
 

 
 

 

 

Pensjonsordningen  
En viktig del av personalgodene er pensjons- og 
forsikringsordningene. Disse skal bidra til å gi deg og din 
familie økonomisk trygghet under og etter ditt yrkesaktive 
liv. 

Din arbeidsgiver har en offentlig tjenestepensjon som er 
markedets beste pensjonsordning. Pensjonen er lik for alle 
som er omfattet av ordningen og kommer i tillegg til 
pensjonen fra NAV. 

Hvem er omfattet av pensjonsordningen? 
Alle som er ansatt, tidligere ansatte og pensjonister er 
omfattet av pensjonsordningen og dine pensjonsrettigheter 
opptjenes fra første arbeidsdag, og fra første krone. 

Hva dekker pensjonsordningen? 
Den offentlige tjenestepensjonen har følgende dekninger: 

• Alderspensjon - livsvarig  

• Avtalefestet pensjon (AFP) 

• Uførepensjon - midlertidig og varig 

• Ektefellepensjon til etterlatte  

• Barnepensjon til 20 år 

 
 

 

 

 

 

 

 
1 G er folketrygdens grunnbeløp som pr 1. mai 2020 utgjør    
kr 101 351. 

 

 

 

 

Alderspensjon for de som er født i 1963 eller senere 
Fra 1. januar 2020 er det ny opptjeningsmodell for 
alderspensjon i offentlige tjenestepensjonsordninger. Denne 
ordningen gjelder for alle som er født etter 1.1.1963. Det er 
en påslagsordning hvor du tjener opp pensjon i en 
pensjonsbeholdning. Grunnlaget for opptjeningen til 
alderspensjon er den lønnen du til enhver tid har. 

Pensjonsbeholdningen blir årlig tilført: 

• 5,7 prosent av lønnen for inntekt mellom 0–12G1 

• 18,1 prosent av lønnen for inntekt mellom 7,1–12G 
 

I tillegg til at pensjonsbeholdningen blir tilført nytt tilskudd 
årlig, blir den totale pensjonsbeholdningen regulert med 
økningen i folketrygdens grunnbeløp - G pr. 1. mai hvert år. 

Alderspensjon kan tas ut fleksibelt fra 62 år. 

 
AFP for de som er født i 1963 eller senere 
Hovedtrekkene for ny AFP 2 

• AFP blir en livsvarig pensjon 
• Vil komme i tillegg til pensjon fra NAV, evt i tillegg 

til tjenestepensjon og/eller arbeidsinntekt.  
• 4,21 prosent av all lønn inntil 7,1G legges i en 

pensjonsbeholdning. Lønn fra både privat og 
offentlig sektor tas med fram til du fyller 62 år. 

• AFP kan tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år.  
 

AFP skal reguleres 1. mai hvert år på samme måte som 
alderspensjonen.  

For å få rett til ny AFP, må visse krav til ditt arbeidsforhold 
være oppfylt. 

2 Reglene for ny AFP i offentlig sektor er ikke vedtatt, men    
forslaget er som gjengitt her. 

Informasjon om pensjonsordningen 
 

Pensjon gjennom jobben er et av de største og viktigste 

personalgodene du har 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Hva hvis … 
 

 

 

 

 

Jeg blir syk eller ufør?  

Uførepensjon kommer til utbetaling ved arbeidsuførhet og 
utbetales årlig frem til pensjonsalder. Det utbetales også 
uførepensjon i perioden med arbeidsavklaringspenger 

 

Jeg har permisjon, eller skal ut i permisjon?  

Ansatte som er eller skal ut i lovbestemt permisjon for et 
fastsatt tidsrom, skal være medlem av pensjonsordningen i 
permisjonstiden. Et eksempel på dette kan være 
foreldrepermisjon. 

 

Jeg slutter?  

Dersom du slutter får du rett til en oppsatt pensjon som 
er den retten du har opptjent.  

Forutsetning for oppsatt alderspensjon er at du har vært 
ansatt i stillingen i minst ett.  For å få rett til en oppsatt 
uførepensjon må du ha en samlet medlemstid på minst 3 
år. 

 

 

På storebrand.no kan du logge deg inn og få full oversikt over 
din pensjonsopptjening – både i folketrygden, og i 
Storebrand.  

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Appen Mine penger gir oversikt 

Mine penger samler spare- og pensjonspengene dine og gir 
deg full oversikt – enkelt og forståelig. 

I denne mobile digitale løsningen vil du som ansatt på samme 
måte som i portalløsningen få oversikt og informasjon om 
pensjonsrettigheter fra arbeidsgiver og egne private avtaler 
og kunne beregne forventet fremtidig pensjon. 

 
Appen kan lastes ned for iPhone og 
Android og er gratis å bruke.  
 

 


