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MØTE I FORSIKRINGSFORENINGEN

Ny alderspensjon i Folketrygden: Konsekvenser for 
tjenestepensjonsordningene

v/Stig Sæther, KLP





Tjenestepensjon etter ny folketrygd

Lov om innskuddspensjon
Behov (?) for noen få justeringer

Lov om foretakspensjon
Behov for noen justeringer
-> Kun tilpasninger, eller full produktendring?

Offentlig tjenestepensjon
Behov for flere justeringer
-> Kun tilpasninger, eller full produktendring?



Fleksibelt uttak av alderspensjon
Lovutkast (5.7) 

• Stortinget har vedtatt at det skal åpnes for uttak av pensjon før 67 år så lenge pensjonen 
fra fylte 67 år overstiger minstepensjonsnivået

• Departementet vil i det videre arbeidet vurdere om også ytelser fra supplerende 
pensjonsordninger kan inngå i vurderingen av om kravet til å benytte seg av den fleksible 
ordningen i folketrygden er oppfylt

-> Forutsetter livsvarig utbetaling av 
tjenestepensjon (og/eller AFP)



Lov om innskuddspensjon

• Fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år?

• Særaldersgrenser?



Lov om foretakspensjon

• Fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år? Aktuariell avkortning? 

• Delingstall?

• Særaldersgrenser?

• Endring i §5-5 Beregnet folketrygd

eller

• bør foretakspensjon frikobles fra folketrygden?



Mulig løsning også for ytelsesordninger?



Offentlig tjenestepensjon

• Fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år? Aktuariell avkortning? 

• Delingstall?

• Særaldersgrenser?

• Endring i samordningsloven

eller

• i større grad frikoblet fra folketrygden?



Stortingets føringer 
- offentlige tjenestepensjoner

• Pensjon (brutto) tilsvarende 2/3 
av sluttlønn videreføres

• Offentlig tjenestepensjon skal 
understøtte folketrygden;
– Det skal lønne seg å 

jobbe
– Levealdersjustering
– Ny indeksering 

• Endelig tilpasning skal skje 
gjennom forhandlinger mellom 
partene i offentlig sektor



Ny folketrygd: Opptjeningstid og alderspensjon ved 67 år. 

Pensjon i prosent av lønn. Lønn 300 000 kroner
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Fleksibelt uttak av alderspensjon
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Samordningseffekten
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Deltid: 92,22
Faktisk poengtall: 5,06
Fiktivt poengtall: 4,60



Samordningseffekten – kvinner født 1940

• 76% stilling
• Pensjonsgrunnlag kr 247.000
• Fiktivt poengtall 2,70
• Opptjening offentlig tjenestepensjon: 22 år

• Faktisk poengtall 3,25
• Opptjening i folketrygden: 30 år

Samlet pensjon enslig: 74,9%
Samlet pensjon gift/samboer: 70,9%



Samordningseffekten – menn født 1940

• 98% stilling
• Pensjonsgrunnlag kr 398.000
• Fiktivt poengtall 4,95
• Opptjening offentlig tjenestepensjon: 24 år

• Faktisk poengtall 5,77
• Opptjening i folketrygden: 39 år

Samlet pensjon enslig: 72,2%
Samlet pensjon gift/samboer: 69,7%



Tidsbegrensede uføreytelser og samordning

2006

• 432 uførepensjonister i KLP med midlertidig uførestønad fra 
folketrygden

• 33% får ”samordnet bort” sin pensjon fra KLP

• Av de 67% som mottar utbetaling er det 60% som mottar   
barnetillegg



Gj.snittalder ved pensjonsvedtak 2006
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