
Som medlem i Statens pensjonskasse har du en av de beste pensjonsordningene i markedet. 
Alderspensjon fra SPK kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden og varer livet ut.

Hva er alderspensjon?
Alderspensjon består av: alderspensjon 
fra folketrygden, privat/offentlig 
tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere 
og eventuell egen sparing. Statens 
pensjonskasse er din offentlige tjeneste
pensjon. Du tjener opp pensjon gjennom 
hele yrkes livet. Hver måned setter 
arbeidsgiveren din av penger til pensjon. 

Viktig å vite

Det er vedtatt nye regler for opptjening 
og uttak av offentlig alderspensjon fra 
2020. Endringene påvirker ikke ditt 
medlemskap hos oss, og du vil auto
matisk tjene opp pensjon etter de nye 
reglene. Du beholder pensjonsrettig
hetene du allerede har opptjent.

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.

Du blir ansatt Du kjøper bolig
Du har vært 
ansatt i 1 år Du etablerer deg

Du blir ufør 
eller skadetDu får barn

Du avslutter 
arbeidslivet

BOLIGLÅN
YRKESSKADEFORSIKRING/UFØREPENSJON

ALDERSPENSJON

ALDERSPENSJON
EKTEFELLEPENSJON / GRUPPELIVSORDNING

BARNEPENSJON

Hvem får alderspensjon fra SPK?
•  Du har vært ansatt i minimum ett 

år i én eller flere virksomheter 
som er tilknyttet Statens 
pensjonskasse (eller en annen 
offentlig tjenestepensjonsordning 
som er en del av overførings
avtalen).

• Du jobber minimum 20 prosent i 
denne eller disse stillingene. 

Når kan du ta ut alderspensjonen?
Du kan ta ut pensjon fra du er 62 år 
og senest ved fylte 75 år, og du kan 
jobbe samtidig uten at pensjonen 
blir redusert.

Opptjening av pensjonen
• Fra 2020 tjener du opp til alder

spensjon i SPK ved at det årlig 
settes av midler i en beholdning. 
Alle år i jobb til 75 år gir opptje
ning

• Beholdningen øker årlig med et 
beløp tilsvarende 5,7 prosent av 
det du har i pensjonsgivende inn
tekt opp til 7,1 ganger folketryg
dens grunnbeløp (G).

• For pensjonsgivende inntekt 
mellom 7,1 – 12 G er satsen for 
opptjening 23,8 prosent.

• Beholdningen reguleres med 
økningen i G hvert år frem til du 
tar ut alderspensjon.
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Beregning og størrelse
Den dagen du ønsker å gå av med 
pensjon, deles pensjonsbeholdnin
gen på antatt gjenstående leveår for 
ditt årskull. Resultatet er din årlige 
pensjon. Velger du å ta ut pensjonen 
ved 62 år, får du en lavere pensjon 
enn hvis du venter til du er eldre. Du 
kan bruke vår pensjonskalkulator for å 
få et anslag på din fremtidige pensjon, 
avhengig av når du velger å ta den ut.

Hvordan søke alderspensjon?
Det er arbeidsgiveren din som sender 
melding til Statens pensjonskasse om 
at du vil gå av med pensjon.

Finn ut mer om alderspensjon

www.spk.no: På våre nettsider 
kan du lese mer om de nye reglene 
for beregning av offentlig alders
pensjon. Her finner du også kalkula
toren.

www.nav.no: Nettjenesten Din 
pensjon gir deg god oversikt over den 
samlede pensjonen din fra folke
trygden i tillegg til offentlig tjeneste
pensjon og privat tjenestepensjon fra 
alle dine arbeidsgivere. 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 tjeneste
pensjonsordninger og individuelle 
avtaler. 

Arbeidsgiver: Ta kontakt med din 
nærmeste overordnede eller den 
pensjonsansvarlige på arbeidsplassen 
din. De kan hjelpe deg å finne svar på 
det du lurer på om alderspensjon. 

Denne informasjonen er ikke 
uttømmende.


