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staten har kanskje Norges beste 
pensjonsordning. Her tar jeg med 
de ting du bør vite før du pensjo-
nerer deg. denne orienteringen 
er basert på hovedregelen om full 
stilling. de som har en annen situa-
sjon, f eks deltid eller ulike kombi-
nasjoner av yrkesdeltakelse/pensjon 
eller har jobbet i flere sektorer må 
undersøke videre hos statens pen-
sjonskasse, NAV, kLP og/eller Norsk 
pensjon.

statens pensjonsordning var 
riktignok enda bedre før, da den ga 
over 70 % av sluttlønn i pensjon. så 
fant staten ut at den kunne spare 
penger ved å innføre et samord-
ningsfradrag, slik at når folketryg-
den økte, så ble statspensjonen 
redusert tilsvarende. da statens 
pensjon var kommet ned på 66 % 
av sluttlønn var imidlertid flukten 
fra statstjenesten blitt så stor at sta-
ten frøs prosenten på 66, og der har 
den vært siden. 

en viktig forskjell fra private 
pensjonsordninger som i prinsip-
pet skal gi det samme som statens 
ordning, er at statens ordning er en 
bruttoordning. det betyr at der-
som folketrygden gir deg mindre 
enn full folkepensjon hvis du for 
eksempel har for dårlig opptjening i 
folketrygden, så får du likevel dine 
66 % om du har minst 30 års med-
lemskap i statens pensjonskasse og 
går av med pensjon fra statstjenes-
ten etter fylte 65 år.

Har du en ordning i privat sek-
tor som i prinsippet skal gi det sam-
me som i staten forutsettes det at du 
har full opptjening i folketrygden. 

Har du ikke det, så blir totalpensjo-
nen din redusert like mye som du 
har for lite i folkepensjon.

det er likevel noen ting å passe 
på også i staten.

Hvis du har sluttet i staten før 
oppnådd pensjonsalder uten å ha 
fullført de 30 årene, så blir dine år 
omregnet til 40-deler. Går du av et-
ter 29 år mens du er i statstjenesten, 
så får du 29/30, dvs. 96,7 % av 66 %  
i pensjonsgrunnlag. Men går du 
over i privat sektor etter 29 år i sta-
ten før du går av med pensjon, så 
får du 29/40, som er 72,5 % av 66 % 
i pensjonsgrunnlag. det gir i praksis 
en pensjon på 47,85 %.

du har ikke rett til pensjon 
fra staten uten å søke pensjon fra 
folketrygden. du må altså søke om 
både folkepensjon og statspensjon 
for å få rett til statspensjon.

om du har opptjent fulle pen-
sjonsrettigheter i staten og ikke 
søker om folketrygd og statspensjon 
senest med virkning fra din nye full-
pensjonsalder, så taper du pensjon. 
folketrygden for resten av livet 
øker riktignok når du venter med 
å ta ut pensjon, men du mister det 
aller meste i samordning mellom 
folketrygden og statspensjonen fra 
du tar ut pensjon. Men det verste 
er at du ikke får økt statspensjonen 
ved å vente, for den statspensjonen 
du venter med å ta ut beholder 
staten. du taper all statspensjon for 
den tiden du venter.

fra og med siste årsskifte er av-
gangstidspunktet i pensjonssystemet 
for full pensjon ikke den første i 
måneden du når grensen, men den 
første i måneden etter.

Pensjonsaldersjusteringen for 
fulle pensjonsrettigheter oppnås 
ved 67 år for de som er født i 1943. 
for de som er født senere forlenges 
denne alderen med om lag en må-
ned for hvert år de er født senere til 
og med 1948.

for oss som er godt voksne har 
det ingen pensjonsmessig hensikt 
i å vente lenger enn dette med å 
ta ut pensjon. riktignok heter det 
at vi nå kan tjene opp pensjon til 
vi blir 75, men vi som er veteraner 
får likevel ikke anledning til å tjene 

opp mer ekstra pensjonsrettigheter 
enn det som gir kompensasjon for 
aldersjusteringen.

selv om du har søkt og fått 
innvilget avtalefestet pensjon (AfP) 
får du ikke automatisk alderspen-
sjon fra folketrygden. du må faktisk 
søke på nytt om alderspensjon, og 
gjør du ikke det mer enn tre måne-
der før du skal ha alderspensjon, så 
stopper pensjonen. det skal være 
informert om dette, men de fleste 
AfP - pensjonister jeg kjenner har 
ikke fått det med seg.

i følge både NAV og statens 
pensjonskasse er rutinen at alle som 
berøres av denne søknadsplikten 
både i og utenfor staten skal få 
brev om dette ca tre måneder før 
de fyller 67. Venter du til da må du 
være kjapp til å søke om du ikke 
skal risikere at pensjonen for første 
måned blir forsinket.

