Du – og dine – lever godt med oss. Med drøyt én million medlemmer fordelt på ca. 1 400 arbeidsgivere, er Statens pensjonskasse
Norges største pensjonsordning. Et medlemskap i Statens pensjonskasse gir mer enn god alderspensjon: gunstig boliglån,
ektefellepensjon, barnepensjon, uførepensjon, gruppelivsordning og yrkesskadeforsikring gir deg trygghet i alle livets faser.

ALDERSPENSJON
FOR DEG FØDT 1962
ELLER TIDLIGERE

I Norge er alle sikret alderspensjon fra folketrygden. Som medlem i Statens pensjonskasse får
du en alderspensjon fra oss i tillegg, som varer livet ut.

Hva er alderspensjon?
Alderspensjon består av: alders
pensjon fra folketrygden, privat/
offentlig tjenestepensjon fra dine
arbeidsgivere og eventuell egen
sparing. Statens pensjonskasse er
din offentlige tjenestepensjons
leverandør. Du tjener opp tjeneste
pensjon gjennom hele yrkeslivet. Hver
måned setter arbeidsgiveren din av
penger til pensjon. Hvor mye du får
i pensjon er avhengig av lønnsnivået
ditt, gjennomsnittlig stillingsstørrelse,
hvor lenge du har jobbet og når du er
født. Du har full opptjening i Statens
pensjonskasse etter 30 år i 100 pro
sent stilling i en offentlig stilling.

Du kjøper bolig

Når kan du ta ut alderspensjonen?
• Du har rett til å ta ut offentlig
tjenestepensjon fra du fyller 67 år.
• Er du ansatt i en virksomhet med
tariffestet AFP-avtale (avtale
festet pensjon), kan du også velge
å ta ut hel eller delvis AFP fra du
fyller 62 år.

Du oppfyller
vilkårene for
pensjon

Du etablerer deg

• Har du stilling med særalders
grense, kan du gå av med alders
pensjon tre år før aldergrensen,
dersom summen av alderen din og
antall år som medlem i Statens
pensjonskasse er 85 år eller mer.
Beregning og størrelse for deg
født 1958 eller tidligere
• Du får en samlet pensjon fra
folketrygden og Statens pensjons
kasse på 66 prosent av pensjons
grunnlaget ditt når du fyller 67
år ved full stilling og full opptje
ningstid.
• For å sikre at din samlede pensjon
blir 66 prosent når du går av med
pensjon ved 67 år, får du et såkalt
individuelt tillegg. Har du mindre
enn 30 års opptjening, eller velger
å ta ut pensjon fra folketrygden
tidligere,

Du får barn

Du blir ufør
eller skadet

Du avslutter
arbeidslivet
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Du blir ansatt

Hvem får alderspensjon fra SPK?
• Har du rett til pensjon fra Statens
pensjonskasse, får du pensjon så
lenge du lever. Private pensjons
ordninger utbetales ofte bare til
du fyller 77 år.
• Du er – eller har vært – ansatt i
én eller flere virksomheter som er
tilknyttet Statens pensjonskasse
(eller en annen offentlig tjeneste
pensjonsordning som er en del av
overføringsavtalen).
• Du jobber minimum 20 prosent i
denne eller disse stillingene.

kan samlet utbetaling bli lavere enn
66 prosent, selv med tillegget.
• Du får full effekt bare dersom du tar
ut pensjon fra SPK og folketrygden
samtidig.
Beregning og størrelse for deg født
1959 - 1962
• For årskullene født 1963 eller
senere er det vedtatt nye regler for
beregning av offentlig tjenestepen
sjon. For deg som er født 1959 1962, gjelder den gamle ordningen,
men med overgangsregler. Du kan
lese mer om hva som gjelder for ditt
årskull på våre nettsider.
Levealdersjustering og
samordning av pensjon
• Levealdersjustering innebærer at
den opptjente pensjonen din skal
fordeles på det antall år ditt årskull
i snitt er forventet å leve.
• Pensjonen fra Statens pensjons
kasse skal samordnes med ytelser
fra folketrygden. Samordning skjer
ved at ytelsene i folketrygden blir
utbetalt i sin helhet, mens tjeneste
pensjonen blir redusert. Reduksjo

nen - fradraget - blir beregnet med
utgangspunkt i det du får utbetalt
fra folketrygden.
• Dersom du velger å fortsette å
jobbe etter 67 år, er det greit å være
klar over at det kan få konsekvenser
for den fremtidige pensjonsutbe
talingen. Derfor er det viktig at du
søker informasjon og veiledning før
du tar ditt valg.
Hvordan søke alderspensjon?
Det er arbeidsgiveren din som
sender melding til Statens pensjons
kasse om at du vil gå av med
pensjon.

Finn ut mer om alderspensjon
www.spk.no:
Pensjonskalkulatoren på Min side gir
deg svar på hvor mye du får i pensjon
fra folketrygden og Statens pensjons
kasse. Dette beregnes ut fra data vi
har registrert hos oss. Du kan også
sjekke valgmulighetene dine og se
hvordan ulike valg kan slå ut for deg
ved ulike pensjoneringstidspunkter.

www.nav.no:
Nettjenesten Din pensjon gir deg god
oversikt over den samlede pensjonen
din fra folketrygden i tillegg til
offentlig tjenestepensjon og privat
tjenestepensjon fra alle dine arbeids
givere. Her kan du se opptjeningen
din, søke om pensjon fra folketrygden
og få oversikt over utbetalingsdatoer.
www.norskpensjon.no:
Her kan du få en en samlet oversikt
over dine antatte pensjonsrettigheter
både i folketrygden, fra private tjenes
tepensjonsordninger og individuelle
avtaler.
Arbeidsgiver:
Ta kontakt med din nærmeste over
ordnede eller pensjonsansvarlige på
arbeidsplassen din. De kan hjelpe deg
å finne svar på det du lurer på om
alderspensjon.
Denne informasjonen er ikke uttøm
mende.

