
 

 

Nytt fra Statens Pensjonskasse                                                                         Fra Medlemskontakt 1/2016 

 

Ny jobb samtidig med særalderspensjon 
 

I Forsvaret er det mange som har særaldersgrense 60 år. Det betyr at du har rett og 
plikt til å fratre stillingen din når du fyller 60 år.  Hvis summen av alderen din og 
tjenestetiden din i offentlig tjenestepensjonsordning er minst 85 år, kan du til og med 
fratre tre år tidligere, altså så tidlig som når du fyller 57 år. 

      Av Tone Westergård 

 

Før du bestemmer deg for å slutte tidlig er det noen momenter det kan være lurt å tenke gjennom. 

 

Pensjonens størrelse  
Særalderspensjonen er i dag 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Pensjonsgrunnlaget er som regel er 
det du har i årslønn når du slutter. Dersom du har hatt 100 prosent stilling i minst 30 år vil du få 66 
prosent av sluttlønnen i alderspensjon. 
Særalderspensjonen vil ikke bli levealdersjustert, men skal regnes om til ordinær alderspensjon og 
levealdersjusteres når du fyller 67 år. Er da 66 prosent av det du har i lønn tilstrekkelig å leve av? 
Med for eksempel utgangspunkt i en årslønn på 500 000 kroner vil pensjonen bli 330 000 kroner i 
året. Det er ikke noe ekstra skattefradrag på en særalderspensjon. Den skattlegges omtrent på 
samme måte som inntekten din, men med en litt lavere trygdeavgift. 
 
 
Uten jobb i tillegg til særalderspensjonen 
Hvis du ikke tar ny jobb etter å ha gått av med særalderspensjon skal du være oppmerksom på at du 
heller ikke opparbeider noe mer i alderspensjon i folketrygden.  Det kan få konsekvenser for din 
samlede pensjon fra 67 år.  Litt mer om det finner du lenger ned i artikkelen. 
 
 

Muligheten til ny jobb etter å ha gått av med særalderspensjon 
Hvordan det du tjener ved siden av særalderspensjonen påvirker pensjonen er avhengig av hvor du 
eventuelt begynner i ny jobb. 
 



1. Du begynner i ny stilling i en privat bedrift.  

Dersom du jobber som selv-stendig næringsdrivende eller blir ansatt i en bedrift som ikke har 
offentlig tjenestepensjon, vil ikke særalderspensjonen bli redusert.  Du beholder særalders -
pensjonen uavkortet. 

2. Du begynner i ny stilling i offentlig sektor, men jobber på pensjonistvilkår og lønnes med  
              pensjonistlønn.  
 
Pensjonistlønn er i dag 191 kroner timen.  Ved å lønnes med pensjonistlønn vil særalderspensjonen 
ikke reduseres. Du beholder pensjonen uavkortet. 

3.           Du begynner i ny stilling i offentlig sektor (stat eller kommune). 

Hvis du begynner i en ny stilling i offentlig sektor, vil du på nytt bli medlem i en offentlig tjenestepen-
sjonsordning.  Særalderspensjonen blir da redusert i forhold til hvor høy lønn du får, sammenlignet 
med pensjonsgrunnlaget (sluttlønnen) i særalderspensjonen. 

Et eksempel: 

Sluttlønnen din (pensjonsgrunn-laget) var 500 000 kroner. 
Det gir deg en årlig pensjon på 330 000 kroner. 
Du får en ny jobb som gir deg en årslønn på 330 000 kroner. 
Her spiller det ingen rolle om det er 100 prosent stilling eller en redusert stilling du begynner i. Det er 
hva du får utbetalt før skatt som betyr noe.  
 
Vi må da først regne ut hvor stor din pensjonsgrad blir: 
500 000 – 330 000 = 170 000 kroner (forskjell i inntekt)  
170 000/500 000 x 100 = 34%  
 
Du vil ha en samlet utbetaling på: Lønn 330 000 Pensjon 330 000 x 34% = 112 200.  Samlet utbetaling 
før skatt 442 200. 
 
Som du ser vil ikke pensjonen bli redusert krone for krone, men i forhold til hva du hadde i inntekt før 
du ble pensjonist. 
 
