år.	Dette	ser	slik	ut:

SPK	kan	kun	trekke	fra	75	%	av	grunnpensjonen.	Tilleggs-
pensjonen	er	beregnet	etter	den	mest	gunstige	av	SPKs	
beregnede	poengtall	og	folketrygdens	sluttpoengtall	og/
eller	forholdstall.	SPKs	beregnede	poeng	tall	er	normalt	
alltid	lavere	enn	folketrygdens	slutt	poengtall.	Ovenstående	
pensjon	får	hun	tillegg	til	pensjonen	fra	NAV	på	kr	15	087,-	
Månedlig	pensjon	blir	kr	20	679,-	Serviceberegningen	er	
ikke	juridisk	bindende.

I november 2010 får hun brev fra SPK som sier at hun 
har rett til oppsatt pensjon fra SPK.	Rett	før	hun	fyller	67	
år	vil	hun	få	et	nytt	brev	fra	SPK	med	spørsmål	om	når	og	
hvordan	pensjonen	skal	utbetales,	i	tillegg	følgende	info:	
Dersom	du	blir	arbeidsufør,	må	du	selv	søke	om	uføre-
pensjon.	Ved	døds	fall	må	eventuelle	etterlatte	selv	ta	
kontakt	med	SPK.	Dernest	blir	Mona	bedt	om	å	kon-
trollere	lønnsdata	oppgitt	i	skrivet,	hvilket	Mona	gjør.

Medio januar 2011 får hun brev fra NAV som sier at 
alderspensjonen hennes skal omregnes fra 1. mars, da 
hennes	ektefelle	ble	innvilget	alderspensjon.	NAV	
skriver:	Din	ektefelle	hadde	en	inntekt	over	2	G,	da	du	
fikk	inn	vilget	alderspensjon,	følgelig	blir	det	ingen	
endring	av	din	pensjonsutbetaling.	I	skrivet	ligger	også	
en	oversikt	over	hvilke	opptjenings	år	som	ligger	til	grunn	
for	utregning	av	tilleggs	pensjon.	Her	står	det	også	at	
hun	har	25	års	opptjening	før	1992	med	pensjonsprosent	
45	og	15	år	etter	med	en	pensjonsprosent	på	42.	Med	
skrivet	følger	et	vedlegg	som	beskriver	klageadgangen	og	
gir	info	om	rettigheter	og	plikter.

Ultimo februar 2015 får Mona et vedtaksbrev fra SPK 
hvor det her står at hennes pensjon fra SPK vil bli 
utbetalt fra NAV i mars 2015	(Mona	ble	67	år	i	februar	
2015)	med	6	535	kroner	pr	måned	før	skatt.	Årsaken	til	
at	hun	får	mer	pr	måned	nå	enn	under	service	bereg-
ningen i 2010 er at hennes pensjonsgivende inntekt hos 
SPK	er	kr	487	148,-	,	lønnsopp	gjør	og	endret	G-beløp	
(reguleres	årlig	pr	1/5).	Hennes	pensjon	fra	NAV	vil	også	
øke	noe	som	følge	av	det	samme,	i	tillegg	får	hun	etter	- 

Alderspensjon	 Pensjon	 Faktisk	pensjon
regnes	fra:	 pr	1/1-11	 pr	20/3-16

Grunnpensjon	 Kr			4	229,-	 Kr			4	874,-

Tilleggspensjon		 Kr	10	718,-	 Kr	12	353,-

Fleksibel	alders- 
pensjon		 Kr	14	947,-

Faktisk	pensjon	fra	SPK		 	 Kr			6	652,-

Sum	pensjon	før	skatt	 Kr	14	947,-	 Kr	23	879

regulert	pensjonen	som	ikke	ble	medregnet,	da	hun	fikk	
innvilget alderspensjon i 2010 (NAV regner ikke med 
uttaksåret	og	året	før,	det	blir	etterregulert	ved	fylte	 
67	år).

Monas	totale	pensjon	etter	samordning	og	levealders-
juster	ing	(hun	tok	ut	alderspensjon	før	fylte	67	år)	er	i	
dag:

Beregnet	SPK	pensjon	kr.	5592,-	fra	2010	er	økt	pga	lønns- 
oppgjør mv.

Mona	tok	ut	fleksibel	alderspensjon	fra	1/1-2011	og	hun	
får	kr	23	879,-	etter	samordning	av	pensjonen	med	SPK.	
Hun	skulle	egentlig	hatt	kr	26	793,-	pr	mnd	(66	%	av	kr	
487	148,-).	Som	følge	av	at	hun	tok	ut	fleksibel	alders-	
pensjon	fra	1/1	2011,	får	hun	kr	34	970,-	mindre	i	
pensjon pr år resten av livet. I de 5 årene hun tok ut 
fleksibel	alderspensjon	har	hun	fått	ca	kr	900	000,-	i	
fleksibel	alderspensjon	før	skatt.	Det	vil	gå	mange,	
mange år før hun kan si å ha tapt en eneste krone. Et 
annet	moment	er	at	ingen	har	garanti	om	å	leve	lenge.

Samordning/levealdersjustering
Se side 8.
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Prinsippet for uttak av alderspensjon fra 62 år 
for de som er født i 1963 og senere
Plansjen viser et eksempel på hvor mye en person som er 
født	i	1963	har	opptjent	i	pensjonsbeholdning	ved	fylte	62,	
65,	67	og	70	år.	NAV	oppdaterer	din	pensjonsbeholdning	
årlig	med	bakgrunn	i	skatteoppgjøret	og	lønnsregulering	av.		

Delingstallet	er	hentet	fra	tabellen	for	prognosen	for	
delingstall	1963	kullet,	vedlegg	1.		Den	årlige	pensjonen	er	
den	pensjonen	du	vil	ha	fra	NAV	så	lenge	du	lever,	i	tillegg	
kommer	pensjon	fra	SPK	(blir	samordnet	ved	fylte	67	år),	
private pensjonsforsikringer mv.

Uttaksalder	 62	år	 65	år	 67	år	 70	år

Pensjonsbe-	
holdning	i	kr	 3	300	000	 3	800	000	 4	250	000	 4	900	000

Delingstall	 20,09	 17,66	 16,05	 13,65

Årlig pensjon 
i	kr		 164	260	 215	176	 264	798	 358	974

Husk	de	som	har	opptjening	fra	både	gammel	og	ny	
folketrygd,	vil	få	sin	pensjon	beregnet	ifh	til	pensjonspoeng	
og	pensjonsbeholdning.	Dette	blir	levealdersjustert	med	
forholds-	og	delingstall	på	uttakstidspunktet.	Dette	vil	
fremgå i eksempler under AFP og særalderspensjon.

Samordning med SPK/Levealdersjustering
Alderspensjonen	vil	som	tidligere	nevnt	(side	8),	bli	sam-
ordnet	med	pensjon	fra	SPK	ved	fylte	67	år.

Samordnet	alderspensjon	skal	levealdersjusteres,	dvs	
pensjonen	skal	deles	med	et	forholds-	og	eller	et	delingstall	
avhengig	om	din	pensjon	skal	beregnes	etter	gammel	og	eller	
ny	folketrygd.	Forholdsdelingstall	representerer	økt	levetid	
for	ditt	årskull.		Bakgrunnen	er	at	vi	lever	lengre	og	
pensjonen	må	derfor	fordeles	over	flere	år.

Når	du	tar	ut	fleksibel	alderspensjon	før	67	år,	blir	pensjonen	
levealdersjustert	på	aldersuttakstidspunktet,	her	62	år.

Grunnpensjon:	(90	%	av	grunnbeløpet	ganger	90	%	delt	på	forholdstall)
Dvs:	92	576,-	x	0,90	x	0,90	/	1,346	=	Kr	55	711,-	...............................................................
Tilleggspensjon	(Grunnbeløp	x	sluttpoengtall	x	pensjonsprosent	x	opptjeningsår	før	og	
etter	1992	delt	på	40	(poengår)	x	90	%	/	1.345	
Dette	blir:					kr	92	576,-	x	5,43	x	0,45	x	17/40	x	0.90	/	1.345				=	kr	65	588,-	 

+	kr	92	576,-	x	5,43	x	0,42	x	23/40	x	0.90	/	1.345	=	kr	79	033,-
Pensjonstillegg	...................................................................................................................
Barnetillegg	.......................................................................................................................
Forsørgertillegg	.................................................................................................................
Ny folketrygd – inntektspensjon
Pensjonsbeholdning	kr	3	347	289,-	x	0.10	:	19,11	.............................................................
Sum	alderspensjon	fra	folketrygden	pr	år	(kr	197	332,-	+	17	516,-)	..................................
Sum levealdersjustert alderspensjon fra folketrygden pr måned (Kr 214 848/12) ........

Kr						55	711,-

Kr			141	621,-
Kr		 			0,-
Kr	 			0,-
Kr	 			0,-

Kr					17	516,-					
Kr			214	848,-
Kr     17 904,-     
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Eksempel gammel og ny folketrygd
Eva	er	født	20.	januar	1954,	gift,	ingen	barn	under	18	år	og	
vil	ta	ut	fleksibel	alderspensjon	fra	62	år	i	2016.	På	svar	- 
brevet	fra	NAV,	hentes	følgende	informasjon:

«Din	alderspensjon	skal	beregnes	med	90	%	fra	den	gamle	
folketrygden	og	10	%	fra	den	nye.	Din	ektefelle	tjener	over	
2	G.	Grunnbeløpet	er	på	kr	92	576,-	Ditt	sluttpoengtall	er	
5,43,	17	års	opptjening	før	1992	og	23	etter,	du	har	40	års	
trygdetid	(poengår),	forholdstallet	for	ditt	årskull	er	1,346.	
Din	inntektspensjon	er	tatt	utgangspunkt	i	pensjons-
behold	ningen	for	2014,	som	var	kr	3	347	289,-	(NAV	
regner	ikke	med	beholdningen	i	uttaksåret	og	året	før,	
dette	blir	etter		regulert),	delingstall	for	ditt	årskull	ved	
uttak	ved	fylte	62	år	er	19,11».

Du må søke om alderspensjon fra NAV
Alle	som	har	rett	på	alderspensjon	kan	ta	ut	pensjon	fra	
måned	en	etter	at	de	fyller	67	år.	På	visse	vilkår	kan	du	ta	ut	
fleksibel	alderspensjonen	fra	og	med	måneden	etter	at	du	
fyller	62	år.	(Vilkåret	for	uttak	er	den	pensjonen	du	vil	få	når	du	
fyller	67	år,	minst	må	tilsvare	minste	pensjonsnivå,	se	side	9).

Noen	uker	før	du	fyller	67	år	vil	du	få	et	brev	fra	NAV	som	
informerer	om	at	du	kan	søke	alderspensjon	fra	du	fyller	67	
år.	Alderspensjon	fra	NAV	skal	samordnes	med	tjeneste-
pensjon	ved	fylte	67	år.	Dersom	du	ikke	har	søkt	om	alders-
pensjon	fra	NAV,	vil	ikke	SPK	(neste	tema)	kunne	samordne	
pensjonen,	da	de	mangler	sluttpoengtall	mv.

Når	du	har	søkt	og	får	alderspensjon	fra	NAV,	vil	du	auto-
matisk	få	pensjon	fra	SPK,	men	den	pensjonen	du	evt	ikke	
har	fått	fra	du	ble	67	år	fra	SPK	er	tapt	(blir	ikke	etterbetalt).	
For	folketrygden	betyr	det	bare	at	du	får	litt	høyere	pensjon,	
fordi du tok den ut senere. 

Jf	fleksibel	alderspensjon,	side	13,	kan	du	ta	ut	alderspensjon	
med	en	uttaksgrad	på	20,	40,	50,	60,	80	eller	100	prosent.	Du	
kan	tidligst	få	alderspensjon,	måneden	etter	at	NAV	har	
mottatt	søknaden	din.

Første	gang	du	kan	endre	uttaksgraden,	er	12	måneder	etter	
første	utbetaling.	Deretter	kan	du	endre	uttaksgraden	med	
12	måneders	mellomrom.	Du	kan	likevel	på	ethvert	tidspunkt	
ta ut hel alderspensjon (his du har høy nok opptjening) eller 
stanse pensjonen helt.

Du	kan	kombinere	arbeid	og	alderspensjon	uten	at	alders-
pensjonen reduseres.
 
Søknad	om	fleksibel	alderspensjon	og	alderspensjon	ved	fylte	
67	år	sendes	NAV,	mens	søknad	om	AFP	sendes	via	din	
arbeidsgiver	til	SPK.

AVTALEFESTET  
PENSJON (AFP) I STATEN
I denne delen tar vi for oss forhold som gjelder de som går av 
med	AFP.	AFP	tar	utgangspunkt	i	alderspensjonen	i	folke-
trygden,	så	du	oppfordres	til	å	lese	temaene	alderspensjon	fra	
folketrygden	før	og	etter	2011.	Her	finner	du	ut	hvordan	man	
beregner	grunn	og	tilleggspensjon,	samt	uttak	av	fleksibel	
alderspensjon.

Avtalefestet	pensjon	(AFP)	ble	innført	i	privat,	kommunal	og	
statlig	sektor	i	1988.	Det	er	egne	ordninger	innenfor	de	
forskjellige	tariffområder,	men	innholdsmessig	er	ordningene	
tilnærmet	like.	

Aldersgrenser	for	å	kunne	ta	ut	offentlig	AFP	har	hele	tiden	
fulgt	ordningene	i	privat	sektor,	men	fra	1.januar	2011	er	disse	
to	ordningene	prinsipielt	helt	ulike.	I	Staten	ble	man	enige	om	
at	AFP	skulle	videreføres	som	den	var,	kun	med	nødvendige	
tilpasninger	ifh	til	ny	pensjonsreform.	Avtale	festet	pensjon	og	
tillegg	også	avtalt	i	Hovedtariffavtalen	i	Staten,	pkt	4,	samt	
undervedlegg 4.

Det	var	standhaftighet	fra	YS,	LO,	UNIO	og	Akademikerne,	som	
bidro	til	at	offentlig	ansatte	fikk	beholde	sin	gode	AFP	ordning	
ifm	hovedtariffoppgjøret	i	2009,	med	nødvendige	tilpasninger	
til	den	nye	pensjonsreformen	fram	til	nå.	I	forhold	til	privat	
sektor	er	avtalen	særlig	gunstig	for	lavlønte	og	ansatte	med	
deltidsstilling.	Nye	opptjeningsregler	gjelder	fra	1.1.	2010,	
mens resten av ordningen er innført fra 1.1. 2011. All pensjon 
blir	regulert	med	den	generelle	lønns	veksten	1.	mai	hvert	år,	
minus	0,75	%	(i	praksis	betyr	dette	en	lovpålagt	under-
regulering	på	0.78	%).

