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1. Kalkulatoren

ikke alt ved NAVs beregningskalkulator er like logisk, 
og lett å forstå. flere terskler må overstiges før du har 
resultatet. Men med litt tålmodighet og noen tastetrykk 
kan du likevel få greie på hvor stor pensjonen din blir.

før du begir deg ut med kalkulator og beregning bør 
du lese deg litt opp om hva som gjelder for akkurat 
ditt årskull. På nettsiden finner du frem til ditt årskull 
og trykker på dette.

2. MiniD

Neste steg er Minid. Minid er din private innlogging  
til offentlige tjenester. Hvis du ikke allerede har opp-
rettet en bruker kan du gjøre det ved å gå inn  
på www.minid.no.  du kan også gå direkte til 
www.deterdinpensjon.no eller via NAV sine hoved-
sider, www.nav.no. du vil fra alle disse sidene bli 
henvist til Minid innlogging. om du får problemer 
med innlogging eller oppretting av bruker kan du 
ringe brukerstøtte på gratis telefonnummer 800 30 300. 
Brukerstøtten er åpen fra kl. 08 til 18 alle hverdager.

3. Beregning

etter at du har blitt ønsket velkommen til din Pensjon, 
må du velge om du ønsker å beregne alderspensjonen 
din eller om du vil starte pensjonskalkulatoren. om 
du vil legge inn egendefinerte variabler som tjeneste-
pensjon eller individuelle ordninger, velger du pen-
sjonskalkulatoren. Her kan du også velge beregning 
for deltids-AfP, og ved hvilken alder du ønsker å ta ut 
pensjon. inntekt i de fremtidige uttaksårene kan også 
plottes inn. 

trykker du på knappen hvor det står Beregn din  
alderspensjon, kan du finne ut hvor mye du får i  
alderspensjon fra folketrygden, ved uttak fra henholds-
vis 62, 67 og 70 år. du kan godt krysse av alle tre 
alternativene for å sammenligne forskjellene.

4. Norsk Pensjon

om du ikke nå har fått nok av beregninger av pen-
sjon på internett, kan du også besøke Norsk Pensjon 
på www.norskpensjon.no. Her kan du nemlig også 
beregne dine pensjoner, og i tillegg har den direkte 
informasjon fra de største tjenestepensjonsordningene.
svakheten med denne er du ikke har mulighet for å 
beregne AfP.

Her er noe av det du skal kunne gjøre i din pensjon:
•	 se din opptjening i folketrygden.
•	  Beregne din fremtidige pensjon fra folketrygden, 

eventuell AfP og tjenestepensjon fra de største  
private og offentlige leverandørene.

•	  søke om ny alderspensjon fra folketrygden  
elektronisk.

•	 søke om AfP i privat sektor.
•	  sende henvendelse til NAV dersom du har spørsmål 

om de nye reglene for alderspensjon.

Kilde: Samfunnsviteren nr. 4-2010
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Yrke og organisasjon

aFP

AFP står for avtalefestet pensjon og kan et-

ter dagens regler ytes til personer mellom 

62 og 67 år som har sluttet helt eller delvis 

i arbeid i virksomhet som er omfattet av 

AFP-avtale. AFP er et resultat av forhand-

linger mellom arbeidsgiver- og arbeids-

takerorganisasjonene og er hovedsakelig 

regulert i tariffavtaler. For personer som 

tar ut AFP i privat sektor f.o.m. 2011 blir 

AFP endret fra en tidsbegrenset tidlig-

pensjonsordning mellom 62 og 67 år til et 

livsvarig påslag til alderspensjonen. AFP 

vil da kunne kombineres med arbeid uten 

at pensjonen avkortes. AFP-ordningen i 

offentlig sektor fortsetter i hovedsak som i 

dag. Ta kontakt med din arbeidsgiver om

du har spørsmål til din AFP-ordning.

alderspensjon

Alderspensjon er en ytelse fra folketrygden 

som på visse vilkår gis til personer som 

har fylt 67  år. Fra 1.1.2011 gis alderspen-

sjon også på visse vilkår til personer fra 

fylte 62 år. I tillegg til alderspensjon fra 

folketrygden kan du motta tjenestepen-

sjon fra arbeidsgiveren din samt  eventuell 

individuell pensjonssparing i bank/forsi-

kringsselskap.

alleårsregelen

Med alleårsregelen menes at alle år du er 

i arbeid fra det året du fyller 13 år til det 

året du fyller 75 år teller med i opptjening 

av alderspensjon. Denne regelen gjelder 

personer som er omfattet av ny opptje-

ningsmodell fra 1.1.2011.

