
Sammen om å skape



Medsparing – en mulighet

Om SpareBank 1 Østlandet

Agenda

Alderspensjon fra Folketrygden

Pensjon fra arbeidsgiver – privat sektor

AFP – privat sektor



SpareBank 1 Østlandet

Kilder: Års-/kvartalsrapporter, SpareBank 1 Gruppen ||   Kommentar(*): Forvaltningskapital på egen balanse, tillagt lån overført til SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt

Norges fjerde største sparebank* med forretningskapital på NOK 174 milliarder kroner. 
(Q2 2019)

Røtter tilbake til 1845. Egenkapitalbevisbank, børsnotert fra 13. juni 2017. 

37 bankkontorer og ca 1.100 årsverk og i konsernet, med hovedkontor i Hamar. 

Markedsområdet er Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus.

Del av SpareBank 1-alliansen og eier 12,4 % av SpareBank 1 Gruppen AS.

Bredt produktspekter - tradisjonelle banktjenester, tjenestepensjon, forsikring, 
regnskapstjenester og eiendomsmegling.
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Et komplett finanshus

Finansiering
• Lån/kreditter
• Leasing
• Factoring
Betalingstjenester

Skadeforsikring
Personalforsikring
Pensjon
CM - Betalingstjenester

Private Banking
Eiendomsmegling og 
prosjektering
Regnskapstjenester
Inkasso

Investeringsrådgivning
• Sparing og plassering
• Aksjemegling
• Valuta- og rente-

instrumenter

Finansiering
• Lån/kreditter
• Leasing
• Garantier
• Factoring



Liv- og pensjon

•Selvbetjeningsløsning 
inkludert filoverføring 
fra lønnssystemer

•Kompetanseheving
hos ansatte gjennom 
tilpassede 
ansattemøter og 
samtaler for den 
enkelte.

•I toppen på avkastning 
siste  10 år

•Spesialistkompetanse til 
passet bedriftens behov

Lokal 
rådgivning

Best på 
avkastning

Moderne 
nettløsninger

Ansatte i 
fokus



Alliansesamarbeidet

SpareBank 1 Kredittkort AS

SpareBank 1 Boligkreditt AS

SpareBank 1 Næringskreditt 

AS

SpareBank 1 Markets AS

SpareBank 1 Betaling AS

BN Bank ASA

Direkte eid av bankeneSpareBank 1 Utvikling DA

EiendomsMegler 1 Norge AS

SpareBank 1 Kundesenter AS

SpareBank 1 Verdipapirservice AS

SpareBank 1 Gruppen AS 9,6%

SpareBank 1 Forsikring AS (Pensjon)

ODIN Forvaltning AS

LOfavør AS

Conecto AS

SpareBank 1  Factoring AS 

Modhi Finance AS

Spleis AS

Fremtind Forsikring AS

18/19,5% 18 /19.5% 18/19,5 % 18/19,5 

%
18/12,4 

%



Høyest kundetilfredshet

• De mest tilfredse kundene i Aalunds Bedriftspensjonsbarometer 2019

Høyest markedsandelsvekst med suksess i storkundemarkedet

• Fra 7,6 % til 12,3 % markedsandel siste fire år (innskuddsbasert tjenestepensjon)
• Vekst i antall pensjonsavtaler og medlemmer siste fire år: +11 % / +59 %    
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Høy avkastning og konkurransedyktige priser

• Høyeste faktiske og risikojusterte avkastning i en årrekke
• På «pallen» i Gablers kapitalforvaltningsanalyse 2018
• Konkurransedyktige adm.- og forvaltningsomkostninger

Kjennetegn ved SpareBank 1 som pensjonsleverandør



Medsparing – en mulighet

Om SpareBank 1 Østlandet

Agenda

Alderspensjon fra Folketrygden

Pensjon fra arbeidsgiver – privat sektor

AFP – privat sektor



Hva er pensjon?



Folketrygden
Store endringer de senere år
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• Alderspensjonen i folketrygden ble 
endret i 2011.

