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Disposisjon 

 Problemene med dagens ordninger 

 

 Elementene i den langsiktige nye løsningen 

 

 Broen fra dagens ordninger til nye ordninger 

 

 Årskull født før 1963 
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Dagens ordning – de som går av tidlig 

67 år Alder65 år62 år

66 %

Nivå varierer

fra 35 til 70

prosent

Pensjon

«Før»: vel 70 %

Under 60 % allerede for 

personer født litt ut på 60-tallet 
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Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning 

Dagens ordning – de som ikke går av tidlig 

• De som står i jobb til 67 år får 

samme nivå på livsvarig 

pensjon som de som slutter 

tidlig 

 

• De som står i jobb etter 62 år 

får redusert tjenestepensjon 

 

• Liten pensjonsmessig uttelling 

av å stå i jobb etter 62 år 



Arbeids- og sosialdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

5 

 Dagens ordning for 1963-kullet 

Pensjon ved uttak Pensjon ved 70 år 
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Lite å tjene på å forlenge yrkeskarrieren 

Vanskelig å opprettholde 

pensjonsnivåene når levealderen øker 

Dagens AFP-ordning blir  

stadig mindre attraktiv for yngre årskull 

Man kan tape pensjon ved å skifte jobb 

mellom privat og offentlig sektor 
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De nye 

ordningene 
- Ny alderspensjon 

- Ny AFP 

- Betinget  

  tjenestepensjon 
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Ny alderspensjon: Påslagsordning 

• Regler for opptjening, uttak og regulering  

svært like ny alderspensjon i folketrygden 

• Opptjening og fleksibelt uttak til 75 år 

• Pensjonen skal kunne kombineres med arbeidsinntekt uten avkorting 

• Opptjening: Grunnsats på 5,7 prosent i intervallet 0–12 G,  

tilleggssats på 18,1 prosent i intervallet 7,1–12 G 

• Opptjeningssatsene er ikke direkte sammenlignbare 

med innskuddssatsene i privat sektor 
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AFP – fra tidligpensjon til livsvarig påslag 

• AFP legges om etter mønster av ny AFP i privat sektor 

– Forbehold hvis endringer i AFP i privat sektor 

• Beregnes som 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende 

inntekt opp til 7,1 G i alderen 13–61 år 

• Tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år 

• Reguleres som alderspensjon fra folketrygden 
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Betinget 
Utbetales til de som 

ikke får ny AFP 

Ny ordning: 

tjenestepensjon 
• Beregnes (nesten) som en 

tjenestepensjon 

• Opparbeides gradvis – 

rettigheten er sikker 
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Pensjonsnivået 

påvirkes lite av 

når pensjonen 

tas ut 

11 

Pensjonsnivået blir 

høyere jo senere 

pensjonen tas ut 
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Pensjon fra 70 år for 1963-kullet 

Dagens ordninger Nye ordninger – fullt innfaset 
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Bro fra 

gamle  

til nye  

ordninger 
Gradvis innfasing av påslagsordningen 

Utfasing av individuell garanti 

Overgangstillegg 
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De nye  

ordningene 

gjelder fra  

1963-kullet 
Født før 1963: Beholder dagens ordninger 

Gradvis innfasing: 
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Nye ordninger innføres fra 2020 

 

• Ny AFP fullt ut innfaset fra 2020 for de som omfattes 

 

• Påslagsordningen fases gradvis inn fra 2020 og opptjente 

rettigheter før 2020 videreføres som en oppsatt rettighet 

 

• Opptjening av betinget tjenestepensjon fra og med 2020 
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Innfasing for 1963-kullet 

Nye ordninger – innfasing  Nye ordninger – fullt innfaset 
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Personer født til og med 1967 får 

et tillegg basert på opptjening før 

2011 

Individuell garanti: 

1,5 prosent av pensjonsgrunnlaget, justert med forholdet mellom tid 

før 2011 og kravet til full opptjening 

Tillegget trappes ned med årskull 
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De første årskullene som 

mister dagens AFP får et 

overgangstillegg   

Overgangstillegg: 

0,15 G for 1963-kullet  

Utbetales i alderen fra 62 til 67 år 

Forutsetter at en fratrer fra en medlemspliktig stilling 

Trappes ned med 12,5 prosentpoeng for hvert årskull etter 1963-kullet 
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Nye ordninger for 1963-kullet 

Pensjon ved uttak Pensjon ved 70 år 
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Jobbe til pensjonen er 66 % 

69,4 

65,9 

62 64 66 68 70 72 74

Gammel

Ny

Alder 

73,1 

69,2 

62 64 66 68 70 72 74

Gammel

Ny

Alder 

1963-kullet. Inntekt 6 G 1993-kullet. Inntekt 6 G 
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Født  

før 1963 
• Små endringer 

• Individuell garanti  

til 1959–1962 

• Litt mer lønnsomt  

å jobbe lenger 
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Særaldersgrenser 
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Oppsummering: 

1 

2 

3 

4 

God pensjon fra 65 år 

Avgang ved 62 år er på vei ut 

Overgangsregler for 1963+ 

Små endringer for eldre årskull 

 