Besteårsregelen

Besteårsregelen innebærer at de 20 årene 

hvor du har hatt høyest inntekt teller for 

pensjonsopptjeningen din.

Bruttopensjonsordning

Bruttopensjonsordninger er pensjons-

ordninger der pensjonen utbetales med 

bruttobeløp. Medlemmer av brutto-

pensjonsordninger er i utgangspunktet 

garantert at samlet pensjon skal tilsvare 

en viss prosentandel av tidligere lønn. For 

eksempel er offentlig ansatte garantert at 

pensjonen skal tilsvare 66 prosent av slutt-

lønn. Bruttopensjoner blir samordnet eller 

tilpasset andre ytelser ved at det blir gjort 

fradrag for andre ytelser.

Fleksibel alderspensjon

Fleksibel alderspensjon innføres fra 

1.1.2011 og betyr at du kan velge å ta ut 

alderspensjon fra fylte 62 år dersom du 

oppfyller visse vilkår. Forutsetningen for å 

ta ut pensjon fra 62 år er at din årlige pen-

sjon fra du fyller 67 år minimum vil tilsvare 

minste pensjonsnivå. Fleksibel alderspen-

sjon innebærer også at du kan jobbe så 

mye du vil ved siden av å ta ut pensjon, og 

at du kan velge uttaksgrad av alderspen-

sjon uavhengig av hvor stor arbeidsinntekt 

du har ved siden av. Du fortsetter også å 

tjene opp pensjon mens du er i arbeid, selv 

om du har begynt å ta ut pensjon. 

garantipensjon

Garantipensjonen er grunnsikringen i 

nytt regelverk for alderspensjon og gis til 

personer med ingen eller lav opptjening 

av inntektspensjon. Garantipensjon skal 

erstatte minstepensjon og sikrer at alle 

pensjonister får en pensjon som minst 

tilsvarer garantipensjonsnivået.

Garantipensjonen innføres gradvis for  

personer født mellom 1954 og 1962 og 

fullt ut for personer født i 1963 eller senere. 

Den avkortes med 80 prosent mot opp-

tjent inntektspensjon, og dette sikrer at 

selv personer med lav pensjonsopptjening 

vil få noe igjen for dette. For å ha rett til 

garantipensjon må du ha minimum tre års 

trygdetid. Full garantipensjon forutsetter 

40 års trygdetid.

gradert uttak av alderspensjon

Gradert uttak av alderspensjon betyr at 

du velger en uttaksgrad lavere enn 100 

prosent. Ved gradert uttak er det mulig å 

velge en uttaksgrad på 20, 40, 50, 60 eller 

80 prosent. Regelen trer i kraft i forbindelse 

med innføring av nye regler for uttak av 

alderspensjon fra 1.1.2011 og gjelder for 

personer født i 1943 eller senere.

grunnbeløp (g)

Grunnbeløp er en faktor som brukes ved 

beregning av retten til ytelser og størrelsen 

på ytelser etter folketrygdloven. Grunnbe-

løpets størrelse blir fastsatt av Stortinget.

innskuddsdefinert pensjon

Innskuddsdefinert pensjon er en pensjons-

ordning som blir beregnet og utbetalt på 

grunnlag av det innskuddet som er betalt 

inn. Begrepet brukes hovedsakelig i for-

bindelse med private pensjonsordninger 

(både individuelle og tjenestepensjons-

ordninger), men kan også brukes om ny 

alderspensjon i folketrygden.

innskuddsbasert pensjonsordning

Innskuddsbasert pensjonsordning er en 

privat pensjonsordning der pensjons-

planen legges opp som en forrenting av 

innskudd. Når innskuddspensjon benyttes 

som tjenestepensjon, setter arbeidsgiver 

inn et innskudd på den ansattes pensjons-

konto. Arbeidsgiver blir på denne måten 

ikke ansvarlig for størrelsen på pensjons-

ytelsen som til slutt blir utbetalt, bare for 

innskuddet som blir innbetalt. Ta kontakt 

med din arbeidsgiver hvis du har spørsmål 

om din pensjonsordning.