• Uførepensjonen ble i 2015 endret til 
uføretrygd

• 2018 Vedtak om endring i regelverket 
for pensjon i offentlig sektor



De nye opptjeningsreglene i Folketrygden
Opptjening 13 – 75 år (alle år teller med)

20.04.202111

4,5G (ca Kr 450.000 )Ulønnet omsorgsarbeid gir en årlig pensjonsopptjening på 
18.1% av 4,5G

Kr 81.334 

2,5G (ca 250.000 )Førstegangstjeneste gir en årlig 
pensjonsopptjening på 18.1% av 2,5G

Kr 45.186 

7,1G (ca Kr 709.000 )

Hvert år får du pensjonsopptjening som tilsvarer 
18.1% av din inntekt.

Kr 128.328 

Din inntekt Eventuell inntekt over 7,1 G



Når du er født avgjør hvordan endringene påvirker deg

• Kombinasjon av gammelt og nytt regelverk 

- Født 1954: 9/10 etter gamle regler og 1/10 etter nye

- Født 1962: 1/10 etter gamle regler og 9/10 etter nye 

Født mellom 1954 og 1962

Født i 1963 eller senere

• Kun nye opptjeningsregler

- Opptjening for alle år i arbeid

- Opparbeider pensjon for alle år med arbeidsinntekt

Født mellom 1943 og 1953

• Beholder opptjening etter gammelt regelverk

- 20 beste år med inntekt avgjør størrelsen på pensjonen
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Reform av folketrygden 

Utklipp fra Finans Norge

Født 1953
Jobbe til 68 år

Eller årlig 14 000 kr
lavere livsvarig 

pensjon 

Født 1961
Jobbe til 69 år

Eller årlig 26 000 kr
lavere livsvarig 

pensjon 

Født 1988
Jobbe til 71 år og  11 mnd

Eller årlig 58 000 kr
lavere livsvarig 

pensjon 

– de yngre må jobbe lenger eller spare mer,
for å få den samme pensjonen som de eldre



Arbeid + pensjon = den ansattes valg
Kombinere arbeid og pensjon fra 62 år
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Hovedtrekk i ny alderspensjon

1. Alle år teller

2. Alle sparer opp sin egen pensjonsbeholdning

3. Alle får ny regulering av pensjon under opptjening og uttak

4. Alle får pensjonen sin justert etter levealder

5. I privat sektor kan alle nå kombinere pensjon og arbeid
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Medsparing – en mulighet

Om SpareBank 1 Østlandet
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Alderspensjon fra Folketrygden

Pensjon fra arbeidsgiver – privat sektor

AFP – privat sektor



Hva er pensjon?



Pensjonsytelse som prosent av sluttlønn

Lønnsregulering til 66 % av sluttlønn

Garanti – Fors.og arbeidsgiver har ansvar

Tjenestetid – minst 30 år opptjening til 70 år

Dødelighetsarv = livsvarig utbetaling

Kvinner og menn får like stor årlig pensjon

Arbeidsgiver betaler kostnader for rettigheter

Arbeidsgiver betaler kostnader for pensjonister

Pensjonsinnskudd som prosent av årlig lønn

Investeringsvalg – ansatt har reguleringsrisiko

Tjenestetid – alle år teller like mye

Arverett = opphørende utbetaling

Kvinner får lavere- eller flere år uten pensjon

Ansatte betaler kostnader for rettigheter

Ansatte betaler kostnader i utbetalingsperioden

Ytelsespensjon / OfTP InnskuddspensjonHybridpensjon

Pensjonsinnskudd som prosent av årlig lønn

Investeringsvalg – ansatt har reguleringsrisiko

Garanti – Fors.og arbeidsgiver har ansvar

Tjenestetid – alle år teller like mye

Dødelighetsarv = livsvarig utbetaling

Kvinner og menn får like stor årlig pensjon

Arbeidsgiver betaler kostnader for rettigheter

Arbeidsgiver betaler kostnader for pensjonister

Tjenestepensjon - oversikt
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Mulighetsrommet innenfor tjenestepensjon

20.04.202122

% av lønn

Den ansattes lønn

1G 7,1G                   12G

99.858 708.992             1.198.296

25,1%

7%

2%

0
Obligatorisk tjenestepensjon

18.1%

V
a
lg

fr
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1 %* i ekstra årlig avkastning betyr mye i det lange pensjonsløpet