Det	er	NAV	som	administrerer	og	beregner	AFP	for	de	som	er	
62-64	år,	mens	SPK	har	ansvaret	når	du	har	tjenestepensjon	
65-66	år.	SPK	har	ansvaret	for	samordning	av	pensjonen	ved	
fylte	67	år,	all	pensjon	utbetales	gjennom	NAV,	normalt	den	20	
hver måned.

SPK	oppfordrer	den	enkelte	til	å	kontakte	arbeidsgiver	for	å	få	
utfyllende	informasjon	om	pensjon	og	pensjonsordningene.

Forskjellene i AFP (62-64 og 65-66 år)
Når	du	er	62-64	år	er	det	alltid	folketrygdens	regelverk	og	
beregningsmåte	som	blir	brukt	ved	utregning	av	pensjonen.	AFP	
svarer	til	den	alderspensjonen	du	ville	ha	fått	fra	folketrygden	
om	du	hadde	fortsatt	i	stillingen	frem	til	fylte	67	år.	I	tillegg	får	
du	et	skattepliktig	AFP-tillegg	på	inntil	kr	20	400,-	pr	år.	

Samlet	folketrygdberegnet	AFP	(Grunn-	og	tilleggspensjon,	samt	
AFP-tillegget)	begrenses	til	maks	70	%	av	tidligere	inntekt.	

Tjenesteberegnet	AFP	utgjør	66	%	av	pensjonsgrunnlaget,	
(slutt	lønn	som	i	hovedsak	er	faste	lønnstrinn	i	hovedlønns-
tabellen	måneden	før	du	går	av,	samt	faste	variable	avtalte	
pensjonsgivende	tillegg,	begrenset	oppad	til	kr	56	000,	dersom	
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den	samlede	summen	er	under	6	400,-	tas	de	ikke	med).	
Denne	ordningen	er,	med	få	unntak,	i	hovedsak	lik	ordningen	
for	de	som	har	særalders	pensjon,	den	omtales	også	under	den	
overskriften.

Følgende	alternativer	kan	benyttes:

•		I	staten	kan	man	ikke	kombinere	fleksibel	alderspensjon	og	
AFP,	men	man	kan	ta	ut	fleksibel	alderspensjon	og	fortsette	
å	jobbe.	Man	kan	på	et	senere	tidspunkt	stoppe	fleksibel	
alderspensjon,	for	så	å	gå	over	til	AFP,	(dersom	vilkårene	
for AFP er oppfylt).

•		Alle	som	tar	ut	AFP	når	de	er	62-64	år,	tar	ut	en	folke	trygd-
beregnet	AFP	for	62-64	år,	pluss	et	AFP-tillegg.	De	lavlønte	
og	de	med	deltids	stilling,	vil	normalt	ha	denne	til	67	år,	
etter	det	samordnes	AFP	med	alderspensjon	fra	NAV.	Uttak	
etter	denne	ord	ningen	påvirker	ikke	alderspensjon	
negativt,	ved	fylte	67	år.

•		Du	kan,	etter	avtale	med	arbeidsgiver,	ta	ut	folketrygd-
beregnet	AFP.

•		AFP	for	de	som	er	65	og	66	år	er	en	tjenestepensjons	bereg-
net	AFP.	De	som	fyller	vilkårene	vil	automatisk	gå	over	til	
denne	ved	fylte	65.	Når	du	blir	67	år	blir	AFP	samordnet	
med alderspensjonen fra NAV og levealdersjustert.

•		Dersom	du	mottar	en	prosentvis	uførepensjon,	kan	du	ta	ut	
AFP	for	den	resterende	del	av	stillingen.

Folketrygdberegnet	AFP	er	grunnpensjon	på	uttakstidspunktet,	
pluss	tilleggspensjon	basert	på	siste	kjente	sluttpoeng	(ikke	
uttaksåret	eller	året	før),	i	tillegg	til	et	AFP-tillegg	på	inntil	kr	1	
700,-	pr	mnd.	Pensjonen	kan	være	maks	70	%	av	tidligere	
inntekt.	Du	får	etterbetalt	pensjon,	når	pensjonspoeng	for	
uttaksåret	og	året	før	er	klart.

Grunnpensjon
Har	du	40	års	opptjeningstid	i	folketrygden,	etter	fylte	16	år,	har	
du	rett	til	et	fullt	grunnbeløp	(kr	92	576,-)	om	du	er	enslig	og	90	
%	av	grunnbeløpet	(fra	1/9-16)	om	du	er	gift/samboende.	Har	
du	kortere	opptjeningstid	(botid)	blir	det	en	for	holdsvis	avkort	- 
ning	av	grunnpensjonen.	Grunnpensjonen	vil	bli	levealders-
justert	etter	samordning	ved	fylte	67	år.

Tilleggspensjon
NAV	henter	ut	alle	dine	pensjonspoeng	du	har	opptjent	fra	1967	
og	fram	til	det	siste	kjente	poengåret	du	har	fått	skatteopp	gjør 
for.	De	finner	de	20	beste	opptjeningsårene	(besteårs	regel)	og	
deler	på	20	og	får	derved	sluttpoenget,	uttrykt	som	ett	tall	med	
to	desimaler.	Dernest	må	NAV	stipulere	pensjons	poeng	du	ligg	- 
er	an	til	å	få,	frem	til	du	fyller	67	år.	Har	du	full	opptjening	betyr	
dette	lite,	har	du	færre	år,	kan	du	tjene	opp	trygdetid	og	
pensjonspoeng	opp	til	du	fyller	75	år,	dersom	du	fortsetter	å	
jobbe	og	tjener	over	1	G.

Tilleggspensjonen	beregnes	ifh	til	grunnbeløp	x	sluttpoeng	x	
pen	sjonsprosent	x	antall	år	før	og	etter	1992	del	på	40.	
Tilleggspensjonen	blir	levealdersjustert	etter	samord	ning	en.

AFP-tillegg
NAV	legger	til	et	AFP-tillegg	på	inntil	kr	1700,-	pr	mnd,	

tilsvarende	kr	20	400,-	pr	år.	Summen	av	grunnpensjon,	
tilleggspensjon	og	AFP-tillegget	utgjør	den	fulle	pensjon	når	
du	er	62-64	år.	Denne	pensjonen	kan	ikke	overstige	70	%	av	
tidligere	inntekt.

Tidligere inntekt
Begrepet	«tidligere	inntekt»	brukes	ifm	maks	opptjening	av	
folketrygdberegnet	AFP,	som	er	maks	70	%	av	din	tidligere	
inntekt.  NAV regner ikke med det året du tar ut AFP eller 
året	før,	men	de	3	beste	poengårene	av	de	5	siste	(tar	du	ut	
AFP	som	62-åring,	finner	NAV	ut	de	3	beste	poengårene	
mellom	56	og	60	år,	Gjennomsnittet	av	disse	tre	årene	blir	
G-regulert	fram	til	uttakstidspunktet).	Tar	du	ut	AFP	først	når	
du	er	63	år,	blir	det	de	3	beste	årene	mellom	57-61	som	
legges	til	grunn.

Ofte	vil	man	ha	en	høyere	tidligere	inntekt	enn	
besteårsregelen,	de	aller	fleste	vinner	på	dette,	men	to	
grupper	blir	rammet	negativt:

De	som	har	jobbet	deltid	(eks	50	%)	og	med	lav	lønn	i	
perioden	de	var	55-60	år	vil	med	en	gjennomsnittlig	
G-regulert	årslønn	på	kr	200	000,-	få	kr	200	000,-	x	70	%,	
dvs	maks	kr	140	000,-	i	AFP	pensjon,	selv	om	de	tjener	kr	
500	000,-	ved	fylte	62	år.	(pga	taket	på	70	%	av	tidligere	
inntekt)

Den	andre	gruppen	er	de	som	tidligere	har	hatt	en	
betydelig	høyere	inntekt	før	(og	etter)	tidligere	inntekt.		
Disse	vil	få	en	begrensning	i	AFP	fra	fylte	62	år	ved	at	det	
er	det	de	tjener	mens	de	var	55-60	år	som	legges	til	
grunn.

Må jeg bestemme meg ved fylte 62 år?
Det	er	det	samme	når	du	begynner	å	ta	ut	AFP	i	perioden	opp	
til	67	år,	men	tar	du	ut	i	perioden	62	til	og	med	64	år,	er	det	
folketrygdberegnet	AFP	du	skal	ha.	Uttaksbeløpet	er	omtrent	
like	stort	uansett	når	du	tar	det	ut	frem	til	du	fyller	65	år.	Man	
får	ikke	mer	i	AFP,	om	du	venter	med	uttak,	med	mindre	du	
mangler	opptjeningstid	(40	år)	i	folketrygden.	I	noen	tilfeller	kan	
AFP	ved	fylte	65	år	og	alderspensjonen	ved	fylte	67	år	bli	større.
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Folketrygdberegnet AFP
Du	kan	gå	av	med	full	eller	delvis	AFP	fra	fylte	62	år,	gitt	at	du	er	
i	arbeid	frem	til	pensjoneringstidspunktet.	I	tillegg	gjelder:

•		Har	du	100	%	permisjon,	kan	du	ikke	få	AFP	(må	gjeninntre	
i	minst	1	mnd,	før	uttak).	

•		Du	må	ha	hatt	minst	10	år	med	opptjening	av	pensjons	po-
eng	i	folketrygden	fra	det	året	du	fylte	50	år	til	og	med	det	
året	du	tar	ut	pensjon.	Har	du	10	års	opptjen	ing	i	SPK	eller	
annen	offentlig	tjenestepensjon	gjelder	ikke	dette	kravet.

•		I	dine	10	beste	inntektsår	etter	1967	til	og	med	året	før	du	
tar	ut	pensjon,	må	du	hatt	en	gjennomsnittlig	pensjonsgiv-
ende inntekt på 2 G.

•		De	siste	2	årene	før	pensjonering	må	du	ha	hatt	en	pen	- 
sjons	givende	inntekt	på	minst	like	stor	som	grunnbeløpet	i	
folketrygden.

•		Du	har	krav	på	folketrygdberegnet	AFP	+	kr	1700,-	pr	
måned.	Du	opparbeider	deg	pensjonspoeng	frem	til	du	går	
over	på	tjenestepensjonsberegnet	AFP	eller	ved	fylte	67	år.		
(Du	får	medregnet	folketrygdberegnet	AFP,	som	opptjening	
i folketrygden).

•		AFP-pensjonen	din	blir	redusert	dersom	du	har	arbeids-
inntekt	over	kr	15	000,-.

•		Du	kan	ikke	kombinere	AFP	med	fleksibel	alders	pensjon,	
uførepensjon,	etterlattepensjon,	eller	arbeidsav	klarings-
penger fra NAV.

•		Hvis	du	har	hel	eller	delvis	uførepensjon	fra	NAV,	kan	du	
kombinere	denne	med	uførepensjon	i	SPK.	

Tjenestepensjonberegnet pensjon (66 %) for 
65-66 åringene
Dersom	du	går	av	med	AFP	når	du	er	65-66	år,	får	du	beregnet	
pensjonen	etter	reglene	om	tjenestepensjon,	dvs	66	%	av	
pensjonsgrunnlaget	på	avgangstidspunktet.	For	å	få	pensjon	
etter	denne	ordningen	gjelder	følgende	vilkår:

•		Fylt	65	år	og	fratre	med	full	eller	delvis	AFP	Du	kan	ha	del	- 
vis	permisjon	eller	delvis	pensjon,	og	være	helt	eller	delvis	
sykmeldt.	Du	har	ikke	rett	på	AFP	dersom	du	har	100	%	
permisjon	(må	gjeninntre	i	1	mnd)	eller	er	fritatt	for	
arbeidsplikt.

•		Minst	10	års	medlemskap	i	pensjonsordningen	etter	fylte	
50	år,	eller	fylle	vilkårene	for	å	få	rett	til	AFP	fra	fylte	62	år

•		Ansatte	som	har	gått	av	med	AFP	fra	62	år,	går	over	på	
denne	ordningen	ved	fylte	65	år.	

•		Du	vil	få	det	beste	av	folketrygdberegnet	AFP	+	kr	1700,-	pr	
måned	eller	tjenesteberegnet	AFP	(66	%	av	
pensjonsgrunnlaget),	fra	fylte	65	år.	

•  Du får ikke opptjening i folketrygden med tjenestepensjon 
(fra	65	år).

AFP og inntekt i statlig sektor

•		AFP	graderes	i	forhold	til	faktisk	tidligere	inntekt,	før	
uttak	av	AFP,	og	forventet	framtidig	inntekt	etter	uttak	
av AFP.

•		Maks	inntekt	ved	siden	av	pensjon	er	Kr	15	000,-. 
Dette	er	et	beløp	som	er	fastsatt,	som	et	«slingrings-
monn»	ifh	til	forventet	inntekt.

•		Etteroppgjør	skjer	dersom	faktisk	inntekt	avviker	mer	
enn	kr	15	000,-	pr	år	ifh	til	den	forventede	inntekt.	 
Du	har	et	selvstendig	ansvar	for	melding	av	inntekt	til	
NAV.

•		Gavepensjon	fra	arbeidsgiver	inngår	ikke	i	summen	
ovenfor.

•		Inntekt	som	er	ervervet	før	pensjonering,	men	som	
kommer	til	utbetaling	etter	pensjonering	(eks	royalties	
og feriepenger) inngår heller ikke i summen ovenfor.
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Pensjonstabeller
I	nedenforstående	tabeller	har	vi	lagt	til	grunn	at	du	har	16	
poengår	før	1992	og	resten	etter.	Vi	har	brukt	folketrygdens	
grunnbeløp	pr	1.	mai	2016	kr	92	576,-,	gjennomsnittlig	grunn		- 
beløp	2016	kr	91	740,-	og	inntil	kr	20	400,-	i	AFP-tillegg.	Når	du	
går	over	på	tjenestepensjon,	mister	du	AFP-tillegget.	Dersom	
tjenestepensjon	ikke	blir	større	en	folketrygdberegnet	AFP,	
beholder	du	denne	til	du	blir	67	år.
I	grunnpensjonen	har	vi	brukt	beløp	som	blir	gjeldende	fra	1.	
sept.	2016	for	enslig/gift	(1	G	for	enslig	og	0.9	G	for	gift/sam	- 
boer).	All	pensjon	skal	levealdersjusteres	etter	samordningen	
med	SPK,	ved	fylte	67	år.
I	nedenforstående	tabeller,	kan	tallene	variere	noe,	som	følge	
av	mange	formler,	desimaler	og	beregninger,	men	gir	en	god	
indi kasjon på hva du får i pensjon. Ved å gå inn på din side i 
nav.no	kan	du	finne	pensjonspoengene	og	derved	beregne	
sluttpoenget	ditt.

Kolonne	1:			Gjennomsnittlig	lønn	gjennom	karrieren,	her	
beskrevet	som	de	20	beste	poengår.

