..................................

Kjenner du de nye reglene
for alderspensjon?

2. opplag januar 2011

Hva betyr de nye reglene
for deg?

........................................................................................

........................................................................................

1. januar 2011 ble det innført nye regler for
alderspensjon fra folketrygden. Hva innebærer
de nye reglene for deg? Hvilke nye muligheter
får du?
Med denne brosjyren ønsker NAV å vise deg
mulighetene. Valgene er dine.

Ny alderspensjon
fra folketrygden

........................................................................................

........................................................................................

// Mer fleksibelt for deg
........................................................................................

De nye reglene for alderspensjon fra folketrygden innebærer endringer når
det gjelder:

Hvordan alderspensjon tjenes opp

........................................................................................

Hvordan alderspensjon tas ut

........................................................................................

Hvordan alderspensjon reguleres

........................................................................................

Du berøres på en eller annen måte av endringene. Hvordan du berøres
avhenger av når du er født. Dette kan du lese mer om på de neste sidene.

Viktige endringer:
Alderspensjon kan tas ut
fra fylte 62 år.
Årlig utbetaling av alderspensjon blir høyere jo lenger
du venter med å ta den ut.
Alderspensjon blir justert i
forhold til forventet levealder i befolkningen.
Arbeidsinntekt og uttak
av alderspensjon kan
kombineres uten at
pensjonen reduseres.
Dagens pensjonssystem står overfor store og økende økonomiske utfordringer
gjennom svakere vekst i den yrkesaktive befolkningen, høyere gjennomsnittlige
pensjonsytelser og stigende levealder. [...] Det er derfor behov for en pensjonsreform.
Fra Stortingsmelding nr 5, 2006-2007

Bokmål
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Hvordan tjener du opp alderspensjon?

Opptjening av alderspensjon etter gamle regler:

......................................................................................

......................................................................................

Størrelsen på
arbeidsinntekten
avgjør størrelsen
på pensjonsopptjeningen
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Hvordan kan du ta ut
alderspensjonen din?

De 20 beste inntektsårene dine avgjør hvor stor pensjonen din blir.
Full alderspensjon krever 40 års opptjening.

1. januar 2010 ble nye regler for opptjening av alderspensjon i folketrygden innført. Hva overgangen fra
gamle til nye opptjeningsregler betyr for deg,
avhenger av når du er født.

........................................................................................

Pensjonsopptjeningen din blir uttrykt gjennom pensjonspoeng.

Fra 1. januar 2011 gjelder nye regler for uttak av alderspensjon fra folketrygden for alle som er født i 1943 eller senere. Det er i større grad enn
tidligere opp til deg å vurdere når og hvordan du ønsker å ta ut
alderspensjon, og hvor mye du vil jobbe ved siden av.
Vi snakker derfor om fleksibel alderspensjon.

Er du født i 1943 eller senere kan du få opptjening for pensjonsgivende inntekt fram til fylte 75 år. Dagpenger ved arbeidsledighet og
enkelte andre ytelser fra folketrygden regnes også som pensjonsgivende inntekt.
Du får opptjening for ulønnet omsorgsarbeid tilsvarende en
inntekt på 4 G.

Er du født i perioden 1943 – 1953?
Du tjener opp alderspensjon etter gamle regler.
Det nye er at du kan få pensjonsopptjening
helt fram til du fyller 75 år.

Du kan
endre
uttaksgrad

Fleksibelt uttak av alderspensjon:

Opptjening av alderspensjon etter nye regler:

................................................................................

................................................................................

Er du født i perioden 1954 – 1962?
Du tjener opp alderspensjon etter en kombinasjon
av gamle og nye regler. Er du født i 1954 får du for
eksempel beregnet 9/10 av pensjonen din etter
gamle regler og 1/10 etter nye. Er du født i 1962 får
du beregnet 1/10 av pensjonen din etter gamle regler
og 9/10 etter nye.
................................................................................

................................................................................

Er du født i 1963 eller senere?
Du tjener opp alderspensjon etter nye regler. For
hvert år med pensjonsopptjening bygger du opp
en pensjonsbeholdning som blir avgjørende for
størrelsen på alderspensjonen din.

Alle år du er i arbeid eller mottar annen pensjonsgivende inntekt fram
til fylte 75 år, teller for pensjonsopptjeningen din. Som pensjonsgivende inntekt regnes også enkelte ytelser fra folketrygden.

Du kan starte uttak av alderspensjon fra fylte 62 år hvis du har
høy nok opptjening.

Pensjonsopptjeningen din blir uttrykt gjennom oppsparing av en
pensjonsbeholdning som reguleres hvert år.

Du kan ta ut alderspensjon og samtidig være i jobb uten å få
mindre utbetalt i pensjon.