Levealdersjustering

Levealdersjustering er et element i bereg-

ningen av alderspensjonen som tar høyde 

for økt levealder i befolkningen og innføres 

fra og med 1.1.2011 for å sikre at pensjons-

systemet forblir bærekraftig. Levealdersjus-

tering vil si at den årlige pensjonen din 

vil avhenge av forventet levealder for ditt 

årskull. Pensjonen din blir justert med et 

forholdstall eller delingstall som blir fast-

satt på forhånd for ulike årskull. Forholds-

tallet eller delingstallet vil være avhengig 

av når du velger å ta ut pensjon. Jo lenger 

du venter med å ta ut pensjon, desto høy-

ere blir pensjonsutbetalingene dine.

Ny opptjeningsmodell

Ny opptjeningsmodell innføres gradvis fra 

og med 1.1.2010 og innebærer nye regler 

for opptjening av alderspensjon.  

Ny opptjeningsmodell innføres gradvis  

for personer født mellom 1954 og 1962  

og fullt ut for personer født i 1963 eller 

senere.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Obligatorisk tjenestepensjon er en ord-

ning som sikrer de fleste arbeidstakere en 

tjenestepensjon i tillegg til alderspensjon 

fra folketrygden. Så nær som alle arbeids-

givere har fra 2006 et lovpålagt ansvar for 

å opprette en tjenestepensjonsordning for 

sine ansatte. Obligatorisk tjenestepensjon 

er utformet enten som en innskuddsbasert 

eller en ytelsesbasert pensjonsordning.  

Ordliste og linker
Pensjonsområdet har et eget vokabular. En ordliste over de viktigste begrepene og noen
linker håper vi kan bringe litt orden i kaoset.
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du har spørsmål om din OTP-ordning.

Opptjeningstid

Opptjeningstid er den perioden du har 

hatt mulighet til å opparbeide trygdetid.

Pensjonsalder

Alderen da vi tidligst har rett, men ingen 

plikt, til å ta ut alderspensjon. Alle kan ta ut 

alderspensjon fra fylte 67 år. Fra 01.03.1998 

er pensjonsalderen 62 år for de som fyl-

ler vilkårene for å ta ut AFP. For de med 

særaldersgrense 60 eller 65 år er pensjons-

alderen henholdsvis 57 og 62 år dersom 

sum alder og medlemstid er minst 85 år. 

I forsikringsvilkårene brukes betegnelsen 

pensjonsalder isteden om det tidspunkt 

forsikringsselskapet skal starte utbetaling 

av forsikret alderspensjon.

Pensjonsbeholdning  
(pensjonsreformen)

For hvert år mellom fylte 13 og 75 år vil 

du etter de nye opptjeningsreglene i 

folketrygden tjene opp en såkalt pensjons-

beholdning. Denne utgjør 18,1 prosent av 

din årlige pensjonsgivende inntekt opp til 

7,1 ganger grunnbeløpet i folketrygden 

(G). Når du velger å fratre med alderspen-

sjon vil pensjonsbeholdningen fordeles 

over ditt årskulls forventede gjenvæ-

rende levetid. Dette gjøres ved å dividere 

pensjonsbeholdningen på delingstallet. 

Dette innebærer at du vil få en høyere årlig 

alderspensjon ved å stå lengre i arbeid, 

fordi det vil være færre år å fordele  

pensjonsbeholdningen på. Se også 

delingstall, levealdersjustering og rest-

pensjon.

Pensjonsgivende tillegg

Partene i arbeidslivet bestemmer hvilke 

lønnstillegg som skal være pensjonsgi-

vende. Etter 01.05.1991 er faste tillegg som 

utbetales som T-tillegg eller tilleggslønn 

pensjonsgivende. Tillegg som var pen-

sjonsgivende før 31.05.1990 skal fortsatt 

være det.