Kolonne	2:			Sluttpoeng	er	gjennomsnittet	av	de	20	beste	
poengårene

Kolonne	3:			Basispensjon	er	summen	av	grunn-	og	tilleggs-
pensjon	(16	av	40	år	før	1992)	

Kolonne	4:			Tidligere	inntekt	er	gjennomsnittet	for	inntekts	-
årene	2012,13	og	14,	oppregulert	til	dagens	
kroneverdi	+	kr	20	000,-	(overtid,	turnus	mv).	
Pensjonen	kan	være	maks	70	%	av	tidligere	inntekt.

Kolonne	5:			Er	kolonne	3	inklusive	AFP-tillegg,	som	begrenses	
av	70	%	av	tidligere	inntekt.	

Kolonne	6:			Er	tjenestepensjonberegnet	AFP	fra	SPK,	dvs	66	%	
av	sluttlønn.

Kolonne	7:		66	%	av	kolonne	1.
Kolonne	8:			Prosent	av	lønn	før	samordning	og	levealders-

justering.

ENSLIG AFP-PENSJONSIT

	 Fra	62-64	år	 65-66	år
Lønn	 Slutt	 Tidl	inntekt	 Basispensjon	 Inklusive	 %	av	tidligere	 AFP-pensjon	 %	av	lønn
	 poeng	 (2012-13-14)	 	 AFP-tillegg	 inntekt

100	000	 0,09	 120	000	 96	177	 84	000	 70	%	 66	000	 66	%
125	000	 0,36	 145	000	 107	075	 101	500	 70	%	 82	500	 66	%
150	000	 0,64	 170	000	 117	974	 119	000	 70	%	 	99	000	 66	%
175	000	 0,91	 195	000	 128	872	 136	500	 70	%	 115	500	 66	%
200	000	 1,18	 220	000	 139	771	 154	000	 70	%	 132	000	 66	%
225	000	 1,45	 245	000	 150	669	 171	069	 70	%	 148	500	 66	%
250	000	 1,73	 270	000	 161	567	 181	967	 67	%	 165	000	 66	%
275	000	 2,00	 295	000	 172	466	 192	866	 65	%	 181	500	 66	%
300	000	 2,27	 320	000	 183	364	 203	764	 64	%	 198	000	 66	%
325	000	 2,54	 345	000	 194	263	 214	663	 62	%	 214	500	 66	%
350	000	 2,82	 370	000	 205	161	 225	561	 61	%	 231	000	 66	%
375	000	 3,09	 395	000	 216	059	 236	459	 60	%	 247	500	 66	%
400	000	 3,36	 420	000	 226	958	 247	358	 59	%	 264	000	 66	%
425	000	 3,63	 445	000	 237	856	 258	256	 58	%	 280	500	 66	%
450	000	 3,91	 470	000	 248	755	 269	155	 57	%	 297	000	 66	%
475	000	 4,18	 495	000	 259	653	 280	053	 57	%	 313	500	 66	%
500	000	 4,45	 520	000	 270	552	 290	952	 56	%	 330	000	 66	%
525	000	 4,72	 545	000	 281	450	 301	850	 55	%	 346	500	 66	%
550	000	 5,00	 570	000	 292	348	 312	748	 55	%	 363	000	 66	%
575	000	 5,09	 595	000	 296	109	 316	509	 53	%	 379	500	 66	%
600	000	 5,18	 620	000	 299	742	 320	142	 53	%	 396	000	 66	%

Fra	kr	550	000,-	og	høyere,	inkluderer	summene	1/3	av	inntekt	mellom	6	og	12	G.

Basispensjon	består	av	grunn-	og	tilleggspensjon.	Sluttpoenget	brukes	for	å	beregne	tilleggspensjon.	Opptjeningen	begrenses	av	
12	G,	hvorav	du	kun	får	1/3	av	inntekt	mellom	6	og	12	G.	Totalt	blir	dette	kr	733	920,-	Skattemyndighetene	regner	ut	
pensjonspoenget	som	blir	kr	733	920,-	minus	91	740,-	delt	på	91	740,-	=	7	pensjonspoeng.	Har	du	20	opptjeningsår	med	maks	
opptjening,	vil	sluttpoenget	ditt	være	7,	dette	brukes	for	å	beregne	din	tilleggspensjon.	Dette	er	likt	for	enslig	og	gifte.
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GIFT AFP-PENSJONSIT

	 Fra	62-64	år	 65-66	år
Lønn	 Slutt	 Tidl	inntekt	 Basispensjon	 Inklusive		 %	av	tidligere	 AFP-pensjon	 %	av	lønn
	 poeng	 (2012-13-14)	 	 AFP-tillegg	 inntekt

100	000	 0,09	 120	000	 86	919	 84	000	 70	%	 66	000	 66	%
125	000	 0,36	 145	000	 97	817	 101	500	 70	%	 82	500	 66	%
150	000	 0,64	 170	000	 108	716	 119	000	 70	%	 99	000	 66	%
175	000	 0,91	 195	000	 119	614	 136	500	 70	%	 115	500	 66	%
200	000	 1,18	 220	000	 130	513	 150	913	 69	%	 132	000	 66	%
225	000	 1,45	 245	000	 141	411	 161	811	 66	%	 148	500	 66	%
250	000	 1,73	 270	000	 152	309	 172	709	 64	%	 165	000	 66	%
275	000	 2,00	 295	000	 163	208	 183	608	 62	%	 181	500	 66	%
300	000	 2,27	 320	000	 174	106	 194	506	 61	%	 198	000	 66	%
325	000	 2,54	 345	000	 185	005	 205	405	 60	%	 214	500	 66	%
350	000	 2,82	 370	000	 195	903	 216	303	 58	%	 231	000	 66	%
375	000	 3,09	 395	000	 206	801	 227	201	 58	%	 247	500	 66	%
400	000	 3,36	 420	000	 217	700	 238	100	 57	%	 264	000	 66	%
425	000	 3,63	 445	000	 228	598	 248	998	 56	%	 280	500	 66	%
450	000	 3,91	 470	000	 239	497	 259	897	 55	%	 297	000	 66	%
475	000	 4,18	 495	000	 250	395	 270	795	 55	%	 313	500	 66	%
500	000	 4,45	 520	000	 261	294	 281	694	 54	%	 330	000	 66	%
525	000	 4,72	 545	000	 272	192	 292	592	 54	%	 346	500	 66	%
550	000	 5,00	 570	000	 283	090	 303	490	 53	%	 363	000	 66	%
575	000	 5,09	 595	000	 286	851	 307	251	 52	%	 379	500	 66	%
600	000	 5,18	 620	000	 290	484	 310	884	 52	%	 396	000	 66	%

Basispensjon	består	av	grunn-	og	tilleggspensjon.	Sluttpoenget	brukes	for	å	beregne	tilleggspensjon.	Opptjeningen	begrenses	av	
12	G,	hvorav	du	kun	får	1/3	av	inntekt	mellom	6	og	12	G.	Totalt	blir	dette	kr	733	920,-	Skattemyndighetene	regner	ut	
pensjonspoenget	som	blir	kr	733	920,-	minus	91	740,-	delt	på	91	740,-	=	7	pensjonspoeng.	Har	du	20	opptjeningsår	med	maks	
opptjening,	vil	sluttpoenget	ditt	være	7,	dette	brukes	for	å	beregne	din	tilleggspensjon.	Dette	er	likt	for	enslig	og	gifte.
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Bruk NAV til å beregne din framtidige AFP
For	å	finne	ut	hvor	stor	AFP	du	vil	få,	kan	du	ta	kontakt	med	
ditt	lokale	NAV	kontor	og	be	om	en	serviceberegning	på	AFP.	
Du	kan	også	gjøre	beregningen	selv,	ved	å	gå	inn	på	nav.no	
din pensjon.

Dersom	du	er	på	jakt	etter	regelverk	og	rettskilder,	trykker	du	
nav.no	og	skriv	«rettskilder»	i	søkefeltet.	Velg	lover	og	regler.	
Du	vil	da	få	tre	valg:	folketrygden,	hovednummer	og	andre	
lover.	Rundskrivene	finnes	under	hovednummer.

NB! NB! NB! NB! NB!
Gjentatt oppfordring – søk om alderspensjon
Vi	viser	til	side	15	og	gjentar	at	du	må	søke	om	alders	pen-
sjon,	i	motsatt	fall	kan	du	sitte	uten	inntekt	fra	du	er	67	år.	
(Skjema	finner	du	på	nav.no).	Ved	fylte	67	år	blir	folketrygd/-	

tjenestepensjonberegnet	AFP	og	evt	uførepensjon	fra	SPK,	
samordnet med alderspensjon fra NAV og levealdersjustert. 
Poengår	mellom	65	og	67	år	blir	strøket	ved	omregning	til	
alderspensjon.	Dette	vil	bli	beskrevet	under	overskriften	
samordning av pensjonene.

SPK	vil	stoppe	evt	pensjon,	dersom	du	ikke	har	tatt	ut	
alderspensjon	fra	fylte	67	år.	Dette	fordi	du	i	prinsippet	skal	
ha	full	alderspensjon	fra	folketrygden	og	differansen	opp	til	
66	%	fra	SPK.	Glemmer	du	å	søke	om	alderspensjon	fra	
folketrygden	stoppes	evt	pensjon	fra	SPK	fra	måneden	etter	
at	du	er	fylt	67	år.		Pensjonen	fra	SPK	frem	til	du	søker	om	
alderspensjon	fra	folketrygden,	er	tapt	(blir	ikke	etterbetalt).
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SÆRALDERSPENSJON 
OG TJENESTEBEREGNET 
AFP (65-66 ÅR) 
Det er i prinsippet få forskjeller mellom særalderspensjon og 
tjenesteberegnet	AFP.
De	som	har	folketrygdberegnet	AFP,	vil	automatisk	gå	over	til	
tjenesteberegnet	AFP	ved	fylte	65	år,	dersom	denne	ord-
ningen	er	bedre.	I	motsatt	fall	fortsetter	de	med	folketrygd-
beregnet	AFP	til	samordningen	ved	fylte	67	år.

Alle	forhold	under	denne	overskrift,	minus	85-årsregelen,	
gjelder	også	for	de	som	får	tjenesteberegnet	AFP.	De	som	får	
tjenesteberegnet	AFP,	mister	AFP-tillegget	ved	fylte	65	år	da	
pensjonsgrunnlaget	endres	til	å	være	66	%	av	sluttlønn	
(normalt høyeste lønn).

Særaldersgrense
Alle	som	har	særalderspensjon,	dvs	en	lovbestemt	eller	
tariffbestemt	aldersgrense	for	stillingen	mellom	60,	63	og	65	
år,	unntaksvis	lavere	(Norske	opera).	Aldersgrensene	for	de	
enkelte	stillingskategorier	er	listet	i	aldersgrenseloven.

Eksempler	på	stillinger	med	særaldersgrense	(lov-	eller	
tariffbestemt):

•		60	år:	Arbeidstakere	i	fyr-	og	merketjenesten,	befal	i	
Forsvaret,	enkelte	politistillinger,	brannmenn	og	
redningsmenn,	Grenseinspektør	mv.

•		63	år:	Meteorologer,	fengselsbetjenter,	redningsleder,	
fengselsførstebetjent,	lensmannsbetjenter

•		65	år:	Fengselsbetjenter.	Sykepleiere,	hjelpepleiere,	
hjemmehjelpere,	renholdere,	lufthavnbetjenter,	ansatte	
på	jernbanen	som	har	sikkerhetstjeneste,	
kroppsøvingslærere,	driftsleder	og	driftstekniker	i	
Jernbaneverket,	sjåfør	i	regjeringens	biltjeneste,	
brannmestere,	overbrannmester,	redingsinspektør	mv.

Hvis	du	fra	17.06.2016	eller	senere	går	til	en	stilling	med	
lavere	aldersgrense,	må	du	ha	minst	3	års	opptjeningstid	i	
den	nye	stillingen	før	du	får	rett	til	alderspensjon	fra	den	nye,	
lavere	aldersgrensen.	(Denne	begrensningen	gjelder	også	for	
øvrig	også	fra	andre	stillinger	i	staten	til	stillinger	med	lavere	
aldersgrense).

85-års regel 
Den	alminnelige	aldersgrensen	i	Staten	er	70	år.	Dersom	
tjenesten	medfører	uvanlig	fysisk	eller	psykisk	belastning	
eller	stiller	spesielle	krav	til	fysiske	eller	psykiske	egenskaper,	
kan	aldersgrensen	være	lavere.	Har	du	en	lavere	aldersgrense	
enn	70	år,	kan	du	få	pensjon	inntil	3	år	før	aldersgrensen,	hvis	
summen	av	alder	og	tjenestetid	er	minst	85	år.	Dette	gir	
laveste	alder	for	å	få	full	pensjon	i	SPK.	En	politimann,	med	
særaldersgrense	60	år,	kan	gå	av	når	han	er	57	år,	dersom	

summen	av	alder	og	tjenestetid	er	85	år	eller	mer	(eks	55	år	
og 30 års tjeneste). Slik søknad sendes SPK gjennom egen 
arbeidsgiver.

De	som	har	særaldersgrense	på	65	år,	kan	gå	av	på	85-års-
regel,	dvs	på	62	år.	Disse	kan	velge	å	gå	av	med	folketrygd-
beregnet	AFP	fra	62	år,	da	noen	få	vil	komme	bedre	ut	etter	
denne	ordningen.	Disse	vil	da	bli	forvaltet	av	SPK	ved	fylte	65	
år	og	frem	til	fylte	67	år.	

Permisjonsavtalen
Forskjellige	typer	permisjoner	medregnes	i	opptjeningstiden	
(permisjonsavtalen),	herunder:

Kode	 Årsak	til	permisjon	 Medregnes	inntil
1	a	 Militærtjeneste,	sivilforsvars	-	 3	år 
	 tjeneste,	siviltjeneste	og	 
	 polititjeneste	
1	b	 Sykdom	i	nær	familie	 3	år
1	c	 Permisjon	pga	streik	 3	år
2	a	 Omsorgspermisjon	for	barn,	jf.	 4	år 
	 fellesbestemmelsenes	§	20	nr	6	
2	b	 Studiepermisjon,	jf.	felles	 4	år 
	 bestemmelsene	§	6	nr	5	
2	c	 Ved	flytting	pga	av	ektefelle,		 4	år 
 registrert partner eller  
	 samboers	beordringsplikt	
2 d Utenlandslektor 4 år
3	a	 Arbeid	for	internasjonale		 5	år 
 organisasjoner i utlandet 
4	a1	 Ansettelse	i	tjenestemanns	-	 4	år 
 organisasjon  
4	a2	 Verv	i	tjenestemanns	-	 Vervets	varighet 
 organisasjon  
4	b	 Utførelse	av	kommunale-		 Vervets	varighet 
 og fylkeskommunale verv 
4	c	 Verv	som	domsmann/	 Vervets	varighet 
 meddommer 
5	 SPK	kan	etter	søknad,	 
 forlenge medregningsperioden  
	 etter	pkt	3	
6	 Andre	permisjoner	godkjent	 
 av departementet 
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Pensjonsgrunnlag i (SPK)
Pensjonsgrunnlaget	er	den	arbeidsinntekten	det	er	trukket	
pensjonsinnskudd	(2	%)	av	og	som	pensjonen	skal	beregnes	ut	
fra.	Pensjonsgrunnlaget	er	som	hovedregel	den	lønnen,	det	vil	
si	fast	årslønn	og	eventuelle	pensjonsgivende	tillegg,	som	du	
har	når	du	fratrer	stillingen.	