25-åringen

45-åringen

* Jf. forrige slide; 2 % årlig meravkastning aksjer gir 1 % for Moderat portefølje (50 % aksjer)
Tall basert på FNOs bransjestandard for avkastningsprognoser

En 25-åring vil sitte 
igjen med 33 % mer 
midler ved 
pensjonsalder, gitt 1 % 
årlig ekstra avkastning

33 %

45-åringen

En 45-åring vil sitte 
igjen med 15 % mer 
midler ved 
pensjonsalder, gitt 1 % 
årlig ekstra avkastning

15 %



Hva betyr sparesatsen ?
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Sparesats for selvstendig næringsdrivende

20.04.202125

% av lønn

Den ansattes lønn

1G 7,1G                   12G

99.858 708.992             1.198.296

25,1%

7%

2%

0



Skatt

Oppdatert for G = 99 858kr (1.5.2019)/Skatt 2019

Personinntekt 7 % sparing Marginal skattesats Skattereduksjon

400 000 kr 21 010 kr 34,40 % 7 227 kr

600 000 kr 35 010 kr 34,40 % 12 043 kr

800 000 kr 49 010 kr 43,40 % 21 270 kr

1 000 000 kr 63 010 kr 46,40 % 29 237 kr

• Du får fradrag i personinntekten for dine månedlige innskudd

• Du slipper formueskatt på innskudd og avkastning mens du sparer

• Utbetalingene blir beskattet som pensjonsinntekt.



Pensjonsprognose
- personinntekt 500 000 kroner

Din alder i dag Innskuddspensjon Folketrygd Samlet pensjon i % av 
dagens lønn

30 år 164 000 kr 210 000 kr 75 %

40 år 104 000 kr 212 000 kr 63 %

50 år 57 000 kr 217 000 kr 55 %

Forutsetninger:

Årslønn lik 500 000 kr og at du jobber fra 25 til 67 år.

Innskuddspensjonen tilsvarer første års utbetaling av 10 år og forutsetter 7% sparing med moderat profil avkastning fra din alder i dag til 67 år.

Oppdatert for G = 99 858 (1.5.2019)



Lønner det seg for alle?

Bør vurderes for:
o Lønn under 7,1G
o Stram økonomi

Gunstig
oLønn over 7,1 G
oGod økonomi
oForsikringsdekninger
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Forvaltning av pensjonskapitalen
- avgjørende for fremtidig pensjon
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Innskudd

Utbetaling over 

minimum 10 år og 

tidligst til 77 år

Spareperiode |62-75 år| Utbetalingsperiode

Avkastning

P
e

n
s
jo

n
s
k
a

p
ita

l Utbetaling over 

minimum 10 år og 

tidligst til 77 år

Ved jobbskifte etter 12 mnd har ansatt har 

rett på Pensjonskapitalbevis
Hvis man dør vil etterlatte arve 

pensjonskapitalen.

Eventuelle barn under 21 sikres først.

Ektefelle/samboer får pensjon fra egen 

forsikring, det samme gjelder barn

Det er ikke skatt på innskuddet eller 

avkastningen i spareperioden

Pensjonen beskattes som inntekt 

ved uttak

20 år 

20% stilling



Hvem omfattes:
Bedrifter med plikt til å ha tjenestepensjonsordning
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Bedrifter med minst én 
arbeidstaker uten 
eierinteresser som har en 
arbeidstid og lønn som 
utgjør 75 prosent eller mer 
av full stilling  

Bedrifter med minst to 
arbeidstakere som begge 
har en arbeidstid og lønn 
som utgjør 75 prosent eller 
mer av full stilling

Bedrifter med 
arbeidstakere som samlet 
utfører arbeid som tilsvarer 
to årsverk. Hver 
arbeidstaker har en 
arbeidstid og lønn som 
utgjør 20 prosent eller mer 
av full stilling. 