Pensjonsgivende tjenestetid

Er det samme som medlemstid i pensjons-

ordningen - det vil si den tiden det er be-

talt premie for. For å få full pensjon må en 

ha en pensjonsgivende tjenestetid på 30 år.

Pensjonsgrunnlag

Pensjonsgrunnlaget er den faste lønnen 

(hovedlønnen) og eventuelle pensjons-

givende tillegg. Det tas hensyn til eventuell 

deltid. Overtid regnes ikke med i pensjons-

grunnlaget.

Pensjonspoeng

Pensjonspoeng brukes for å beregne 

tilleggspensjonen fra folketrygden. De 

fastsettes hvert år ut fra årsinntekten 

og gjennomsnittlig grunnbeløp for det 

samme året. Gjennomsnittet av de 20  

høyeste pensjonspoengene utgjør slutt-

poengtallet som brukes ved beregning av 

tilleggspensjon.

Pensjonsprosent

Pensjonsprosent er den prosentandel av 

pensjonsgrunnlaget man benytter ved 

utregning av pensjon.

Pensjonstillegg (pensjonsreformen)

Pensjonstillegget er en erstatning for 

dagens særtillegg. Det er knyttet opp mot 

garantipensjonen og skal gis der det er 

opptjent en lav basispensjon. Innføringen 

av begrepet reflekterer kun en teknisk 

justering for å tilpasse dagens minstepen-

sjon til nye uttaksregler.

Privat pensjonsordning

Privat pensjonsordning er en kollektiv eller 

personlig ordning som oftest administreres 

av forsikringsselskap. Opptjente rettigheter 

fra private pensjonsordninger utbetales 

i tillegg til pensjoner fra folketrygden. 

Private pensjonsordninger kan være både 

ytelsesbaserte og innskuddsbaserte.

Tjenestepensjon

Tjenestepensjon er pensjon som gis fra 

arbeidsgiver, enten offentlig eller privat. 

Offentlig tjenestepensjon ytes som en full 

bruttopensjon som samordnes med folke-

trygden, mens privat tjenestepensjon ytes 

som et nettotillegg til folketrygden.

Trygdetid

Trygdetid vil si den tiden du er medlem 

av folketrygden, som hovedregel perioder 

hvor du har bodd eller arbeidet i Norge. 

Trygdetid brukes ved beregning av  

pensjoner fra folketrygden, AFP og grunn- 

og hjelpestønad til pensjonister.

Uttaksgrad

Uttaksgrad er den andelen pensjon du 

velger å ta ut etter nytt regelverk for uttak 

av alderspensjon som innføres i 2011.  

Pensjonen kan da tas ut i uttaksgrader på 

20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent. Uttaks-

graden vil kunne endres hver 12. måned. 

Du kan når som helst ta ut full alders- 

pensjon (100 prosent) eller stanse  

pensjonsuttaket (0 prosent).

Ytelsesbasert pensjonsordning

Ytelsesbasert pensjonsordning er en 

ordning som garanterer en viss stør-

relse på pensjonsutbetalingen. Offentlige 

tjenestepensjonsordninger regnes som 

ytelsesbasert pensjonsordninger, men også 

mange private tjenestepensjonsordninger 

er ytelsesbaserte.

NYTTigE LiNKER:

nav.no
”Din pensjon” er en nettjeneste fra NAV 

som gir deg informasjon om din alders-

pensjon fra folketrygden og tjeneste-

pensjon fra de største offentlige og  

private leverandørene av tjeneste- 

pensjon. I ”Din pensjon” kan du 

planlegge egen pensjon og søke om 

alders-pensjon fra folketrygden elektro-

nisk. Nå er også det nye regelverket for 

alderspensjon inkludert i tjenesten.

norskpensjon.no
Med Norsk Pensjon kan du få en samlet 

oversikt over dine antatte pensjons-

rettigheter både i folketrygden, fra 

private tjenestepensjonsordninger og 

individuelle avtaler.

spk.no/no/Person/Pensjon
Statens Pensjonskasse administrerer 

flere ulike pensjonstyper. Her finner du 

informasjon om de ulike typene. Du kan 

også beregne pensjonen din.

www.minid.no
MinID er din private innlogging til  

offentlige tjenester.
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