Lønnsøkninger	som	skyldes	automatisk	opprykk	på	lønns	stigen	
og	alminnelige	lønnsreguleringer,	får	du	med	deg	i	beregningen	
av pensjons grunnlaget hvis økningen skjer før du går av med 
pensjon.	Overtid	inngår	ikke	i	pensjons	grunn	laget.
Pensjonsgrunnlag = pensjonsgivende inntekt x 
gjennomsnittlig stillingsstørrelse

Du	får	pensjon	fra	SPK	for	inntekt	opp	til	12	ganger	G-beløpet	
(kr	1	110	912,-).	Du	har	rett	til	pensjon	fra	SPK	dersom	du	har	3	
års	medlems	tid	eller	mer.	Dersom	du	slutter	i	staten	før	
oppnådd	alders	grense	for	stillingen,	får	du	det	vi	kalle	oppsatt	
pensjon	(se	side	29).	(Også	de	med	oppsatt	pensjon	er	
omfattet	av	garanti	ordningen,	dersom	de	er	innenfor	reglene.)

Pensjonsgivende variable tillegg iht 
Hovedtariffavtalen (HTA)
I	Folketrygden	er	all	inntekt,	herunder	alle	tillegg,	pensjons-
givende.	Slik	er	det	ikke	i	SPK.	Her	er	ditt	lønnstrinn	fra	hoved	- 
lønnstabell,	samt	evt	faste	avtalte	pensjonsgivende	tillegg	
grunnlaget	for	pensjonen.	Hva	som	regnes	med	i	folketrygden/
SPK	er	regulert	i	hovedtariffavtalens	under	vedlegg	4.

Hovedregel
Forutsigbare	tillegg,	avtalt	i	tariffavtale,	for	arbeid	som	
forekommer regelmessig gjennom året og som vederlag for 
arbeid	i	ordinær	stilling	er	pensjonsgivende.

Tillegg som kun regnes med i Folketrygden
•		Tillegg	som	er	en	kompensasjon	for	merarbeid	utover	
ordinær	stilling,	samt	overtid.

•		Tillegg	som	partene	sentralt	eller	lokalt,	av	spesielle	
grunner,	har	avtalt	eller	klart	forutsatt	ikke	skal	være	
pensjonsgivende

•		Nye	eller	vesentlig	endrede	vakt-/turnustillegg	og	andre	
variable	tillegg	som	gis	lokalt	til	den	enkelte	arbeidstaker,	
mindre	enn	to	år	før	pensjoneringstidspunktet,	dersom	det	
ikke	er	en	konsekvens	av	sentrale	avtaler	eller	er	begrunnet	
i	arbeidsmessige	forhold.

•		Tillegg	som	betales	iht	bonus-/produktivitetsavtaler	eller	
liknende	og	som	utbetales	som	et	kronebeløp	begrunnet	i	
økonomisk resultat

Beregning av pensjonsgivende tillegg
•		Pensjonsgivende	tillegg	er	knyttet	til	kronetillegg	og	er	

avtalt mellom partene i staten eller i virksomheten.
•		Dersom	summen	av	de	samlede	variable	tillegg	utgjør	et	
kronebeløp	mindre	enn	kr	6	400,-	pr	år,	tas	de	ikke	med	i	
pensjonsgrunnlaget (gulv)

•		Til	sammen	vil	man	få	medregnet	maks	kr	56	000,-	av	
pensjonsgivende	variable	tillegg	i	pensjonsgrunnlaget	(tak).

Manglende opptjeningstid
Pensjonen	blir	redusert	proporsjonalt,	dersom	du	ikke	har	
full	opptjeningstid.	Tilsvarende	gjelder	for	deltidsstillinger	
eller	gjennomsnittlige	stillingsprosent	under	100	%.

Full- og deltidsstillinger
Du	har	f.eks.	jobbet	20	år	i	100	%	stilling,	så	har	du	jobbet	10	
år	i	50	%	stilling.	Din	gjennomsnittlige	stillingsprosent	blir:	
20	x	100	+	10	x	50	=	2	500/30	år	=	83	%	gjennomsnittlig	
stillingsprosent.	Denne	faktoren	blir	benyttet	når	SPK	regner	
ut	din	pensjon.	I	dette	tilfellet	har	du	30	opptjeningsår,	så	du	
vil	få	66	%	av	pensjonsgrunnlaget	(sluttlønn)	til	en	83	%	
stilling.

I	eksemplene	nedenfor	slutter	du	ved	oppnådd	aldersgrense,	
sluttlønnen	er	kr	400	000.-	før	samordning-	og	levealders-
justering.	Utregningene	blir	da:

Eksempel	1:	Du	har	jobbet	i	staten	i	30	år	i	en	100	%	
stilling,	sluttlønn	kr	400	000.-	da	får	du:	400	000	x	66	%	x	
100	%	x	30/30	=	264	000,-

Eksempel	2:	Du	har	jobbet	i	staten	i	25	år	i	en	100	%	
stilling,	sluttlønn	kr	400	000.-	da	får	du:	400	000	x	66	%	x	
100	%	x	25/30	=	220	000,-	

Eksempel	3:	Du	har	jobbet	i	staten	i	30	år,	med	en	
gjennomsnittlig	stillingsprosent	på	83	%,	sluttlønn	 
kr	400	000,-,	da	får	du:	400	000	x	66	%	x	83	%	x	30/30	=	 
Kr	219	120

Eksempel	4:	Du	har	jobbet	i	staten	i	25	år,	i	en	
gjennomsnittlig	stilling	på	83	%,	sluttlønn	kr	400	000,-	da	
får	du:	400	000	x	66	%	x	83	%	x	25/30	=	kr	182	600,-
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Individuell garanti
For	å	ivareta	de	som	har	kortest	tid	igjen	til	pensjonsalder,	fikk	
de	som	er	født	i	1958	eller	tidligere,	(evt	hadde	mindre	enn	15	
år	igjen	til	pensjonsalderen	1.	januar	2011),	en	individuell	
garanti	fra	SPK.	Garantien	sikrer	at	medlemmet	er	garantert	66	
%	av	pensjonsgrunnlaget,	gitt	at	medlemmet	har	full	opptjen-
ingstid	i	hel	stilling	(30	år),	og	at	pensjonen	fra	folketrygden	og	
SPK	tas	ut	samtidig	ved	fylte	67	år.	De	som	tar	ut	fleksibel	
alderspensjon	på	et	tidligere	tidspunkt,	vil	få	garantien,	men	
som	om	de	hadde	ventet	med	uttaket	til	67	år.

Reglene for alderspensjon i SPK
Reglene	for	hvordan	tjenestepensjonen	i	SPK	blir	beregnet,	
varierer	avhengig	av	når	du	er	født,	herunder:
• For deg som er født 1943–1953 
•		Full	alderspensjon	fra	SPK,	dvs	66	%	av	pensjonsgrunnlaget,	
dersom	du	har	30	års	opptjening	i	100	%	stilling.

•  For deg som er født i 1954 og tom 1958  
Samlet	alderspensjon	fra	folketrygden	og	SPK	utgjør	66	%	av	
pensjonsgrunnlaget,	dersom	du	har	30	års	opptjening	og	går	
av	med	pensjon	fra	SPK	og	folketrygden	ved	fylte	67	år.		

•  For deg som er født i 1959 og senere. 
Brutto	alderspensjon	fra	SPK	utgjør	66	%	av	pensjons-
grunnlaget før levealdersjustering. 

Dersom	du	har	kortere	opptjeningstid	(medlemskap	i	SPK)	enn	
30	år	vil	pensjonen	bli	redusert	forholdsmessig	(eks	25/30).	
Dersom	du	har	flere	års	opptjening,	ser	man	bort	fra	de	årene	
med dårligst opptjening.

Varsel om pensjonsberegning
3	måneder	før	du	går	av	for	aldersgrensen,	vil	arbeidsgiver	
sende	info	til	SPK	og	bekrefte	pensjonsgrunnlaget.	SPK	går	gjen	- 
nom	alle	år	du	har	innbetalt	pensjonsinnskudd	til	SPK	og	finner	
ut	hva	som	er	ditt	pensjonsgrunnlag	(normalt	siste	måneden	før	
aldersegrensen	for	stillingen).	SPK	vil	så	tilskrive	deg	og	infor	- 
mere	deg	om	pensjonsberegningen.	Du	har	6	ukers	klagefrist	på	
beregningen	om	du	mener	noe	er	galt.	Hvis	du	ikke	får	slikt	
varsel,	må	du	etterlyse	det.

Barnetillegg ved alderspensjon
Har	du	barn	under	18	år	på	pensjoneringstidspunktet	vil	du	ha	
krav	på	barnetillegg	i	tillegg	til	pensjonen	din.	For	hvert	barn	
utgjør	barnetillegget	10	prosent	av	bruttopensjonen.	Pensjon	en	
inkludert	tillegg	for	barna,	kan	ikke	overstige	90	prosent	av	pen	- 
sjonsgrunnlaget.	Barnetillegget	opphører	måneden	etter	barnet	
fyller	18	år	og	kan	ikke	forlenges.	Barnetillegget	skal	ikke	sam	- 
ordnes med ytelser fra folketrygden. 

Tjenestegjøring i Internasjonale operasjoner
Tjenestegjøring i internasjonale operasjoner regnes som en 
midlertidig	tilsetting.	De	aller	fleste	tilleggene	du	får	i	Intops,	er	
ikke	pensjonsgivende	ift	SPK,	men	er	det	i	folketrygden.
 
Internasjonale operasjoner før 1. juli 2012
Ansatte	i	UD,	Norad,	Forsvaret	og	politiet	i	utenlandstjeneste,	
har	fått	spesielle	tillegg	for	kort-	og	langvarig	opphold	i	utland	- 
et	som	er	pensjonsgivende.	De	som	har	hatt	tjeneste	i	inter	na	- 

sjonale	operasjoner	(Intops)	i	perioden	1/6-2006	-	1.	juli	2012,	
får	medregnet	misjonstillegget	som	pensjonsgivende	inntekt.	

Her	er	det	ikke	stilt	krav	om	minimum	to	års	opptjening,	det	
holder med minst en full månedslønn. Det er enkelte andre 
tillegg	fra	Intops	før	1/6-2006,	som	også	er	pensjonsgivende.	
Den	enkelte	må	selv	sjekke	slike	forhold	ved	å	kontakte	lønns	- 
rapporterende	enhet,	dersom	SPK	ikke	har	tatt	det	med	i	sin	
beregning.

Tjenestegjøring i stillinger utenlands
Tjenestegjøring	i	faste	NATO	stillinger,	ambassader,	FN	mv	med	
en	varighet	på	2	år	eller	mer,	gir	pensjonsmessig	uttelling.	År	- 
saken	er	at	man	ofte	har	høyere	lønnstrinn	ute,	enn	i	de	faste	
stillingene	her	hjemme.	Unntaket	er	om	de	faste	til	leg	gene	her	
hjemme,	overstiger	den	høyere	lønnen	m/eventuelt	pensjons	-
givende	tillegg	i	utlandet,	(missjons	tillegg,	se	av	snittet	ovenfor).	
De	store	tilleggene	i	utlandet	er	i	hovedsak	ikke	pensjons	giv-
ende	i	SPK,	men	er	det	i	folketrygden.	Din	lønnsrapporterende	
enhet	kan	svare	på	hva	som	er/ikke	er	pensjonsgivende	tillegg.

Tilsetting/disponering i ny stilling rett før 
aldersgrensen
Dersom	du	blir	administrativt	innplassert	i,	eller	søker,	og	blir	
tilsatt	/disponert	inn	i	en	fast	stilling,	blir	stillingens	lønns	trinnet	
i	hovedlønnstabellen	pluss	evt	faste	pensjonsgivende	tillegg	
normalt	ditt	nye	pensjonsgrunnlag.	Dersom	du	får	en	nedgang	i	
lønn se nedenfor.

Midlertidig tilsetting/disponering i stilling
Du	må	ha	hatt	en	midlertidig	stilling	i	minst	2	år,	for	å	få	denne	
stillingens	lønn	regnet	som	pensjonsgrunnlaget,	gitt	at	denne	
lønnen	(oppregulert)	er	høyere	enn	sluttlønnen	din.	Den	
midlertidige	tjenesten	må	ha	vært	sammenhengende.	

Er	midlertidigheten	kortere	enn	2	år,	vil	den	høyere	lønnen	
inngå	i	opptjeningen	i	folketrygden	og	først	gi	uttelling	ved	
samordningen	ved	fylte	67	år.

Lokale lønnsoppgjør og pensjon
Seniorpolitikk	er	beskrevet	i	Hovedtariffavtalens	punkt	5.9	og	
starter	først	ved	en	alder	av	62	år.	Vurderes	økt	lønn,	som	ett	
virkemiddel,	bør	man	huske	at	de	som	tar	folketrygdberegnet	
AFP	ved	62	år,	får	sin	AFP	beregnet	ut	fra	tidligere	inntekt	(se	
side	16).	

En	slik	prioritering	av	eldre	arbeidstakere	vil	bidra	til	et	bedre	
pensjonsgrunnlag,	samtidig	som	det	motiverer	personellet	til	å	
stå	lengre	i	arbeid.	Det	samme	gjelder	for	de	med	tjeneste-
pensjon,	samt	de	med	særaldersgrense	og	85-års	regel,	så	lenge	
lønnsopprykket	er	knyttet	til	stilling.

Nedgang i lønn (pensjonsgrunnlag)
Hvis	du	har	gått	ned	til	et	lavere	lønnsnivå	i	løpet	av	den	tiden	
du	vært	medlem	i	Statens	pensjonskasse,	kan	dette	påvirke	
størrelsen	på	alderspensjonen	din.	Når	SPK	beregner	pensjon-
en,	tar	de	likevel	hensyn	til	at	lønnen	var	høyere	på	et	tidligere	
tidspunkt.	Pensjonen	beregnes	dermed	ut	fra	både:
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•	opptjeningstid	før	nedgang	i	lønn
•	opptjeningstid	etter	nedgang	i	lønn

Hvis	den	faktiske	opptjeningstiden	din	er	lengre	enn	30	år,	ser	
SPK	bort	fra	den	delen	av	opptjeningstiden	som	gir	det	laveste	
pensjonsgrunnlaget.	Hvis	du	rakk	å	oppnå	full	opptjeningstid	
før	lønnen	gikk	ned,	vil	du	derfor	få	hele	pensjonsgrunnlaget	
regnet	ut	fra	den	høyeste	avlønningen.	Pensjonsgrunnlaget,	
og	dermed	virkningen	av	en	eventuell	nedgang	i	lønn,	
beregnes	først	når	du	pensjoneres.