Bedrift med over 15 ansatte
Må ha styringsgruppe med ansattrepresentant



* Ny folketrygd for årskull født etter 1962

Typisk avtale om sparing til alderspensjon

Lønn

Folketrygd
18,1 %

Alle inntektsår, saldo blir levealderjustert, 
utbetalt som livsvarig pensjon

Obligatorisk Tjenestepensjon 2%

Betalingsfritak/Innskuddsfritak for bedriften ved uførhet mer enn 12 mnd
Sparing til den ansattes pensjon ivaretas av Forsikringsselskap.

Spare %

2% Uutnyttet/Kan være Egenandel/Medsparing

5%

3%

1.kr

0 G 7,1 G 12 G

G = 99 858 1 198 296708 992

1 G

99 858

Uutnyttet 15,1 %

Sparingen kan 
reguleres = 
lønnsutvikling 
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100 % Aksjefond

Din alder < 40 år 40 år 53 år 67 år

Andel aksjefond

100 % aksjefond
Alder: 40 år

Forsiktig
25 % aksjefond + 
75 % rentefond

Alder: 65 årOffensiv
75 % aksjefond + 
25 % rentefond

Alder: 48 år

Moderat
50 % aksjefond + 
50 % rentefond

Alder 57 år

Andel rentefond

0 %

100 %

100 %

0 %

67 – 76 år

20 % Aksjer

80 % Renter

Alderstilpasset profil
- Automatisk nedtrapping fra 40 – 67 år

Sparing Utbetaling



Investeringsporteføljer
Tilpasset kundenes tidshorisont og risikovilje

• Tilbyr valg av aktivafordeling (andel aksjer) tilpasset kundens tidshorisont og risikovilje

• Ansvarlighet og bærekraft er en integrert del av vår forvaltning 

• Rebalansering sikrer opprettholdelse av risikoprofil

• Størst mulig forutsigbarhet i avkastningen



Aktiv Renter

Siste 

måned Hittil i år* Siste 1 år

Siste 3 år 

annualisert

Siste 5 år 

annualisert

Siste 7 år 

annualisert

Siste 10 år 

annualisert

Siden oppstart 

(annualisert)

Avkastning brutto -0.1 % -0.7 % 5.4 % 3.0 % 2.7 % #DIV/0! #DIV/0! 2.7 %

Referanseindeks -0.6 % -1.2 % -1.5 % 1.2 % 0.9 % #DIV/0! #DIV/0! 1.1 %

Aktiv Forsiktig 25

Siste 

måned Hittil i år* Siste 1 år

Siste 3 år 

annualisert

Siste 5 år 

annualisert

Siste 7 år 

annualisert

Siste 10 år 

annualisert

Siden oppstart 

(annualisert)

Avkastning brutto 0.7 % 1.8 % 18.2 % 5.7 % 5.6 % 6.1 % 6.6 % 6.1 %

Referanseindeks 0.4 % 0.5 % 9.1 % 3.9 % 3.9 % 4.7 % 4.9 % 4.4 %

Aktiv Moderat 50

Siste 

måned Hittil i år* Siste 1 år

Siste 3 år 

annualisert

Siste 5 år 

annualisert

Siste 7 år 

annualisert

Siste 10 år 

annualisert

Siden oppstart 

(annualisert)

Avkastning brutto 1.5 % 4.4 % 32.4 % 8.3 % 8.5 % 9.3 % 9.5 % 7.2 %

Referanseindeks 1.4 % 2.2 % 20.7 % 6.4 % 6.8 % 7.9 % 7.9 % 5.2 %

Aktiv Offensiv 75

Siste 

måned Hittil i år* Siste 1 år

Siste 3 år 

annualisert

Siste 5 år 

annualisert

Siste 7 år 

annualisert

Siste 10 år 

annualisert

Siden oppstart 

(annualisert)

Avkastning brutto 2.2 % 6.9 % 47.7 % 10.5 % 11.2 % 12.3 % 12.2 % 8.1 %

Referanseindeks 2.4 % 4.0 % 33.3 % 8.7 % 9.6 % 10.9 % 10.7 % 5.8 %

Aktiv Aksjer

Siste 

måned Hittil i år* Siste 1 år

Siste 3 år 

annualisert

Siste 5 år 

annualisert

Siste 7 år 

annualisert

Siste 10 år 

annualisert

Siden oppstart 

(annualisert)

