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I denne artikkelen oppsummerer forhandlingssjef 
Kjell Naas i Veterinærforeningen hva hver og en bør 
tenke på med hensyn til pensjon i forbindelse med 
jobbskifte og fortsatt jobb.

Gjennomgangen viser at mange momenter må tas 
med i vurderingen. Usikkerhetsfaktor nummer én er 
det vanskelig å gjøre noe med. det vil komme nye 
endringer når det gjelder pensjon.

Overgang fra jobb i det offentlige til det private

Hvis du slutter i staten før du har oppnådd 30 års 
medlemskap i statens pensjonskasse og du enda ikke 
er gammel nok til å gå av med pensjon i staten, vil 
du få omregnet dine 30-deler til 40-deler. dersom du 
går over i en stilling som ikke har avtale med statens 
pensjonskasse om overføring av rettigheter vil du få en 
reduksjon i den årlige statspensjonen på 10/40-deler, 
det vil si 25 %.

denne reduksjonen kommer i tillegg til reduk-
sjonen for levealdersjustering.

Hvis du tror at du i stedet kommer med i AfP-
ordningen i privat sektor, så bør du undersøke nøye 
om virksomheten i privat sektor faktisk er med i AfP-
ordningen i privat sektor. Videre bør du sjekke at du 
rekker å ha vært med i den ordningen i minst sju når 
før du fyller 62. Privat AfP krever at du har vært med 
i ordningen minst sju av de siste ni årene før fylte 62. 
dette kravet blir ikke fraveket. 

er du født i 1954 eller tidligere gjelder overgangs-
regler som gir noe kortere krav til antall år i privat AfP 
før fylte 62 for å få privat AfP. dette må du undersøke 
nøye før du vurderer å skifte stilling om du har mindre 
enn sju år igjen til 62.  

Overgang mellom offentlige stillinger

Hvis du går over fra en stilling med pensjonsrettig-
heter i statens pensjonskasse til en stilling med rett til 
pensjon fra kLP (tidligere kjent som kommunal lands-
pensjonskasse) vil du få regnet med summen av antall 
pensjonsgivende år fra begge ordninger når du går  
av. du vil ikke kunne få pensjon som overstiger  
100 %, det vil si ikke mer enn 30/30 selv om du har 
flere pensjonsgivende år til sammen. det samme 
gjelder andre veien.

det går også bra om du går over i stilling som har 
medlemskap i annen offentlige tjenestepensjonsord-
ning som har avtale med statens pensjonskasse om 
overføring av rettigheter mellom ordningene. Hvis 
overføringsavtalen er i orden vil siste arbeidsgivers 

Pensjon:

Farer og muligheter ved jobbskifte og  
fortsatt jobb

Det er viktig å tenke på pensjon i forbindelse med jobbskifte.
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pensjonskasse betale samlet pensjon, og så gjør 
pensjonskassene opp seg imellom uten at du trenger å 
bekymre deg om det. 

Overgang fra privat sektor til offentlig sektor

Någjeldende AfP-ordning i privat sektor krever at du 
har vært med i ordningen syv av de siste ni årene før 
fylte 62 år. om du er over 50 og har en jobb i privat 
sektor som gjør at du har rett på privat AfP, så bør du 
tenke deg nøye om før du vurderer å skifte over til en 
stilling i offentlig sektor. Poenget her er at privat AfP 
er en livsvarig ytelse, mens offentlig AfP bare gjelder 
for de som går av helt eller delvis før 67 år.   
       

Faren ved sluttpakker

Når en privat virksomhet er under omstilling, rasjo-
nalisering eller nedleggelse vil ofte eldre ansatte bli 
tilbudt økonomisk kompensasjon for å slutte frivillig. 
da vil det normale være å prøve å få en ny jobb i 
privat sektor med privat AfP. Problemet er imidlertid 
at dersom du får en ytelse fra arbeidsgiver, tidligere 
eller nåværende, på minst 1,5 G uten arbeidsplikt 
i hvert av de tre siste årene, så ryker retten til privat 
AfP. det betyr utrolig nok at en midlertidig ytelse fra 
arbeidsgiver uten motsvarende arbeidsplikt gjør at du 
kan miste en livsvarig privat AfP. 

Overgang fra fulltidsarbeidende i privat sektor til 
delvis uføretrygd

er du delvis uføretrygdet i privat sektor, må du gjøre et 
valg mellom privat AfP eller fortsatt uførepensjon før 
fylte 62 år. Lar du uførepensjonen fortsette etter 62 har 
du sagt fra deg livsvarig AfP i privat sektor, kanskje 
uten å vite det.  

Fortsette å jobbe i det offentlige etter oppnådd 
pensjonsalder

det er full anledning til å fortsette å jobbe i det offent-
lige til 70 år. 

så er spørsmålet om det er fornuftig å jobbe 
videre. etter de nye reglene som gjelder nå får du 
beholde lønnen uavkortet om du fortsetter å jobbe, 
men pensjonen reduseres med like mange prosent 
som du har prosent av lønn. siden pensjonen er 66 % 
av lønnen om du har full opptjening betyr det at du 
får 51,5 % mer i brutto av å jobbe fullt enn ved å ta ut 
pensjon. Problemet er at du får marginalskatt på over 
40 % av forskjellen.

dette systemet gjelder hele veien fra 65 år til du ikke 
orker mer. det er ikke slik som noen tror at man kan 
jobbe for fullt etter 70 i staten og få full pensjon i 
tillegg. 

 Alternativt kan du jobbe på pensjonistlønn og 
unngå pensjonstrekk, men da får du bare 165 kr pr 
faktisk arbeidet time. 

Fortsette å jobbe i privat sektor etter oppnådd 
pensjonsalder 

dette er blitt en gunstig kombinasjon etter den nye 
pensjonsordningen. du beholder full lønn og får full 
pensjon, og arbeidsgiver må ha en saklig grunn til å si 
deg opp før 70.

Hva er smartest?    

Jeg får stadig oftere dette spørsmålet, men problemet 
for de fleste er at det krever langtidsplanlegging å 
lykkes med å få til en gullordning, mens pensjons-
ordningene endres med mer kortsiktig varsel.

Hadde vi kunnet se i krystallkula for mange år 
siden, så ville vi først ha tatt en utdanning som var 
etterspurt i både offentlig og privat sektor. så ville 
vi ha jobba til den første i måneden etter fylte 65 år 
i staten, gått av med full statspensjon, og samtidig 
begynt å jobbe i privat sektor. da ville vi både fått full 
lønn i privat sektor og full statspensjon i tillegg.  

Jobbskifte

Ulempene ved gunstige jobbskifter er at om man ikke 
har mulighet til å ansette seg selv så er det andre som 
bestemmer. erfaringene fra arbeidsmarkedet viser at 
det normalt er vanskelig å få jobb i staten etter fylte 
60, i det private kan det være vanskelig allerede fra 55. 
kunststykket er å enten ha skaffet seg en utdanning 
som fortsatt er etterspurt 40 år senere, eller å skaffe 
seg et nettverk og overbevise dette om egen fortreffe-
lighet. det siste er trolig lettere enn det første. 

Kjell Naas

Forhandlingssjef
Den norske veterinærforening