Du	er	befal	i	Forsvaret,	med	særaldersgrense	60	år.	Du	
tjen	este	gjorde	i	Afghanistan	i	2007	og	fikk	utbetalt	lønn	og	 
mi	sjonstillegg	som	du	betalte	pensjonsinnskudd	fra.	Du	
har	totalt	30	års	opptjeningstid.	Når	du	i	år	går	av	for	
alders	gren	sen,	er	din	sluttlønn	pr	mnd,	betydelig	lavere	
enn den opp regulerte lønnen du hadde i Afghanistan 
inklusive	misjons	tillegget.	Du	har	fått	det	vi	kalle	nedgang	i	
lønn.	SPK	beregner	din	pensjon	som	følger:

Eks:	Lønn	fra	Afghanistan	i	2007	kr	600	000.-	inklusive	
misjonstillegget.	Sluttlønn	som	befal	her	hjemme	i	2016,	
er	kr	650	000.-		Lønnen	fra	Afghanistan	oppregulert	til	
2016	kr,	blir	ca	kr	848	000,-	.

Du	vil	få	alle	år	fra	2007	og	tidligere	beregnet	med	dette	
pensjonsgrunnlaget,	mens	årene	fra	2008	benyttes	
sluttlønn	kr	650	000.-	som	pensjonsgrunnlag.

Dvs:	21	år	med	pensjonsgrunnlag	kr	848	000.-	og	9	år	med	
pensjonsgrunnlag	kr	650	000.-		dvs:	(848	000,-		x	21/30)	+	 
(kr650	000.-	x	9/30)	=	kr	788	600.-	som	pensjonsgrunnlag.	

Din	særalderspensjon	fra	fylte	60	år	blir	66	%	av	 
kr	788	600,-	dvs	kr	520	476,-.

Lokale lønnstillegg
Du går av med pensjon pr 1. august. Lokalt lønnsoppgjør er 
fastsatt	med	virkningstidspunkt	pr	1.	juli	og	oppgjøret	gjen	- 
nomføres	utpå	høsten.	Lokale	parter	gir	deg	2	lønnstrinn,	
fordi	du	ville	fått	det	uavhengig	av	at	du	har	gått	av	med	
pensjon	1.	august	eller	ikke.	Arbeidsgiver	vil	innrapportere	
resultatet	fra	lokale	oppgjør	til	SPK	og	du	vil	få	pensjonen	
utbetalt	m/etterregulering.

Eksempler på uttak av pensjon
Det	er	det	samme	eksemplet	som	omtales,	men	med	
forskjellige	settinger.	Eksemplene	nedenfor	blir	de	samme	for	
tjenesteberegnet	AFP	fra	fylte	65	år,	ved	å	bytte	ut	57	år	med	
65	år	og	forholde	deg	til	korrekt	forholdstall.	Forholdstall	se	
vedlegg 1 eller nav.no din pensjon.

1) Pensjon ved avgang på 57 år og frem til du 
fyller 67 år
Du	er	gift,	2	barn	som	er	15	år,	du	slutter	når	du	er	57	år.	Du	
har	full	opptjening	i	SPK	fra	100	%	stilling	og	din	sluttlønn	
(pensjonsgrunnlag)	er	kr	520	000.-	Du	tar	ut	ikke	ut	
folketrygden	før	ved	fylte	67	år.	

           
Du	vil	få	følgende	i	pensjon	frem	til	du	fyller	67	år:

Pensjon	i	tiden	57	til	du	er	60	år:	520	000	x	30/30	x	100	%	
x	66	%	=	kr	343	200,-	pr	år
Barnetillegg	for	2	barn	i	3	år,	dvs	20	%	av	bruttopensjon	pr	
år	=	kr			68	640.-	pr	år
Sum	pensjon	de	første	3	år	kr	411	840,-	
Deretter	kr	343	200,-	frem	til	du	fyller	67	år.	

Din	pensjon	blir	regulert	med	lønnsvekst	minus	0,75	%	
(indeksering).	Husk	du	må	søke	om	alderstrygd	fra	NAV	ca	
3	mnd	før	du	fyller	67	år,	gjør	du	det	ikke	bortfaller	både	
pensjonen	fra	NAV	og	SPK	ved	fylte	67,	inntil	dette	er	i	
orden.

2) Samordning med folketrygden ved fylte  
67 år
Du	er	gift,	barna	er	over	18	år,	du	slutter	når	du	er	57	år.	Du	
har	full	opptjening	i	SPK	fra	100	%	stilling	og	din	sluttlønn	
(pensjonsgrunnlag)	er	kr	520	000.-	dvs	pensjon	kr	343	200,-.	

Du	er	nå	fylt	67	år	og	din	pensjon	fra	SPK	skal	samordnes	med	
folketrygden. Du har 40 års opptjening i folketrygden. 15 år før 
1992	og	25	år	etter.	Din	basispensjon	er	kr	261	833,-.	Ditt	
sluttpoengtall	fra	NAV	er	4,77.	Skattemyndighetene	og	NAV	
bruker	gjennomsnittlig	grunnbeløp	ved	utregning	av	pen	sjons-
poeng,	mens	SPK	bruker	det	til	enhver	gjeldende	grunnbeløp	
(både	mht	opptjening	og	samordning).

SPK	beregner	et	fiktivt	sluttpoeng	for	tilleggspensjon,	ved	å	ta	
pensjonsgrunnlaget	fra	SPK	(kr	520	000,-),	trekke	fra	grunn-
beløpet	(kr	92	576,-)	og	dele	på	grunnbeløpet.	Vi	får	da	4,62	
som	settes	inn	i	formelen	for	tilleggspensjon,	istedenfor	NAV	
sitt	tall	på	4,77.	SPK	bruker	det	laveste	sluttpoenget,	når	de	
beregner	samordningsfradraget.	Forholdstallet	ditt	ved	sam	- 
tidig	uttak	av	folketrygd	var	1,055.	Vi	har	brukt	beløpet	for	gift	
pr	1.	september	ved	utregning	av	grunnpensjon.
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Utregning	av	din	pensjon	ved	fylte	67	år:	

3) Uttak av fleksibel alderspensjon fra 62 år. 
Beregningen viser pensjonen etter 
samordning med folketrygden ved fylte 67 år
Du	er	gift,	barna	er	over	18	år,	du	sluttet	når	du	var	57	år.	Du	
har	full	opptjening	i	SPK	fra	100	%	stilling	og	din	sluttlønn	
(pen	sjonsgrunnlag)	er	kr	520	000.-	dvs	pensjon	kr	343	200,-.	
Du	tar	ut	fleksibel	alderspensjon	fra	fylte	62	år.	Du	har	fort	- 
satt	40	års	opptjening,	15	poengår	før	1992	og	25	år	etter.	
Basispensjonen	er	fortsatt	261	833,-	og	sluttpoengtallet	er	
4,77.

Når	du	tok	ut	pensjon	og	alderspensjon	samtidig	ved	fylte	67	
år	var	forholdstallet	1,055	for	1953-kullet.	Nå	tar	du	ut	fleksi	- 
bel	alderspensjon	fra	du	er	62	år,	da	blir	forholdstallet	1,340.	

Du	vil	få	følgende	i	pensjon	frem	til	du	fyller	67	år:

Pensjon	i	tiden	57	til	du	er	60	år:	520	000	x	30/30	x	100	%	x	
66	%	=	kr	343	200,-	pr	år
Barnetillegg	for	2	barn	i	3	år,	dvs	20	%	av	bruttopensjon	pr	
år	=	kr			68	640.-	pr	år
Sum	pensjon	de	første	3	år	=	kr	411	840,-	pr	år

Fra	du	er	61	år	og	frem	til	du	fyller	67	år	får	du	pensjon	fra	
SPK	=	kr	343	200,-	pr	år
+	fleksibel	alderspensjon	fra	62	år	kr	261	833,-	/	1,340																				
=	kr	195	398,-	pr	år
Sum	alderspensjon	frem	til	67	år	kr	343	200,-	+	 
kr	195	398,-	=	kr	538	598,-	pr	år

Pensjonen	din	etter	samordning	og	levealdersjustering	blir	
kr	270	866,-	Som	du	ser	vil	din	livsvarige	årlige	pensjon	bli	
redusert	med	kr	73	281,-	Du	har	i	5	års	perioden	mottatt	kr	
976	990,-	i	fleksibel	alderspensjon	minus	skatt.	I	dette	
eksemplet	vil	det	ta	13.3	år	fra	du	er	67	år	før	du	kan	si	å	ha	
tapt en krone.

Kr						78	975,-

+	Kr	180	507,-
=	Kr	259	482,-

+	Kr				84	665,-

+	Kr													0,-

= Kr 344 147,-

  Din pensjon fra folketrygden blir som følger: 

Grunnpensjon	90	%	av	kr	92	576,-	=	Kr	83	318,-		
Grunnpensjonen	levealdersjusteres	dvs:	83	318,-	/	1,055

Tilleggspensjon	kr	190	435,-	skal	levealdersjusteres,	dvs	delt	på	1,055
Sum	grunn-	og	tilleggspensjon	kr	273	753,-	Levealdersjustert	som	over

  Din pensjon fra SPK blir: 

Pensjon	før	samordning	520	000,-	x	66	%		=	kr	343	200,-
-	samordning	for	¾	grunnpensjon																		kr			69	432,-
-	fiktiv	tilleggspensjonen																																		kr		184	446,-
Sum	pensjon	fra	SPK	etter	samordning								kr				89	322,-

Pensjon	fra	SPK	skal	levealderjusteres,	dvs	kr	89	322,-	delt	på	1,055

Garantitillegg	fra	SPK	(Dersom	pensjon	SPK	er	større	enn	samordnet	pensjon)

Sum alderspensjon fra folketrygden og SPK
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Utregning	av	din	pensjon	ved	fylte	67	år:	

Kr						62	178,-

+	Kr	142	116,-
=	Kr	204	280,-

+	Kr			66	658,-
+	Kr													0,-

= Kr 270 866,-

Din pensjon fra folketrygden blir som følger: 

Grunnpensjon	90	%	av	kr	92	576,-	=	Kr	83	318,-		
Grunnpensjonen	levealdersjusteres	dvs:	83	318,-	/	1,340

Tilleggspensjon	kr	190	435,-	skal	levealdersjusteres,	dvs	delt	på	1,340
Sum	basispensjon	kr	273	753,-	Levealdersjustert	med	1,340

Din pensjon fra SPK blir: 

Pensjon	før	samordning	520	000,-	x	66	%		=	kr	343	200,-
-	samordning	for	¾	grunnpensjon																		kr			69	432,-
-	tilleggspensjonen																																												kr		184	446,-
Sum	pensjon	fra	SPK	etter	samordning									kr				89	322,-

Pensjon	fra	SPK	skal	levealderjusteres,	dvs	kr	89	322,-	delt	på	1,340
Garantitillegg	fra	SPK	(Dersom	pensjon	SPK	(eks	2),	uten	uttak	av	fleksibel	alderspensjon	
ville	gitt	garantitillegg,	skulle	det	også	inn	her)	

Sum alderspensjon fra folketrygden og SPK

4) Særalderspensjon 60 år – fortsatt jobb til  
67 år
Anne	er	født	i	1956,	gift	uten	barn	under	18	år.	Hun	har	over	
30	års	opptjening	i	staten	og	41	år	i	NAV.	Når	hun	sluttet	
hadde	hun	kr	450	000.-	i	sluttlønn,	dvs	hun	har	kr	297	000,-	
eller	kr	24	750,-	brutto	pr	måned	i	pensjon.	Sluttpoenget	så	
ut	til	å	bli	4,52	og	grunnpensjonen	er	beregnet	med	sats	pr	
1.9.2016.	Hun	har	fortsatt	å	jobbe	i	privat	næringsliv	med	
god	inntekt.	God	inntekt	har	ført	til	at	sluttpoenget	har	økt	til	
5.20.	Hun	skal	beregne	sin	pensjon	fra	gammel	og	ny	ordning,	
samt	samordne	pensjoen	når	hun	skal	gå	av	med	alders-
pensjon	ved	fylte	67	år.	Det	enkleste	er	at	hun	går	inn	på	 
nav.no,	logger	seg	inn	og	bruker	pensjonskalkulatoren.	

På	nav.no	din	pensjon	finner	hun	følgende	opplysninger:

 
20 poengår 20 poengår  
før	1992	 etter	1992	
Gammel	 Grunnbeløp	 Sluttpoeng	 Forholdstall 
FT	7/10	 92	576,-	 5,20	 1,074
Ny	 Pensjonsbeh.	 Trygdetid	 Delingstall 
FT	3/10	 Kr	5	263	998,-	 40	år	 15,29
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Grunnpensjon	 	 Kr	92	576,-	x	90	%	 =	kr	83	318,-/1,074	 	

Tilleggspensjon 
(kr	92	576	x	5,20	x	0,45	x	20/40)	+	(kr	92	576,-	x	5,20	x	0,42	x	20/40)	=	kr	209	407,-/1,074		
Basispensjon	(Kr	77	578,.	+	194	979,-)	 	 	 	 	

Forholdet	gammel/ny	ordning:	
Grunn-	og	tilleggspensjon	kr	272	257,-	x	7/10		 	

Inntektspensjon:
Pensjonsbeholdning	kr	5	263	998,-/15,29	=	kr	344	277,-/1,074	x	3	/10		
Sum pensjon gammel og ny ordning (kr 190 790,-+ kr 96 167,-) 

Samordning med SPK:
Pensjon	før	samordning	450	000,-	x	66	%		 =	kr	297	000,-
-	samordningsfradrag	¾	av	kr	92	576,-	 =	kr			69	432,-
-	samordning	tillegspensjon	(SPK	3,86)	 =	kr	155	444,-
Sum	pensjon	fra	SPK	etter	samordning		 =	kr			72	124,-

Pensjonen	fra	SPK	skal	levealdersjusteres,	dvs	kr	72	124,-/1,074	 	
Sum	levealdersjustert	(alderspensjon	fra	folketrygden	og	SPK)	(Kr	286	957,-	+	67	155,-)	 	
  
Da	sum	pensjon	overstiger	66	%	av	pensjonsgrunnlaget	(kr	297	000,-)	i	SPK	utbetales	ingen	
individuell	garanti.

=	kr			77	578,-

=	kr	194	979,-
=	kr	272	257,-

=	kr	190	790,-					

=	kr			96	167,-
= kr 286 957,-

=	kr			67	155,-
=	kr	354	112,-
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AVSKJED MED  
REDUSERT LØNN  
– OPPTJENINGSTID I 
FOLKETRYGDEN
Avskjed med redusert lønn er en ordning som i hovedsak 
benyttes	av	Forsvaret.	Ordningen	skulle	sikre	at	befal	som	av	
medisinske	grunner	ikke	kunne	utføre	sitt	arbeide,	skulle	gis	en	
akseptabel	inntekt,	siden	de	var	uoppsigelige.	I	de	senere	år	har	
også	dette	virkemidlet	også	blitt	benyttet	ifm	omstilling	og	i	
spesielle personellsaker.

