Regler for ny offentlig tjenestepensjon er vedtatt
Like før sommerferien ble regelverket for ny offentlig tjenestepensjon vedtatt av Kongen i
statsråd. De nye pensjonsreglene innebærer en rekke lovendringer, som til sammen utgjør
den største endringen i offentlig tjenestepensjon noensinne. De nye reglene b ygger på
avtalen som ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet mars 2018.

Statens pensjonskasse holder en rekke seniorkurs for forsvarsansatte. Kursdeltakere født
etter 1958 har fått delta og motta individuell pensjonsprognose for særalderpensjon og AFP,
men i feltet for tjenestepensjon fra 67 år, var det lenge blankt. Nylig åpnet vi for å sette inn
beregnet tjenestepensjon også for dem, med forbehold om at vi fortsatt ventet på et endelig
vedtak. Det er derfor gledelig at vedtaket nå er fattet slik at vi kan gå ut med denne
informasjonen uten forbehold.

I tiden fremover vil vi skrive artikler som tar for seg bit for bit av det nye regelverket. I
denne omgang tar vi for oss pensjon fra 67 år for årskullene 1959 – 1962. For disse
årskullene er det ingen endring i hverken særalderpensjon eller AFP, men pensjonen man
mottar livsvarig fra 67 år blir fra nå beregnet på en annen måte enn for de født i 1958 og
tidligere.

1959 – 1962
Årskullene 1959-1962 er de siste årskullene som beholder dagens bruttoordning fullt ut. Disse
årskullene får en levealdersjustert bruttoordning i bunn og et garantitillegg som utgjør en andel
av den individuelle garantien som gis til og med 1958-kullet.

Den individuelle garantien du får hvis du er født senest 1958 kan beskrives som et kronetillegg
som skal garantere en pensjon tilsvarende 66% av hver enkeltes pensjonsgrunnlag etter
levealderjustering.
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Garantitillegget
Garantitillegget trappes ned med 10 prosent for hvert årskull fra og med 59-kullet til og med 62kullet. Det innebærer at 59-kullet får 90 prosent og 62-kullet får 60 prosent av garantitillegget.

Garantitillegget er beregnet ut ifra opptjeningstiden du har før 2011. Full opptjeningstid (tid som
medlem i offentlig pensjonsordning) er 30 år. Har du 30 års opptjeningstid før 2011, og du er
født i 1959 får du akkurat 90% av den individuelle garantien du ville fått om du var født i 1958.
Tilsvarende får du 80% av garantien om du er født i 1960.

Garantitillegget er ikke videreført for opptjeningstid etter 2011.

Hvordan påvirker nedtrapping av garantien din pensjon?
Vi kan se for oss fem personer med identisk pensjonsopptjening, og sluttlønn på 550.000.
Samtlige har full opptjeningstid og 30 år i 100% stilling før 2011. Samtlige tar ut full
alderspensjon ved 67 år, og samtidig uttak av alderpensjon fra Folketrygden/NAV for første
gang sammen med tjenestepensjonen fra SPK som 67-åring.

Forskjellen mellom de fem er at eldstemann er født i 1958, øvrige er født i 1959, 1960, 1961 og
1962.

Pensjonsmessig skiller de seg fra hverandre ved at den individuelle garantien trappes ned, og at
yngre årskull har en lengre forventet levealder enn foregående årskull. Jo yngre du er desto
lengre er du forventet å leve, som igjen innebærer at yngre årskull levealderjusteres strengere enn
de som er eldre.
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Kort oppsummert: Kun endringer fra 67 år for de født mellom 1959-1962
Blant regler for ny offentlig tjenestepensjon er det som mange forventet vedtatt at den
individuelle garantien beholdes delvis for dere født mellom 1959-1962. Utover dette er det ingen
endringer i hverken særalderpensjonen eller reglene for AFP. De varianter av pensjon man enten
må eller velger å ta ut før fylte 67 år beregnes som før. Hvor særalderpensjon tilsvarer 66% av
ditt pensjonsgrunnlag, og AFP tilsvarer 66% av ditt pensjonsgrunnlag fra fylte 65 år. Fra 67 år
vil pensjonen for årskullene 1959 – 1962 i mange tilfeller bli litt lavere enn 66% avhengig når du
er født, slik man ser til tabellen over.
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