Avkastning brutto 3.0 % 9.5 % 64.8 % 12.6 % 13.8 % 15.3 % 14.7 % 8.7 %

Referanseindeks 3.4 % 5.8 % 46.9 % 10.8 % 12.3 % 13.8 % 13.4 % 6.1 %

Bruttoavkastning aktive profiler

*Tall per 31.03.2021
Valutasikringsgrad: 80 %
Renter har første kursdato 10.06.2015. Resten av profilene ble startet i 2001, med første kursdato 2. januar 2001

Referanseindeks: 5 % OSEBX, 16 % MSCI Wld NDTR Hdg NOK, 4 % MSCI Wld Net NOK, 15 % BB GI.Agg. NOK, 22.5 % ST2X, 37.5 % NBP RM Sector 1-3 Fixed Dur 1 NOK

Referanseindeks: 20 % BB GI.Agg. NOK, 30 % ST2X, 50 % NBP RM Sector 1-3 Fixed Dur 1 NOK

Referanseindeks: 10 % OSEBX, 32 % MSCI Wld NDTR Hdg NOK, 8 % MSCI Wld Net NOK, 10 % BB GI.Agg. NOK, 15 % ST2X, 25 % NBP RM Sector 1-3 Fixed Dur 1 NOK

Referanseindeks: 15 % OSEBX, 48 % MSCI Wld NDTR Hdg NOK, 12 % MSCI Wld Net NOK, 5 % BB GI.Agg. NOK, 7.5 % ST2X, 12.5 % NBP RM Sector 1-3 Fixed Dur 1 NOK

Referanseindeks: 20 % OSEBX, 64 % MSCI Wld NDTR Hdg NOK, 16 % MSCI Wld Net NOK



* Pr. 31.03.201936

Årlig 
avkastning

10,6 %

9,3 %

7,7 %

5,9 %

Akkumulert 
avkastning

352 %

278 %

204 %

137 %

Avkastning BM alle profiler siste 15 år*
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• Eksklusjon og etisk filter
• Ingen selskapsanalyse
• Stemmegivning via 

tredjepart

• Eksklusjon og etisk filter
• ESG optimering for høyest 

mulig score
• Stemmegivning 

• Integrert i analyse og risikostyring
• Eierskapsutøvelse for sikring av verdier
• Dialog i forkant av stemmegivning

Passiv 
kopiforvalter

Aktiv forvalter
Passiv/aktiv 

faktorforvalter

• Kopierer markedet så billig som 
mulig

• Investerer i mange selskaper 
(3000+), men ikke de minste

• Regelstyrt forvaltning basert på 
historikk

• Porteføljedesign basert på ESG 
faktorer

• Systematiske skjevheter (størrelse og 
sektor)

• Aktiv analyse av marked og risikopremier
• Fremtidsorientert selskaps- og 

sektoranalyse
• Seleksjon basert på verdsettelse og 

risikobidrag

Strategi

Bærekraft

Vi er en aktiv og fremtidsorientert forvalter

Grad av ansvarlighet

Eksklusjonsliste ESG faktor-optimering Seleksjon og aktivt 
eierskap
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2018-20282008-2018

Teknologi
• Fra ting til tjenester
• Mer ressurseffektive forretningsmodeller
• Digitalisering

Fornybar energi og energieffektivisering
• Fornybare energikilder
• «Stranded assets»-risiko

Helse og bioteknologi
• Disruptive forretningsmodeller

Anti-globalisering
• Økt proteksjonisme og opposisjon mot 

frihandel

Klima
• Omforent rammeverk for rapportering
• Markedsbasert prising av klimarisiko

Sosiale medier
• Personvernrisiko, manipulasjon og overvåking
• Regulering av internettselskaper

Sirkulærøkonomi
• Sirkulære modeller hvor alt materiale 

gjenbrukes

Bærekraftsforståelse brukes aktivt i våre aksjeporteføljer



Yaval Noah Harari «Sapiens – En kort historie om menneskeheten» 41

«Er vi på vei mot en økologisk katastrofe 
eller et teknologisk paradis?»
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Vi står overfor en bærekraftsrevolusjon. 
Den er like fundamental som den industrielle 

revolusjon 
og går like raskt som internettrevolusjonen.