Ordningen	sikret	at	befal	som	hadde	fylt	40	år,	kunne	innvilges	
45	%	av	pensjonsgrunnlaget	(pensjonsgivende	inntekt	på	
sluttidspunktet).	For	hvert	år	etter	fylte	40,	økte	summen	med	
1.5	%	pr	år	til	maks	60	%	ved	fylte	50	år.	Dvs.	en	som	fikk	
virkemidlet	ved	fylte	43	år	fikk	en	redusert	lønn	på	49.5	%.	
Denne	beholder	han	frem	til	fylte	60	år,	da	han	får	særalders-
pensjon,	dvs	66	%	av	pensjonsgrunnlaget.	Den	reduserte	lønnen	
blir	lønnsregulert	i	samsvar	med	lønns	oppgjøret	i	staten.	Den	
som	har	fått	avskjed	med	redusert	lønn	kan	ikke	benytte	85-års	
regelen.

Dersom	dette	befalet	tar	stilling	i	det	offentlige,	skal	det	trekkes	
25	%	av	den	reduserte	lønnen.	Befalet	må	selv	si	i	fra	om	
endringer	i	inntekt	evt.	uføresituasjon.	Befalet	kan	ta	stilling	i	
det	private	næringsliv	uten	avkorting	i	den	reduserte	lønnen.	De	
kan	også	ta	ut	fleksibel	alderspensjon	fra	fylte	62	år.

Dersom	de	blir	sykemeldt,	vil	de	har	rett	til	sykepenger	det	
første	året	fra	den	evt.	stillingen	de	har	i	privat	eller	offent	- 
lig sektor. Den reduserte lønnen inngår i grunnlaget for 
arbeidsavklaringspenger,	og	evt.	uføretrygd	iht	folketrygd	loven.

Avskjed	med	redusert	lønn	gir	ikke	rett	til	feriepenger,	da	man	
ikke	er	ansatt	i	den	virksomheten	man	fikk	avskjed	ifra.	Avskjed	
med	lønn	gir	i	seg	ingen	opptjeningstid	i	folketrygden.	

Særalderspensjonen	blir	ikke	påvirket	av	evt	jobb	i	privat	
virksomhet/næringsliv.	Denne	blir	utbetalt	uavkortet	frem	til	
fylte	67	år.

Ny stilling i offentlig sektor
Hvis	du	begynner	i	ny	stilling	i	offentlig	sektor,	etter	uttak	av	
særalderspensjon,	blir	du	igjen	medlem	i	en	offentlig	tjeneste	- 
pensjonsordning.	Da	vil	din	særalderspensjon	blir	redusert	i	
tråd	med	inntekten	fra	den	nye	stillingen.	Pensjonen	blir	ikke	
redusert	krone	for	krone	med	den	inntekten	du	har,	men	
pensjonen	reduseres	med	forholdet	mellom	pensjons	grunn-
laget og inntekten.

Ny stilling i statlig virksomhet, samtidig med 
redusert lønn
Når	du	blir	60	år	kan	du	slutte	i	den	andre	stillingen	og	ta	ut	
særalderspensjon. 

Eksempel: Vedkommende har full opptjening (30 år) ved 
fylte	60	år	fra	stillingen	i	Forsvaret.	Han	begynte	i	ny	100	%	
stilling	i	offentlig	sektor	ved	fylte	56	år.	Han	blir	da	
registrert	med	200	%	stilling	i	SPK	i	4	år.	Gir	
gjennomsnittlig	deltid	på	113,33%	

Lønn	i	forsvarsstillingen:	kr	370	000,-	+	lønn	i	ny	stilling	kr	
460	000,-	Pensjonsgrunnlag:	(kr	370	000	+	kr	460	000)	x	
100/200	x	113,33%	=	kr	470	333	

Hvis	du	i	den	nye	stillingen	for	eksempel	jobber	60	%,	vil	
regnestykket	være:	Registrert	med	160	%	stilling	i	SPK	i	4	
år.	Gir	gjennomsnittlig	stillingsstørrelse	på	108	%	Lønn	i	
forsvarsstillingen:	kr	370	000,-	Lønn	i	ny	stilling	60	%:	kr	
276	000,-	Pensjonsgrunnlag:	(kr	370	000,-	+	kr	276	000,-)	 
x	100/160	x	108	%	=	kr	436	050,-	

Slutte i den andre stillingen før fylte 60 år 
Pensjonsgrunnlaget	for	særalderspensjonen	blir	lønnen	fra	
forsvarsstillingen,	og	en	beregning	av	samlet	
pensjonsgrunnlag	vil	først	bli	gjort	når	du	fyller	67	år

Slutte i den andre stillingen etter fylte 60 år, 
men før fylte 62 år
Pensjonen	skal	ikke	reduseres	etter	fylte	60	år	selv	om	du	
fortsetter	i	jobb.	Grunnen	til	det	er	at	du	er	i	jobben	når	du	
fyller	60	år.	Pensjonsgrunnlaget	for	særalderspensjonen	blir	
lønnen	fra	forsvarsstillingen.	Når	du	fyller	67	vil	det	så	bli	
gjort	en	beregning	av	samlet	pensjonsgrunnlag.

Slutte i den andre stillingen når du fyller 62 år
Du	kan	ha	rett	til	AFP	fra	den	nye	statlige	stillingen.	Din	
særalderspensjon	blir	da	samordnet	med	en	AFP	regnet	etter	
folketrygdens	regelverk.	AFP-tillegget	på	20	400	kroner	
holdes	utenfor.	Når	du	fyller	65	år	vil	det	så	bli	gjort	en	
beregning	av	samlet	pensjonsgrunnlag.	Lønn	i	siste	stilling	
blir	først	regulert	opp	til	65	år	og	du	kan	gå	over	på	
tjenesteberegnet	AFP.

Ny stilling i kommunal virksomhet 
Hvis	du	har	begynt	i	en	ny	stilling	i	kommunal	virksomhet	vil	
sammenhengen	mellom	de	to	stillingene	være	likt	som	nevnt	
over.	Det	kan	likevel	være	at	selve	beregningen	vil	være	noe	
forskjellig.	Når	det	oppstår	en	pensjonsrett	for	den	nye	
stillingen	i	kommunen	og	du	velger	å	gå	av	med	pensjon	vil	
den	nye	pensjonsordningen	overta	SPKs	alderspensjon,	og	
utbetale	en	samlet	pensjon	derfra	fra	begge	stillingene.	
Beregningen	foretas	etter	den	kommunale	
pensjonsordningens (KLP) regelverk.
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SPK	regulerer	din	sluttlønn	i	forhold	til	gammelt	og	
nåværende	G-beløp.		Pensjonsgrunnlaget	blir	da	
kr	200	000,-	x	66	%	x	19/39	=	kr	435	652,-

Bruttopensjon	før	samordning	og	levealdersjustering	
blir	kr	435	652,-	x	66	%	x	19/39	=	kr	140	079,-

Samordningsfradrag	for	grunnpensjon	blir	kr	69	432,-	x	
19/39	=	kr	33	826,-

Samordning	for	tilleggspensjon	(SPK	3,71)	=	kr	73	183,-

Oppsatt	alderspensjon	etter	samordning	med	NAV	
=	kr	33	070,-

Levealdersjustert	oppsatt	pensjon	etter	samordning	
med	NAV	kr	33	070,-	:	forholdstall	1,025	=	kr	32	263,-

Dvs	han	får	månedlig	kr	2	689,-	etter	levealders-
justering	for	sine	19	år.	Pensjonen	er	livsvarig.

Den	oppsatte	pensjonen	kommer	i	tillegg	til	pensjon	
fra det private og alderspensjon fra folketrygden.

Spør	gjerne	SPK	hva	du	får	i	oppsatt	pensjon.	Da	må	du	
formu	lere	spørsmålet	som	følger:	Hva	vil	jeg	få	i	oppsatt	
pensjon	etter	samordningen.

Utregningen	blir	da:

OPPSATT RETTIGHET/
PENSJON
De	3	første	årene	du	er	medlem	i	SPK,	dekker	pensjons	inn-
skuddet	hovedsakelig	uføre-	og	yrkesskade.	Dersom	du	har	
mer	enn	3	års	medlemskap	i	SPK	eller	i	andre	offentlige	
tjeneste	pensjonsordninger	og	så	slutter	før	oppnådd	
alders	grense	for	stillingen,	har	du	opparbeidet	en	rett	til	
pensjon.	Dette	kaller	vi	en	oppsatt	alderspensjon.	

Kravet	til	opptjeningstid	kan	øke	fra	30	og	opp	til	inntil	40	år,	
dette	avhenger	av	når	du	startet	i	staten	og	når	du	sluttet.	
Pensjonsgrunnlaget	er	pensjonsgrunn	lag	(sluttlønn)	da	du	
sluttet.	Pensjonsgrunnlaget	reguleres	hvert	år,	frem	til	
uttaks	tidspunktet.	Har	du	særaldersgrense	er	utbetal	ings-
tidspunktet	ved	fylte	65	år,	de	som	har	70	års	alders	grense	
får	sin	pensjon	utbetalt	ved	67	år	(hvis	du	også	tar	ut	
alders pensjon fra folke  trygden).

Desto	nærmere	pensjoneringstidspunktet	du	er,	desto	mer	
kan	du	tape	på	å	slutte	i	staten.	Oppsatt	pensjon	kan	fort	bli	
en pen sjonsfelle. Mange velger å ta ut alderspensjon fra 
folke	trygden,	for	så	å	fortsette	å	jobbe	i	den	hensikt	å	få	
noen	år	med	høy	inn	tekt.	Disse	taper	betydelig	ved	sam-
ordning	av	pensjon	fra	SPK	og	NAV.	Dersom	de	slutter	i	
staten	og	begynner	i	det	private,	vil	de	i	tillegg	få	oppsatt	
pen	sjon	i	forrige	avsnitt.	Det	skal	sies	at	denne	pensjonen	er	
betydelig	bedre	enn	tilsvarende	i	privat	sektor.

Dersom	du	slutter	før	oppnådd	aldersgrense	for	stillingen,	
vil	du	få	et	brev	fra	SPK,	når	du	blir	65/67	år,	om	at	du	har	
rett	på	oppsatt	alderspensjon.

Eksempel på hvordan man regner ut en 
oppsatt pensjon
La	oss	si	at	du	er	født	i	1949,	begynte	i	staten	i	1980	i	en	
stilling	med	aldersgrense	70	år.	Du	slutter	i	staten	i	1999,	(19	
års	medlemstid)	med	en	sluttlønn	på	kr	200	000,-.	Du	var	da	
50	år.	Grunnbeløpet	på	sluttidspunktet	var	kr	42	500,-.	Etter	
mange	år	i	det	private	næringsliv,	er	du	nå	blitt	67	år.	Du	blir	
70	år	i	2019.	Fra	du	sluttet	i	1980	til	du	er	70	er	det	20	år.	
Dvs	at	opptjenings		tid	øker	fra	30	til	39	år.	Din	pensjon	skal	
beregnes	utfra	19/39.	Dagens	grunnbeløp	er	på	kr	92	576,-.		
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REGULERING AV  
PENSJONEN – KONTRA 
LØNNSUTVIKLING 
Regulering	av	våre	pensjoner	skjer	gjennom	trygdeoppgjøret,	
som gjennomføres pr 1.mai hvert år. Man tar utgangspunkt i 
oppgjøret	i	statlig	sektor	(hoved	tariffoppgjøret)	og	det	er	
regjeringen	som	etter	drøftinger	med	11	ulike	pensjonist	
organisasjoner	og	Hovedsammenslutningene	fastsetter	
økningen	i	folketrygdens	grunnbeløp.

Endringen	av	grunnbeløpet	får	innvirkning	på	en	rekke	
ytelser	fra	folketrygden,	herunder	alderspensjonen	til	ca.	 
800 000 alderspensjonister og uføre.  

Reguleringen	omfatter	i	hovedsak	pensjoner	under	
utbetaling.	Denne	pensjonen	skal	reguleres	med	snittet	av	
lønns-	og	prisvekst,	deretter	fratrekkes	en	fast	faktor	på	 
0,75	%.	(I	praksis	0,78	%	i	snitt).

Eksempel	for	en	som	har	kr	416	600,-	i	inntekt,	ingen	
andre	pensjonsgivende	tillegg.	

La	oss	si	at	lønnsoppgjøret	i	hovedtariffoppgjøret,	gir	
2.78	%	økning	på	A-tabellen.	Det	er	ikke	avsatt	en	pott	til	
lokalt	oppgjør,	eller	annet:

Som	yrkesaktiv	vil	du	få	kr	416	600,-	x	2,78	%	som	er	lik	 
kr	11	581,-	i	lønnstillegg

En	pensjonist	med	pensjonsgrunnlag	kr	416	600,-	vil	ha	 
kr	275	000,-	i	pensjon.	Pensjon	reguleres	som	følger:

Kr	275	000,-	ganger	2,78	%	er	lik	kr	7	645,-	Dette	legges	til	
pensjonen,	deretter	trekkes	fra	0,75	%	(indeksering	
besluttet	ved	innføring	av	ny	pensjonsreform	i	2011).

Regnstykket	blir	da:
Kr	275	000,-	+	kr	7	645,-	=	Kr	282	645,-	minus	0,75	%	er	lik	
kr	2	120,-	
Dvs.	hans	nye	pensjon	vil	være	kr	280	525,-	I	prinsippet	
blir	underreguleringen	ca.	0,78	%

Den	yrkesaktive	får	kr	11	581,-	i	lønnstillegg	-	pensjonisten	
får	kr	5	525,-	

Denne	forskjellen	vil	skje	hvert	år.	Alle	skjønner	at	dette	gir	
en	betydelig	skjevfordeling	i	kroner	mellom	yrkesaktive	og	
pensjonister	over	tid.

 

UFØREPENSJON
Uførepensjon i SPK kontra Folketrygden
Alle	som	har	lønnet	arbeid	er	forsikret	gjennom	Folketrygden	
dersom	du	skulle	bli	skadet	eller	syk	og	ikke	lengre	er	i	stand	til	
å	utføre	inntektsbasert	arbeid.	De	ytelser	du	får	fra	Folke	trygden 
er	langt	dårligere,	enn	de	du	får	som	medlem	i	SPK.	Som	syke	- 
meldt,	opprettholder	du	lønn	iht	HTA	§	18	jfr	også	§	24,	(i	49	
uker	og	5	dager,	pluss	arbeidsgiver-perioden	på	16	dg)	og	har	
krav	på	å	få	lønn	og	de	økonomiske	tillegg	ene	du	normalt	ville	
ha	fått	-	som	om	du	var	i	arbeid.	

