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PENSJON

Gro Handal, 
Oslo 16. januar 2019



Spenn fast setebeltene……….



Pensjon – hva er det?

- Det er den tiden av livet hvor du har “fri” 24 timer i døgnet og kan fylle dagene

med akkurat det du selv drømmer om



Egen sparing

Tjenestepensjon

Folketrygden

Hvor kommer pensjonen din fra?

Første pilar

I går

Andre pilar

Tredje pilar

Folketrygden

Tjenestepensjon

Egen sparing

I dag

Pensjonssystemet består av tre pilar



Alderspensjon fra «ny» Folketrygden 

Hvert år du er i jobb settes 18,1% av din 
lønn (for lønn maks opp til 687 869,-) av 

til din pensjon.  

Jo flere år du er i jobb – jo høyere 
pensjon

Når du starter å ta ut pensjonen din blir 
det som er oppspart delt på antatt 

gjenstående levetid



Årlig alderspensjon fra Folketrygden øker med senere uttak. 

Eks. person født i 1964 – lønn på 5,1 G ( 494.103,-)



Hva kan jeg forvente meg totalt – fra Folketrygden og Tjenestepensjonen 

min?     Eks. Jobbet fra hun var 25 år – fulltid frem til 67 år

Lønn i dag

500.000

ca 247.000  totalt fra 

Folketrygd & 

Tjenestepensjonen



Pensjonsreformen gir hver enkelt av oss større valgfrihet, 

bl.a. mulighet til å gå av som 62 åring.  

Men ikke alle kan benytte denne muligheten.

Vet du om du kan?

Eks. Jobbet fra 25 år – fulltid – ønsker å gå av når  hun er 62 år

Lønn i dag

400.000

ca 206.000 totalt fra 

Folketrygd & 

Tjenestepensjonen

NB!   Kan tidligst gå av når hun er 65 år
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Pensjon Folketrygden 66% Tjenestepensjon (Offentlig sektor)

Tjenestepensjon – offentlig sektor



Ansatte i Stat og Kommune – Effekten av levealdersjusteringen

Født:        1959        1963                           1973                           1983                       1993

Født i 1958 eller tidligere sikret 66% av lønn forutsatt 

30 år i  100% stilling

56%



• Innfører en «påslagsmodell» for alle ansatte født i 1963 eller senere i offentlig sektor fra 

2020 

• Opptjening er 5,7% av lønn mellom 0 - 12G  + 18,1% av lønn mellom 7,1 – 12G

12

Tjenestepensjon - offentlig sektor – fra 2020





Hvor finner du mere info?

• www.minpensjon.no

• www.nav.no

• www.norskpensjon.no

• Alle norske banker

http://www.nav.no/
http://www.nav.no/
http://www.norskpensjon.no/


Hva kan en jevn sparing betyr for din økonomi? 

Kr 360.000,- etter 20 år 

kun i innskudd

i tillegg kommer avkastning!

Kr 50,- per dag = kr 1.500,- per måned 



Takk for meg!
Gro Handal