for akademikere som har job-
bet i staten vil det sjelden være 
fornuftig å gå av med pensjon før 
den første i måneden etter fylte 65 
år selv om de har 30 års opptje-
ning. Grunnen er at AfP - pensjon 
mellom 62 og 65 år beregnes som 
om den var folkepensjon, pluss 
et mindre månedlig tillegg. det er 
først fra og med 65 år at pensjonen 
beregnes etter 66 % av lønnen. Hel-
digvis er det slik at de som likevel 
ikke har orket å jobbe til 65 år vil få 
pensjonen regnet etter 66 % av lønn 
fra og med 65 år hvis de rakk 30 år 
i statens pensjonskasse.  

i staten har du i utgangspunk-
tet rett til å jobbe til og med den 
måneden du fyller 70 år. du kan 
søke om å få jobbe videre etter 70 
om staten har behov for deg, men 
ved 75 år er det full stopp. om du 
må jobbe etter 67 for å få opptjent 
30 års pensjonsrettigheter kan det 
være fornuftig. Vær oppmerksom 
på at det er en samordning mel-
lom statens pensjonskasse og kLP 
(kommunal landspensjonskasse) 
som innebærer at du får summen av 
tjenesteår fra begge inntil 30 år. det 
er den av de to du går av fra som 
betaler ut pensjonen din. oppgjøret 
mellom de to tar de selv, det slipper 
du å tenke på.

Pensjon i staten

Kjell Naas er forhandlingssjef i DNV 
Foto: Svein Erik Dahl, Samfoto
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Yrke og organisasjon
Hvis du både vil ta ut dine pen-

sjonsrettigheter og jobbe i tillegg, så 
får du lov til det hvis staten trenger 
deg fortsatt og du godtar en time-
lønn på 165 kr i 2011. Hvis du deri-
mot forlanger full lønn i henhold til 
din kompetanse blir statspensjonen 
redusert med 40 % av inntekten.

kLP har en pensjonsordning 

som i hovedtrekk følger statens, 
men her er grensen ikke timelønn, 
men at du ikke jobber mer enn 167 
timer i kvartalet om du vil unngå 
pensjonsreduksjon.

Men du kan jobbe så mye du vil 
i privat sektor uten at det offentlige 
kan ta fra deg pensjon.

retten til å ta ut statspensjon fra 

65 år om du også tar ut folketrygd 
gjelder bare for de som går av med 
pensjon mens de er i staten. for de 
som har sluttet i staten og begynt i 
privat sektor gis ingen statspensjon 
før etter 67.

Kjell Naas
Forhandlingssjef DNV

Norsk Veterinærhistorisk Selskap
Regionmøte i Trondheim i september 

i regi av Norsk Veterinærhistorisk selskap har det tidligere vært arrangert regionale møter som har gått 
over flere dager, de siste årene i Ålesund, Bergen og Harstad. Lokale krefter har nedlagt et imponerende 
arbeid i planleggingen og utformingen av programmet til disse møtene. deltakelsen har vært god og 
de lokale arrangementskomiteene har høstet mye og velfortjent ros for sine bestrebelser. Høsten 2011 
planlegges et slikt regionmøte i trondheim som vil gå av stabelen 1.–3. september. Lokale krefter har 
skissert et interessant og attraktivt opplegg som omfatter både veterinærhistorie og lokalhistorie foruten 
spennende kulturelle innslag. Vi gjør oppmerksom på dette arrangementet allerede nå slik at de som øn-
sker å delta på et interessant, lærerikt og hyggelig møte, har god tid på å planlegge denne høstens store 
begivenhet. 

Vi vil også benytte anledningen til å gjøre oppmerksom på det som gjenstår av vårens program i regi av 
selskapet: 

Kaffetreff i Gjesteserveringa, NVHs kantine

treffene starter kl. 12.30 og varer til kl. 14.30. foredraget begynner kl. 1300.
det serveres kaffe og kake. for bevertningen betaler hver enkelt kr. 50.- til NVHs, som igjen betaler 
regninga fra kantina. 

følgende møte gjenstår:

Tirsdag 05. april: 

tor Atle Mo:
“Lakselus”
  

Vårmøtet

Møtedato er berammet  
til tirsdag 3. mai. 
foredrag ved veterinær 
torill Moseng:  
“dyrevern”

Utflukt til Veterinær-
museet i Skara

det planlegges utflukt 
med buss til Veterinær-
museet i skara 23.-24. 
mai. Mer informasjon  
om denne utflukten 
kommer senere. NVHS inviterer til regionmøte i Trondheim. Foto: Steinar Tessem