Ved å forstå og fremskynde et mer 
bærekraftig samfunn 

vil vi fortsette å levere markedets beste 
avkastning.

"I skate to where the puck is going to 
be, not where it has been."
- Wayne Gretzky

De beste blir gode fordi de har forestillingsevne
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Ajourhold av pensjonsavtalen - ansatt



Fleksibelt og nøytralt uttak av pensjon
- min. 20 % uttaksgrad, kan avkorte utbetalingstid hvis pensjon < 30 % av G
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Uførepensjon



Uførepensjon
- inntekt du kan leve av uansett arbeidsevne

Folketrygden dekker rundt halvparten av inntekten din når du blir arbeidsufør.

Sannsynligheten for å miste arbeidsevnen er dessuten stor… 



Uførepensjon inkl. barnetillegg
- Prosent av lønn, uten fripoliseopptjening, min. 20% uføregrad

0 G 12 G

Uføretrygd-
/pensjon
18-67 år

Lønn

% av lønn

6 G

66 %

Barnetillegg

0,4 G per barn behovsprøvd…+

3 %

Tjenestepensjon

Folketrygd

66 %

4 % av lønn pr barn (maks 12 %)

4,2 G

0,25 G (maks 6 %)
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Uføretrygd og uførepensjon med lønnsgrunnlag på kr 1.200.000 (1G er 99.858)

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Lønn Uføretrygd fra Nav Uføretrygd fra Nav og
maks. uførepensjon fra

bedrift

Kr 395.438

Kr 1.200.000

Kr 395.438 fra Nav

Kr 395.438 66 % av lønn mellom
6-12 G fra bedriftens ordning

Kr 35.949 3 % av lønn mellom 0-12G

Kr 24.967 25 % av 1G

Kr 851.792



Etterlattepensjoner
- månedlige utbetalinger til etterlatte

Forsikringene har samme skattefordeler som innskuddspensjonen.

Hva gir ektefelle-/samboerpensjon?

Pensjonsutbetalingene kan enten være livsvarig eller opphøre etter ett bestemt antall 
år (minimum 10 år). Pensjon til ektefelle eller samboer settes vanligvis til 9-13 prosent 
av lønn.

Hva gir barnepensjon?

Du kan velge å la pensjonsutbetalingene vare til barnet fyller 18 eller 21 år. 
Barnepensjonen settes vanligvis til 7-10 prosent av pensjonsgrunnlaget for første barn 
og deretter halvparten for neste barn. Utbetalingen fordeles likt på barna.



Livsforsikring
- engangsutbetaling til etterlatte

En livsforsikring er en økonomisk kompensasjon til etterlatte ved dødsfall som utbetales 
uansett dødsårsak. Du kan selv velge hvem som skal få erstatningen og utbetalingen er 
skattefri.

Bedriftsbetalt livsforsikring:
• forsikringsbeløp velges som antall G (maks 40 G)
• premie legges til lønnsinntekten på ligningen
• du kan tilknytte egen utbetaling til barn (maks 6,5G)
• du kan tilknytte utbetaling til deg selv som etterlatt i tilfelle ektefelle/samboer skulle 

dø (maks 20 G)
• omfatter også eventuelle ansatte i bedriften



Egen pensjonskonto –
hva betyr det?

Egen pensjonskonto forventes 
innført 1. januar 2021.  



BEDRE OVERSIKT

De ansatte kan selv velge hvor 
de vil ha pensjonen sin.

EGEN PENSJONSKONTO PÅ 1 -2 -3

MER EFFEKTIV FORVALTNING

Pensjon som blir spart hos 
nåværende arbeidsgiver 

samles på en konto sammen 
med pensjon spart fra 

tidligere arbeidsforhold.

VALGFRIHET

1 2 3

Kostnadene knyttet til å ha 
mange små pensjoner blir 
mindre når disse blir slått 

sammen til én samlet pensjon. 

Lavere kostnader = mer pensjon 
til de ansatte.



DEN ANSATTES VALG

1
Passivt samtykke –

Du gjør ingenting og pensjon 
spart fra tidligere arbeidsgivere 

flyttes automatisk over til 
nåværende arbeidsgivers 

pensjonsavtale.