Etter	denne	perioden,	vil	du	bli	forvaltet	av	NAV	og	vil	ha	rett	til	
arbeidsavklaringspenger	og	senere	evt.	uførepensjon	av	heng	ig	
av	sykdomsbilde.	Arbeidsavklaringspenger	beregnes	på	inn	tekter 
opp	til	6	ganger	grunnbeløpet	(G)	i	folketrygden	(Kr	92	576,-	
ganger	6	=	Kr	555	456,-),	tilsvarende	for	uførepensjon.

Uførepensjon fra Statens pensjonskasse skal som hovedregel gis 
som	et	tillegg	til	arbeidsavklaringspenger	eller	uføretrygd	fra	
folketrygden.	Ved	beregning	av	midlertidig	uførepensjon	og	
uførepensjon	skal	det	tas	hensyn	til	hvor	stor	del	av	inntekts-
evnen	som	er	tapt	og	opptjeningstiden.

Hvis	du	har	tapt	hele	inntektsevnen	vil	full	uførepensjon	fra	
folketrygden pluss følgende fra SPK utgjøre din uførepensjon: 
25	%	av	Grunnbeløpet	+	3	%	av	pensjonsgrunnlaget	opp	til	6	G	+	
69	%	av	pensjonsgrunnlaget	mellom	6	og	12	G.	Uføre			pensjon-
en	utbetales	av	NAV.	Husk	SPK	har	full	opptjening	til	12	G	og	
bruker	folketrygdens	G-beløp	(ikke	gjennomsnittlig	G-beløp).

Eksempel: Mona er innvilget 100 prosent uførepensjon fra 
Statens	pensjonskasse.	Hun	har	arbeidsavklaringspenger	fra	
NAV.	Lønnen	er	575	000	kroner	og	opptjeningstiden	er	30	år.

Monas	pensjon	blir:

Uførepensjon fra folketrygden	=	kr	366	691,-	(66	%	av	inntil	6	G)  

Uførepensjon fra SPK:
25	prosent	x	92	576,-	=	 kr	23	144,-	
3	prosent	x	575	000,-	=	 kr	17	250,-	
69	%	av	pensjonsgrunnlag	over	6	G	=	kr	4	104,-

Sum		pensjon	NAV	og	SPK	=	kr	411	099,-	dvs	kr	34	258,-	pr	
måned.

Ved	fylte	67	år	vil	uførepensjon	gå	over	til	alderspensjon	og	
samordnes	med	folketrygden.	De	som	er/blir	uførepensjonert,	
vil	ikke	bli	levealdersjustert.	Uførepensjon	regnes	som	
lønnsinntekt	og	skattlegges	deretter.

Uførepensjon kontra yrkesskade
Uføreforsikringen skal sikre mot tap av inntekt som følge av de 
begrunnelser	som	ligger	i	Folketrygden.	Mange	utsettes	for	
risiko	i	arbeidssammenheng	og	noen	blir	skadd	og	kan	ha	krav	
på	uførepensjon	og/eller	yrkesskadeerstatning.	Som	IA-bedrifter	
er	virksomhetene	flinke	til	å	støtte	opp	ansatte	som	blir	skadet	
eller	syk.	Iht	HTA	§	24	skal	arbeidsgiver	bære	utgiftene	ved	
sykehusbehandling,	samt	andre	utgifter	forårsaket	av	yrkes-
skaden,	i	den	utstrekning	utgiftene	ikke	dekkes	av	det	offentlige.	
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Ikke opptjening som i privat sektor
Den	foreslåtte	løsningen	ligner	mye	på	hybridordningen	i	privat	
sektor	(etter	lov	om	tjeneste-pensjon),	med	regulering	av	pen	- 
sjonsbeholdningen	med	G-veksten.	Samtidig	er	det	enkelte	ulik	- 
heter.	Noen	av	de	viktigste	forskjellene	er	at	pensjons	be	hold-
ningen	som	opptjenes,	ikke	er	en	kapital	som	i	privat	tjeneste-
pensjon,	og	at	pensjonsbeholdningen	skal	deles	på	folketrygd	ens	
delingstall,	mens	den	i	hybrid	ord	ningen	skal	deles	på	for	vent	et	
gjenstående	levetid	blant	de	forsikrede,	og	i	inn	skudds	pensjon	
skal	det	deles	på	valgt	antall	utbetalingsår.

Hovedtrekk i forslaget
•		Det	skal	være	alleårsopptjening,	det	vil	si	årlig	opptjening	av	en	
prosent	av	lønn	til	en	pensjonsbeholdning	som	skal	deles	på	del	- 
ingstallet	i	folketrygden	ved	uttak	for	å	fastsette	årlig	pensjon.

•  Det skal være samme regulering av opptjening og pensjon som 
i folketrygden.

•		Pensjonen	skal	utbetales	livsvarig.
•		Pensjoner	og	premie	skal	fastsettes	kjønnsnøytralt.
•		AFP	opphører	i	sin	nåværende	form	og	tilpasses	til	AFP	i	privat	
sektor	(muligens	med	forbedringer).

•		Det	åpnes	for	mulighet	for	fleksibelt	uttak	av	alderspensjon	og	
jobb	samtidig	fra	62	år

•  Det åpnes for mulighet for større opptjening ved å stå lenge i 
jobb	enn	i	dag.

Enkelte utfordringer:
•  Størrelsen på den årlige pensjonsopptjeningen må forhandles 

om videre.
•		Endringene	i	AFP	og	sikring	av	grupper	ansatte	som	i	dag	faller	
utenfor,	samt	sikring	av	«sliterne»	må	vurderes	nærmere.

•		Forslag	til	overgangsregler	gjenstår.
•		Særaldersgrenser	er	ikke	behandlet	i	rapporten.
•  Det er uavklart hvilken alderspensjon uføre skal få.

Overgangsregler
Det	er	ikke	enighet	mellom	partene	i	arbeidslivet	om	hvilke	rett	- 
igheter	som	skal	være	uberørt	i	forbindelse	med	en	omlegging.	
Skal	for	eksempel	all	opptjening	før	2011	være	uberørt?	Skal	
pensjonen	til	alle	over	en	viss	alder	være	uberørt?	Skal	alle	under	
en	viss	alder	ikke	være	omfattet	av	dagens	regelverk	i	det	hele	
tatt?	I	rapporten	vises	det	at	det	mulige	løsningsrommet	for	
overgangsregler er svært stort. Det er en rekke forhold som må 
avklares	før	endelig	regelverk	er	på	plass,	men	rapporten	later	
som	nevnt	innledningsvis	til	å	være	et	godt	utgangspunkt	for	
videre	arbeid.

Sluttkommentar:
Dette	pensjonsheftet	gir	kun	svar	på	de	mest	stilte	spørsmål.	Du	
kan	stille	spørsmål	direkte	til	Statens	pensjonskasse	eller	NAV	ved	
å	gå	inn	på	hhv	spk.no	eller	nav.no	–	mine	sider.	Her	kan	du	
formulere	konkrete	problemsstillinger	og	normalt	vil	du	få	gode	
svar,	men	husk	samordningsreglene	er	enda	ikke	ferdige,	slik	at	
noen spørsmål er umulig å svare på nå. 
YS	Stat	anbefaler	medlemmene	om	å	lese	heftet,	sjekke	opp	sine	
pensjonsforhold	og	forberede	seg	på	en	pensjonist	tilværelse	
hvor	du	sitter	igjen	med	underkant	av	80	%	av	den	nettoinn	tekten	
du	har	i	dag.	Har	du	mye	gjeld	og	eller	kredittkort,	kan	det	bli	
trangt rent økonomisk.

NY OFFENTLIG  
TJENESTEPENSJONS-
ORDNING (OFT)
Arbeids	og	sosialdepartementet	nedsatte	i	2015	en	arbeids-
gruppe	som	skulle	utrede	ny	offentlig	tjeneste	pen	sjonsordning	
og	overgangsordninger	fra	gammel.	Arbeids	gruppen	framla	sin	
rapport	i	desember	2015,	og	vi	skal	se	litt	på	fordeler	og	
ulemper som er kommet fram i rapporten.

Regjeringen	ønsker	at	pensjonsordningene	i	offentlig	og	privat	
sektor	skal	bli	mer	like.	Den	manglende	fleksibiliteten	i	dagens	
regelverk	må	bygges	ned	og	offentlig	ansatte	må	i	større	grad	
tjene	på	å	stå	lengre	i	jobb.	Nye	pensjonsregler	i	offentlig	sek	- 
tor	må	utformes	slik	at	de	er	en	fordel	både	for	de	ansatte,	for	
arbeidsgiverne	i	stat	og	kommune	og	for	samfunnet.	Offentlige	
ansatte	skal	fortsatt	ha	gode	pensjonsordninger.
Departe	mentet	har	lagt	følgende	prinsipper	til	grunn	når	
arbeidsgruppen	startet	sin	utredning

•		Alle	år	i	jobb	skal	gi	pensjonsopptjening
•		Tjenestepensjonen	skal	beregnes	uavhengig	av	folketrygden	
•		Pensjonen	skal	kunne	tas	ut	fleksibelt	fra	62	år	og	kombineres	
med	arbeidsinntekt	uten	at	pensjonen	blir	avkortet

Hovedsammenslutningene	har	fortløpende	blitt	orientert	og	
involvert	underveis.	YS	har	sammen	med	øvrige	parter	gitt	sine	
innspill	til	rapporten,	og	vi	har	forventninger	om	at	våre	kom	- 
mentarer	vil	være	med	å	påvirke	de	nye	bestemmelsene	som	
kommer	etter	hvert.	

For	å	få	på	plass	en	endring	i	offentlig	tjenestepensjon	må	det	
både	foretas	lovendringer	(i	blant	annet	lov	om	Statens	pen	- 
sjonskasse	og	lov	om	samordning	av	pensjons-	og	trygde-
ytelser),	og	det	må	tariffavtales	i	kommunal	sektor.	Det	vil	
derfor	være	en	lang	prosess	frem	til	endelig	vedtak	om	endret	
alderspensjon	i	offentlig	sektor.

Hva betyr endring av tjenestepensjon for deg?
Er	du	født	i	1953	eller	tidligere	får	endringene	ingen	betydning.	
Er	du	født	i	1954	eller	senere	vil	du	omfattes	av	de	nye	reglene	
som	nå	altså	skal	utarbeides.

Opptjening som i folketrygden
I	rapporten	foreslås	det	at	ny	alderspensjon	baseres	på	alleårs	- 
opptjening,	ved	at	en	viss	prosent	av	lønn	hvert	år	en	er	ansatt	
i	offentlig	sektor,	skal	inngå	i	en	pensjons	behold ning. Dermed 
vil opptjeningen skje på samme måte som i ny alderspensjon i 
folketrygden.	På	samme	måte	som	i	folke	trygden	vil	pensjons-
beholdningen	bli	delt	på	delingstallet	i	folketrygden	ved	uttak	
av	pensjon,	for	å	fastsette	årlig	pensjon.	På	denne	måten	er	
pensjonen	en	åpenbar	på	bygging	på	folketrygden	og	vil	være	
lett	for	den	enkelte	å	forholde	seg	til.	Arbeids-	og	sosial-
departe	mentet	har	da	også	valgt	å	betegne	forslaget	som	en	
påslagsordning.	Det	er	ikke	tatt	stilling	til	nivået	på	opptjen-
ingen i rapporten.
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VEDLEGG 1
Dette	vedlegget	er	et	samlevedlegg	og	tar	for	seg	grunnbeløp,	
forholds-	og	delingstall,	men	også	en	del	annen	informasjon	
som	kan	være	nyttig.

Grunnbeløpet i folketrygden
Grunnbeløpet	benyttes	ved	fastsettelse	av	pensjonspoeng	og	
beregning	av	pensjoner	fra	folketrygden.	Grunnbeløpet	
justeres	hvert	år.	Omregningsfaktoren	beskriver	hvor	mye	
grunnbeløpet	økte	med	for	inneværende	år.	Eks	grunnbeløpet	
økte	med	ca	2.78	%	fra	2015	til	2016.	Det	fremkommer	slik:	
Grunnbeløp	2015	kr	90	068,-	x	1,027846	gir	nytt	grunnbeløp	
for	2016,	dvs	kr	92	576,-	

	 Dato	 Grunnbe-	 Grunnbe-	 Gjennom-	 Omreg-
	 og	år	 løp	pr	år	 løp	pr	mnd	 snitt	pr	år	 ningsfaktor

	 1.5.2016	 Kr	92	576,-	 Kr	7	715,-	 Kr	91	740,-	 1,027846
	 1.5.2015	 Kr	90	068,-	 Kr	7	506,-	 Kr	89	502,-	 1,019214
	 1.5.2014	 Kr	88	370,-	 Kr	7	364,-	 Kr	87	328,-	 1,036659
	 1.5.2013	 Kr	85	245,-	 Kr	7	104,-	 Kr	84	204,-	 1,038029
	 1.5.2012	 Kr	82	122,-	 Kr	6	844,-	 Kr	81		153,-	 1,036685
	 1.5.2011	 Kr	79	216,-	 Kr	6	601,-	 Kr	78	024,-	 1,047263
	 1.5.2010	 Kr	75	641,-	 Kr	6	303,-	 Kr	74	721,-	 1,037870
	 1.5.2009	 Kr	72	881,-	 Kr	6	073,-	 Kr	72	006,-	 1,037363
	 1.5.2008	 Kr	70	256,-	 Kr	5	855,-	 Kr	69	108,-	 1,051548
	 1.5.2007	 Kr	66	812,-	 Kr	5	568,-	 Kr	65	505,-	 1,062329
	 1.5.2006	 kr	62	892,-	 Kr	5	241,-	 Kr	62	161,-	 1,036129

Gjennomsnittlig grunnbeløp
Grunnbeløpet	brukes	for	å	regulere	pensjoner,	opptjening	av	
pensjoner	og	en	rekke	trygdeytelser.	Ett	beløp	endrer	altså	
svært	mange	satser.	I	pensjonssammenheng	er	grunnbeløpet	
den	viktigste	faktoren	mht	utregningen	av	din	pensjon.	
Gjennom	snittlig	grunnbeløp	brukes	for	å	regne	ut	pensjons-
poeng	og	grunnbeløpet	brukes	for	å	regulere	pensjon	ifh	til	
gjeldende sats.

Pensjonspoeng	er	et	uttrykk	for	din	alminnelige	inntekt	i	
skatteåret	ifh	til	grunnbeløpet.	Skatteetaten/NAV	regner	hvert	
ut	ditt	pensjonspoeng	og	det	gjør	de	ved	bruk	av	gjennom-
snittlig	grunnbeløp.	Mer	om	grunnbeløpet	og	om	beregning	av	
pensjonspoeng	finner	du	på	nav.no

Forholds- og delingstall 
Forholds-	og	delingstall	brukes	for	uttak	av	alderspensjon	fra	
folketrygden	mellom	62	og	75	år.	Tallene	er	beregnet	for	hver	
måned	og	år	i	mange	år	frem	i	tid.	Forholds-	og	delingstall	
regnes	ut	av	NAV	innen	1.juli	det	året	ditt	årskull	blir	61	år.