Dersom du får en ny stilling like før du tenker på å slutte i stillingen med særaldersgrense, skal du 
være litt oppmerksom.  Hvis du går direkte over fra stillingen med særaldersgrense til ny stilling med 
høyere aldersgrense, vil du ikke få utbetalt noen særalderspensjon.  Det blir regnet som bytte av 
jobb, og du fortsetter opptjening bare med ny aldersgrense på 70 år.  Du må altså slutte i stillingen og 
fratre med overgang til pensjon for å få utbetalt en særalderspensjon. 

En ny stillingen i offentlig sektor vil mest sannsynlig ha aldersgrense 70 år, og du fortsetter 
opptjening i SPK eller annen offentlig pensjonsordning.  Når du etter hvert slutter i denne stillingen 
også, har du noen alternativer. 

1. Slutte i den nye stillingen før du fyller 67 år 

Du får igjen utbetalt full særalderspensjon beregnet på samme grunnlag som opprinnelig. Hvis du 
hadde høyere lønn i den nye stillingen vil ikke den inngå i pensjonsgrunnlag før du fyller 67 år. Hvis 
du ikke hadde full opptjening i særalderspensjonen din vil ikke den ekstra tiden i den nye stillingen 
blir lagt til før du fyller 67 år. 
 
 



2. Slutte i den nye stillingen når du fyller 67 år eller senere 

Da vil vi vurdere om pensjonsgrunnlaget i særalderspensjonen din eller sluttlønnen i den nye stil-
lingen er høyest.  Vi beregner pensjonen din etter det høyeste grunnlaget. 

Alle årene du har jobbet etter uttak av særalderspensjon vil nå bli regnet med og lagt til, hvis du ikke 
allerede hadde 30 års opptjening da du tok ut særalderspensjonen.  

 

Uttak av alderspensjon i folketrygden. 
Uansett om du jobber ved siden av særalderspensjonen eller ikke, har du mulighet til også å starte 
utbetaling av alderspensjonen fra folketrygden når du fyller 62 år. Hvis du gikk av med særalders-
pensjon fra fylte 57 år og ikke har vært i jobb etter det, har du heller ikke opparbeidet mer 
folketrygd. Det kan da hende at du ikke har opparbeidet høy nok folketrygd til å ha mulighet til å ta 
den ut fra fylte 62 år.  Uttak av folketrygd er levealdersjustert og nøytral og det betyr at jo tidligere 
du ønsker å starte utbetalingen jo lavere årlig beløp vil du få. 
 
Jeg vil anbefale deg å gå inn på din pensjon på www.nav.no og sjekke muligheten for uttak.  Bruk da 
kalkulatoren og legg inn at du ikke har inntekt lenger. 

Husk også at når vi skal regne ut hvor mye du skal ha i pensjon fra fylte 67 år, vil vi regne folke-
trygden som om du ikke har startet utbetaling før 67 år. Statens penjonskasse kompenserer ikke for 
at du velger å ta ut alderspensjon i folketrygden tidligere. Det betyr at hvis du starter uttak av 
alderspensjonen i folketrygden før 67 år, vil den samlede pensjonen du får fra 67 år være lavere. 

 

Hva skjer for de som er født etter 1958. 
Pr. i dag er regelverket som skissert over, og for deg som er født til og med 1958 er du omfattet av en 
garanti som sikrer deg 66 prosent av pensjonsgrunnlaget i samlet pensjon fra fylte 67 år. Garantien 
betinger at du har minst 30 år medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning, og at du ikke har 
startet uttak av alderspensjon i folketrygden før 67 år.  
 
Det kommer til å bli endringer i den offentlige tjenestepensjonen for de som er yngre.  Omfanget av 
endringene er ikke klart ennå, så hvordan pensjonen vil bli fra fylte 67 år for dere som går av med 
særalderspensjon nå, vet vi ikke.  Foreløpig er du sikret 66 prosent av pensjonsgrunnlaget i 
særalderspensjon, men må leve i usikkerhet om hvordan pensjonen blir når du fyller 67 år.  Det kan 
være lurt å forberede seg på at pensjonen fra 67 år vil bli lavere enn det du har i særalderspensjon. 