2
Reservasjon –

Tidligere oppspart pensjon 
flyttes ikke til nåværende 

arbeidsgivers pensjonsavtale, 
men blir der den er i dag.

3
Selvvalgt –

Nåværende og tidligere sparing flyttes 
til et selskap som du selv velger.



Medsparing – en mulighet

Om SpareBank 1 Østlandet

Agenda

Alderspensjon fra Folketrygden

Pensjon fra arbeidsgiver – privat sektor

AFP – privat sektor



Er det aktuelt å heve sparenivået?
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* Ny folketrygd for årskull født etter 1962

Medsparing?

Lønn

Folketrygd
18,1 %

Alle inntektsår, saldo blir levealderjustert, 
utbetalt som livsvarig pensjon

Obligatorisk Tjenestepensjon 2%

Spare %

2% Uutnyttet/Kan være Egenandel/Medsparing

5%

3%

1.kr

0 G 7,1 G 12 G

G = 99 858 1 198 296708 992

1 G

99 858

Hva betyr dette for deg?



Medsparing?



Medsparing – en mulighet

Om SpareBank 1 Østlandet

Agenda

Alderspensjon fra Folketrygden

Pensjon fra arbeidsgiver – privat sektor

AFP – privat sektor



Pensjon fra arbeidsgiver i stat og kommune

Tjenestepensjon

FolketrygdenAFP

62 år 67 år Livsvarig

100%

Lønn

AFP før 2011
«Offentlig afp»

AFP etter 2011
«Privat afp»

Lønn? Tjen så mye du vil i tillegg til pensjon

Lønn

Alderspensjon fra folketrygden

AFP

Tjenestepensjon

62 år 67 år

100%

Livsvarig

afp.no



AFP - Generelt

• Livsvarig påslag til alderspensjon fra Folketrygden (privat 
sektor) 

• Fleksibelt uttakstidspunkt fra 62 år 

• Ikke krav om at man slutter i arbeid (privat sektor) 

• Må tas ut samtidig med alderspensjon og er en ugradert ytelse

• Tariffavtalt kollektiv ordning
‒ rettighetene knyttet til tariffavtalen, ikke individet

• Opptjeningstiden starter senest ved 55 år
‒ Overgangsregler hvis født 1954 og tidligere

• Opptjeningen beregnes av lønn 13 – 62 år
‒ Tilbakevirkende

20.04.2021 Kilde: Fellesordningen for AFP60
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• Jobbskifte, omorganisering osv. 

• Må være ansatt og reell arbeidstaker når man skal ta ut AFP. 

• Mottak av uføretrygd

• Mister retten til AFP om man mottar uføretrygd etter fylte 62 år

• du har vært lenge sykemeldt

• du har jobbet i utlandet

• du mottar pensjon over 1,5 G

• du mottar lønn uten arbeidsplikt, typisk ved stillingsreduksjon

Sikre deg nødvendig rådgivning dersom du har en av disse utfordringene

Huskeregler: Fallgruver AFP – situasjoner
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Hjelp til finne ut mer?

www.norskpensjon.no
Hos Norsk Pensjon kan du få en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter 
både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.
Du finner her detaljer om private pensjonsrettigheter.

www.minpensjon.no
Dette er en nøytral og ikke-kommersiell portal som har til formål å gi deg en helhetlig 
oversikt om alderspensjon.

www.nav.no
På NAVs nettsider finner du pensjonsberegning på alderspensjon fra folketrygden, AFP 
og tjenestepensjon fra de største offentlige og private leverandørene. Du finner her 
detaljer om din alderspensjon fra folketrygden.

www.afp.no
På siden til Fellesordningen for AFP finner du informasjon om AFP i privat sektor. Her 
kan du også ta en test som gir en indikasjon på om du har rett til ny AFP i privat sektor.

www.skatteetaten.no
Hos Skatteetaten finner du informasjon om skatt på pensjon.

http://www.norskpensjon.no/
http://www.minpensjon.no/
http://www.nav.no/
http://www.afp.no/
http://www.skatteetaten.no/


Spørsmål?