Pensjonsbeholdningen din øker hvert år med 18,1 prosent av:
•
Pensjonsgivende inntekt inntil 7,1 G.
•
Inntekt tilsvarende 4,5 G for ulønnet omsorgsarbeid.
•
Inntekt tilsvarende 2,5 G for avtjent sivil eller militær
førstegangstjeneste på minst seks måneder.
•
Tidligere inntekt inntil 7,1 G ved arbeidsledighet med mottak
av dagpenger.

Du kan ta ut full pensjon eller bare en del: 20 %, 40 %, 50 %,
60 % eller 80 %. Dette kalles uttaksgrader.
Etter at du har startet uttak, kan du endre uttaksgrad en gang i året.
Du kan likevel når som helst velge å ta ut full alderspensjon eller
stanse pensjonen.

1 G tilsvarer 79 216 kr pr. 1. mai 2011.
Du kan beregne pensjonen din
Ikke alle har høy nok opptjening til å ta ut alderspensjon fra 62 år.
I nettjenesten Din pensjon på nav.no kan du gjøre beregninger for å se
på hvilket tidspunkt og med hvilken grad du kan ta ut pensjon.

Minstesikring for personer som ikke har hatt arbeidsinntekt
Alle som har bodd 40 år eller mer i Norge etter fylte 16 år har rett til en alderspensjon som tilsvarer et minste pensjonsnivå fra fylte 67 år. Dette tilsvarer
full minstepensjon i det gamle systemet, og er grunnsikringen i den nye
alderspensjonen.
5

Se pensjonsopptjeningen din på nett
I nettjenesten Din pensjon på nav.no får du oversikt over pensjonsgivende inntekt og pensjonsopptjeningen din.
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Du kan fritt kombinere arbeid og pensjon

Et eksempel på fleksibelt uttak

De nye reglene for uttak av alderspensjon gjør at du kan jobbe ubegrenset
selv om du tar ut pensjon. Det er du som setter sammen din kombinasjon
av jobb og pensjon. Det betyr at du for eksempel kan jobbe i 80 % stilling
og ta ut 40 % alderspensjon. Mulighetene er mange.

Kjell er født i 1948 og har bodd og jobbet i Norge hele sitt liv. I løpet av
40 år i arbeid har han hatt en årlig inntekt på 360 000 kr. Kjell får større
årlige utbetalinger jo lenger han venter med å ta ut alderspensjonen.
Hvis Kjell velger å ta ut hel alderspensjon fra han er 63 år, vil hans årlige
utbetaling bli ca 161 000 kr.

ARBEID

PENSJON

Hvor mye vil
du jobbe?

Hvis Kjell venter med å ta ut hel alderspensjon til han er 67 år, øker
pensjonen hans til ca 197 000 kr.

Hvor mye vil du
ta ut i pensjon?

Hvis Kjell venter helt til han er 70 år med å ta ut hel alderspensjon,
øker utbetalingen til ca 236 000 kr i året.
240 000

Ikke
jobbe

Jobbe
delvis

Jobbe
fullt

Vente

Gradert
pensjon

Full
pensjon

Alderspensjonen din blir
levealdersjustert

Venter du med
å ta ut alderspensjon, får du
større årlige
utbetalinger

........................................................................................
........................................................................................

Det er mulig
å ha full arbeidsinntekt og pensjon
samtidig

Pensjonen din justeres i forhold til forventet levealder i befolkningen.
Dette innebærer at dersom forventet levealder øker, må yngre årskull jobbe
litt lenger enn eldre årskull for å få samme pensjon. Levealdersjustering er
innført for å sikre at pensjonssystemet forblir bærekraftig.
Ved å benytte fleksibelt uttak, og vente med å ta ut pensjonen, kan du
kompensere for levealdersjusteringen.

Velger du å ta ut pensjon, må du søke om ønsket
uttaksgrad og tidspunkt for uttak (se også side 14).

Tallene under viser hvor lenge etter 67 år ulike årskull må utsette sitt
pensjonsuttak for å kompensere for levealdersjusteringen.

Hvor mye alderspensjon du velger å ta ut, og når du tar
den ut, påvirker størrelsen på det du får utbetalt senere.

1944: 1 måned, 1946: 3 måneder, 1948: 5 måneder, 1950: 8 måneder,
1952: 10 måneder, 1962: 2 år og 1 måned.

Ønsker du å endre stillingsprosent, må du snakke med
arbeidsgiveren din.

Tallene forutsetter 40 års opptjening ved 67 år.
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220 000
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Beløpene viser hva Kjell får hvis han tar ut hel pensjon. Hvis han bestemmer
seg for å ta ut en mindre andel av alderspensjonen, vil beløpene være
annerledes fordi Kjell da ”sparer” mer til senere.
Prøv nettjenesten Din pensjon
Bruk nettjenesten Din pensjon på nav.no til å beregne din egen pensjon og
se hvordan ulike tidspunkt og grader av uttak vil slå ut for deg.
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