Du finner en fullstendig oversikt over forholdstall og delingstall 
på NAV.no, din pensjon og skriv inn forholdstall eller  
delingstall i søkefeltet. 

Hvilke årskull påvirkes av forholdstall og 
delingstall?
•		Personer	født	i	1943-1953	tjener	opp	alderspensjonen	stort	
sett	etter	samme	regler	som	tidligere,	men	beregnet	
alderspensjon	skal	til	slutt	deles	på	et	forholdstall	
(levealdersjustering). 

•		Personer	født	i	1954-1962	tjener	opp	alderspensjon	etter	en	
kombinasjon	av	gamle	og	nye	opptjeningsregler.	
Levealdersjusteringen	for	disse	skjer	gjennom	en	kombinasjon	
av forholdstall og delingstall.

•		Personer	født	i	1963	og	senere,	tjener	opp	alderspensjon	etter	
nye opptjeningsregler. Levealdersjusteringen skjer gjennom 
såkalte delingstall. 

•		Nye	opptjeningsregler	innebærer	årlig	oppsparing	av	en	
pensjonsbeholdning.	Som	hovedregel	beregnes	årlig	pensjon	
ved	at	pensjonsbeholdningen	delt	med	delingstallet	på	
uttakstidspunktet.	Delingstallet	uttrykker	i	hovedsak	årskullets	
forventede	gjenstående	levealder	på	uttakstidspunktet.

Forholdstall	er	utregnet	for	årskullene	tom	1953	ned	til	måned	
(her	kun	tatt	med	januar	måned	i	årene1945-1953),	publisert	
19.juni	2015.	Utgangspunktet	er	Ot.prp.nr.37	(2008-2009).

		Uttaksalder	Årskull
		År	 Mnd.	 1945	 1946	 1947	 1948	 1949	 1952	 1953
		62	 Januar	 	 	 	 1,316	 1,319	 1,334	 1,340
		63	 Januar	 	 	 1,253	 1,257	 1,261	 1,276	 1,282
		64	 Januar	 	 1,190	 1,195	 1,199	 1,203	 1,219	 1,225
		65	 Januar	 1,127	 1,132	 1,136	 1,141	 1,145	 1,162	 1,168
		66	 Januar	 1,068	 1,073	 1,078	 1,083	 1,088	 1,105	 1,112
		67	 Januar	 1,010	 1,015	 1,020	 1,025	 1,030	 1,049	 1,055

Gjennomsnittlig	grunnbeløp	for	2016	blir:	
(kr	90	068,-	x	4/12)	+	(kr	92	576,-	x	8/12)	=	kr	91	740,-
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Prognose	for	forholdstall	for	årskullene	1955-2040	ned	til	måned,	publisert	19.juni	2016.	Her	har	vi	kun	tatt	med	uttak	i	januar	
måned	til	og	med	årskull	1975.

		Uttaksalder					Årskull
		År	 Mnd	 1954	 1955	 1956	 1957	 1958	 1959	 1960	 		1961	 1962	 1963	 1964
		62	 Jan	 1,346	 1,352	 1,358	 1,365	 1,373	 1,380	 1,387	 1,394	 1,402	 1,409	 1,415
		63	 Jan	 1,289	 1,295	 1,301	 1,308	 1,316	 1,323	 1,331	 1,337	 1,345	 1,352	 1,358
		64	 Jan	 1,232	 1,238	 1,244	 1,252	 1,259	 1,266	 1,274	 1,281	 1,289	 1,296	 1,302
		65	 Jan	 1,175	 1,181	 1,188	 1,195	 1,203	 1,210	 1,217	 1,224	 1,232	 1,239	 1,245
		66	 Jan	 1,118	 1,125	 1,131	 1,139	 1,146	 1,153	 1,161	 1,168	 1,176	 1,183	 1,189
		67	 Jan	 1,062	 1,036	 1,075	 1,082	 1,090	 1,097	 1,105	 1,112	 1,120	 1,127	 1,133

		Uttaksalder				Årskull
		År	 Mnd	 1965	 1966	 1967	 1968	 1969	 1970	 1971	 1972	 1973	 1974	 1975
		62	 Jan	 1,421	 1,428	 1,434	 1,441	 1,448	 1,454	 1,460	 1,467	 1,473	 1,480	 1,486
		63	 Jan	 1,365	 1,371	 1,378	 1,384	 1,391	 1,398	 1,404	 1,411	 1,417	 1,424	 1,430
		64	 Jan	 1,308	 1,315	 1,322	 1,328	 1,335	 1,342	 1,348	 1,355|	 1,361	 1,367	 1,374
		65	 Jan	 1,252	 1,259	 1,265	 1,272	 1,279	 1,285	 1,292	 1,298	 1.305	 1,311	 1,318
		66	 Jan	 1,196	 1,202	 1,209	 1,216	 1,223	 1,229	 1,236	 1,242	 1,249	 1,255	 1,262
		67	 Jan	 1,139	 1,146	 1,153	 1,160	 1,166	 1,173	 1,180	 1,186	 1,193	 1,199	 1,206

Delingstall
Delingstall	uttrykker	forventet	antall	leveår	som	pensjonist.	Tallet	brukes	for	å	beregne	årlig	utbetalt	pensjon	og	brukes	i	ny	
opptjeningsmodell	(pensjonsbeholdning).	De	som	er	født	i	1954-1962	bruker	både	forholds-	og	delingstall.	De	som	er	født	i	1963	
og	senere	har	kun	opptjening	etter	ny	folketrygd.	Oppspart	pensjon	kalles	inntektspensjon.	

Prognoser for delingstall for årskullene 1955–2040     
 
		Uttaksalder					Årskull
		År	 Mnd	 1956	 1957	 1958	 1959	 1960	 1961	 1962	 1963	 1964	 1965
		62	 Jan	 19,36	 19,48	 19,60	 19,72	 19,85	 19,96	 20,08	 20,20	 20,30	 20,40
		63	 Jan	 18,55	 18,67	 18,79	 18,91	 19,03	 19,15	 19,27	 19,39	 19,49	 19,59
		64	 Jan	 17,74	 17,86	 17,98	 18,10	 18,22	 18,34	 18,46	 18,58	 18,68	 18,78
		65	 Jan	 16,93	 17,05	 17,17	 17,29	 17,42	 17,53	 17,65	 17,77	 17,87	 17,97
		66	 Jan	 16,12	 16,24	 16,36	 16,48	 16,61	 16,72	 16,85	 16,97	 17,06	 17,16
		67	 Jan	 15,32	 15,44	 15,56	 15,68	 15,80	 15,92	 16,04	 16,16	 16,26	 16,36

		Uttaksalder										Årskull
		År	 Mnd	 1966	 1967	 1968	 1969	 1970	 1971	 1972	 1973	 1974	 1975
  62	 Jan	 20,52	 20,63	 20,73	 20,84	 20,95	 21,06	 21,17	 21,27	 21,37	 21,48
		63	 Jan	 19,71	 19,82	 19,92	 20,03	 20,14	 20,25	 20,36	 20,46	 20,56	 20,67
		64	 Jan	 18,90	 19,01	 19,11	 19,22	 19,33	 19,44	 19,55	 19,65	 19,75	 19,86
		65	 Jan	 18,09	 18,20	 18,30	 18,41	 18,52	 18,63	 18,74	 18,84	 18,94	 19,05
		66	 Jan	 17,28	 17,39	 17,49	 17,60	 17,71	 17,82	 17,93	 18,03	 18,13	 18,24
		67	 Jan	 16,47	 16,58	 16,69	 16,80	 16,90	 17,01	 17,12	 17,22	 17,32	 17,43

For	statsansatte	vil	levealdersjustering	skje	etter	samordningen	mellom	SPK	og	folketrygden	ved	fylte	67	år.	Særalderspensjon	og	
AFP	i	staten	levealdersjusteres	ikke	før	etter	samordning	og	fylte	67	år.
 
Forholdet lønn, pensjon og skatt
Som	yrkesaktiv	har	du	rettigheter	ifh	til	hovedtariffavtalen,	særavtaler	og	andre	avtaler	som	regulerer	lønns-	og	arbeidsvilkår.	
Som	pensjonist	må	du	i	stor	grad	ivareta	dine	rettigheter	gjennom	bruk	av	stemmeseddelen.	Interesseorganisasjoner	og	
hovedsammenslutningene	drøfter	din	pensjonsutvikling	med	regjeringen,	men	det	synes	ikke	som	om	regjeringen	er	særlig	villig	
til	å	sikre	deg	den	samme	kronemessige	lønnsutviklingen	som	de	yrkesaktive.	

Pensjonsutviklingen,	sammen	med	skatteskjerpelser	og	reduserte	fradrag	på	selvangivelsen,	kan	tyde	på	at	pensjonistene	
systematisk	tilsidesettes.	Selv	om	regjeringen	har	besluttet	at	Grunnpensjonen	for	gifte/samboende	reduseres	med	10	%	fra	
september	og	ikke	med	15%	som	i	dag.	 	 	 	
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Noen eksempler på skjevheter som 
pensjonist:

•		Pensjonen	din	blir	hvert	år	underregulert	(indeksert)	med	
0,75	%	(0,78	%)	ift.	lønnsutviklingen	for	yrkesaktive

•		Du	har	ca.	kr	17	850,-	mindre	i	minstefradrag	enn	
yrkesaktive

•		Du	betaler	5,1	%	i	trygdeandel,	de	yrkesaktive	betaler	 
3,4	%

•		Som	gift	pensjonist/samboer/partner,	trekkes	begge	ca.	 
kr	9	007,-	i	pensjonen	fordi	de	bor	sammen.	(Gifte,	
samboende	yrkesaktive	betaler	ingen	slik	avgift	osv).

Kan jeg ta annet lønnet arbeid?
Som	statspensjonist	kan	du	i	hovedsak	ta	deg	lønnet	arbeid	
hos	alle	arbeidsgivere	utenfor	Staten	uten	å	få	avkortning	i	
pensjonen.	Er	du	i	tvil,	spør	om	ny	arbeidsgiver	har	
overføringsavtale	med	SPK,	har	de	ikke	det	kan	du	jobbe	for	
fullt uten avkortning i pensjonen. Pensjonen kommer på 
toppen	av	ny	lønn	og	du	må	regne	med	å	måtte	betale	noe	
ekstra	i	toppskatt.	Lønn	hos	ny	arbeidsgiver	vil	regnes	som	
vanlig	inntekt	og	du	betaler	vanlig	skatt,	inklusive	trygdeavgift	
på	8.2	%	og	du	opparbeider	deg	mer	pensjon	i	Folketrygden.

Pensjonen stoppes i en hel eller 
medlemspliktig stilling

La	oss	si	du	går	av	med	pensjon	fra	100	%	stilling	i	politiet	
ved	fylte	60	år,	med	30	års	opptjening.	Siste	
pensjonsgivende	månedslønn	er	på	kr	33	333,-	dvs.	kr	400	
000,-	pr	år.	Dette	er	pensjonsgrunnlaget	ditt	og	du	får	66	%	i	
pensjon,	som	blir	kr	264	000,-	(kr	22	000,-	pr	mnd)	fra	SPK.

Annen	inntekt,	fra	en	stilling	fra	arbeid	i	offentlig	sektor,	
påvirker	den	pensjonen	du	får	utbetalt	av	SPK.	Dette	kalles	
differanse	pensjon.	La	oss	si	du	begynner	i	en	ny	stilling	i	
Staten.	Du	blir	automatisk	medlem	i	SPK.	Som	SPK-
pensjonist	reduseres	pensjonen	fra	SPK	forholdsmessig	ift.	
til	den	inntekten	du	har/får.	Dersom	ny	inntekt	er	mindre	
enn	tidligere	lønn,	la	oss	si	kr	300	000,-	blir	
pensjonsutregningen som følger:

Pensjonsgrunnlag	kr	400	000,-	minus	ny	lønn	i	Staten	kr	300	
000,-	delt	på	opprinnelig	pensjonsgrunnlag	(400	000,-)	
ganger	100	prosent.	I	dette	tilfelle	får	du	25	%	av	din	
tidligere	pensjon	på	kr	264	000,-	=	kr	66	000,-	Dvs.	kr	
5500,-	utbetales	i	pensjon	pr	måned,	i	tillegg	til	lønn	fra	ny	
arbeidsgiver.

Dersom	du	tjener	mer	enn	pensjonsgrunnlaget,	vil	du	ikke	
få	noen	pensjonsutbetaling	fra	SPK.

Når	du	slutter	i	din	nye	stilling,	går	du	tilbake	til	opprinnelig	
pensjonsgrunnlag	i	tidligere	tilsettingsforhold,	med	mindre	
du	fortsetter	i	stillingen	til	oppnådd	aldersgrense	for	
stillingen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kan jeg jobbe på pensjonistvilkår?
Du	kan	jobbe	på	pensjonistvilkår	pt	med	en	timelønn	pr	1.
januar	2016	på	kr	191,-	pr	time.	Slik	inntekt	gir	ingen	
avkortning	av	pensjon.	Totalt	kan	du	jobbe	1650	timer	i	året.	
Du	kan	være	sykemeldt	i	3	mnd.	og	du	opparbeider	deg	
feriepenger.	Reglene	står	i	Statens	personalhåndbok.	

Avsluttende tips og råd
•		Sett	deg	godt	inn	i	din	egen	pensjonsordning,	spør	
arbeidsgiver	hva	som	gjelder	i	din	bedrift.

•		Søk	råd	hos	tillitsvalgt,	kan	de	ikke	svare	selv,	vil	de	rute	deg	
til	en	som	kan

•		Ikke	stol	på	alt	du	blir	fortalt	av	andre,	sjekk	fakta
•		Telefon	til	NAV	5555	3334	eller	SPK	02775	er	et	effektivt	

hjelpemiddel
•		Benytt	alle	mulige	oppslagsmuligheter	på	Internett		(eks:	

google – skriv inn søkeord pensjonistvilkår)
•		nav.no	Her	kan	du	også	søke	opp	Rettskilder	i	søkefeltet.
•  spk.no  

Både	NAV	og	SPK	har	egne	pensjonskalkulatorer,	som	gir	
rimelig	sikre	beregninger.	Enn	så	lenge	mangler	man	
samordningsregler	for	årskullene	1954-1962,	men	de	er	rett	
rundt hjørne. Første kull som må ha samordningsregler på 
plass	trenger	dette	i	2021.
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Egne notater:



Forbered pensjonisttilværelsen – lykke til!

Web:	www.ysstat.no,	www.jegerstatsansatt.no				
Facebook: YSStat 

Twitter: @paalarnesen

Yrkesorganisasjonenes	Sentralforbund
Lakkegata	23,	Oslo
Tlf:	21	01	36	00
E-post:	post@ys.no


