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Offentlig tjenestepensjon

ensjon er det vi skal leve av når vi 
ikke lenger kan jobbe. Folketryg-
den er vår viktigste pensjons-

ordning. I tillegg kommer tjenestepen-
sjonsordninger betalt av arbeidsgiver 
og arbeidstaker i fellesskap, I denne 
artikkelen skal vi se på offentlig tjenes-
tepensjon. Vi vil ikke omtale AFP 
i offentlig sektor i denne omgang, men 
i en senere artikkel.

Tannleger som er ansatt i stat eller 
kommune er gjennom sitt arbeidsfor-
hold omfattet av offentlige tjenestepen-
sjonsordninger. De offentlige tjeneste-
pensjonene er ytelsesbaserte, og pen-
sjonen bestemmes som en andel av 
sluttlønn.

Finansiering
Stat og kommune har hver sin pen-
sjonskasse og de er ulikt finansiert. 
Både i stat og kommune betaler med-
lemmet 2 prosent av lønnen i pensjons-
innskudd. I stat dekkes den delen av de 
årlige utbetalingene som ikke dekkes av 
innskuddene over statsbudsjettet. Fi-
nansieringen av de kommunale ordnin-
gene er derimot basert på et forsi-
kringsteknisk system, slik at opparbei-
dede pensjoner er forhåndsfinansiert 
gjennom fond. Arbeidsgiverandelen er 
som regel mellom 8 og 12 prosent av 
arbeidstagers lønn.

Oslo kommuneI Oslo kommune er 
det arbeidsgiver som innbetaler 
arbeidstakers pensjonspremie. Her løn-
nes man etter nettolønnsprinsippet. En 
vil derfor ikke ha et pensjonstrekk 
i lønnen, og vil heller ikke kunne gjøre 
fradrag for premieinnskuddet på selv-
angivelsen slik man kan i fylkeskom-
mune og stat.

Dekning – 66% av sluttlønn
Offentlig tjenestepensjon skal sikre at 
alle med full opptjening (30 år) skal ha 
en pensjonsinntekt på minst 66 prosent 
av sluttlønn opp til en grense på 12 
ganger grunnbeløpet (kr 973 836,-). 

Folketrygden gir en pensjonsinntekt 
i prosent av tidligere arbeidsinntekt på 
om lag 50 – 60 prosent for de fleste inn-
tekter. Dekningen er vesentlig høyere 
etter skatt.

Folketrygden dekker alle uansett 
inntekt og oppsparing, gir mer til de 
som har lavest inntekt og er dermed 
bærebjelken i pensjonssystemet.

For dem som har tjenestepensjon får 
man noe i tillegg slik at pensjonsinn-
tekten blir minst 66 prosent av tidligere 
arbeidsinntekt. I praksis blir pensjons-
inntekten på grunn av skatteregler og 
samordningsregler, som vi ikke skal 
komme inn på her, på om lag 70 pro-
sent av tidligere inntekt.

Oslo kommune
I Oslo kommune er dekningsgraden 
i utgangspunktet 70 prosent. Medlem-
mer som er nyansatte etter 1.januar 
2012 har derimot en dekningsgrad på 
67,3 prosent.

Nedgang i sluttlønn kort tid før
pensjonering
Enkelte medlemmer går ned i lønn på 
slutten av yrkeskarriæren, dette kan 
påvirke størrelsen på pensjonsinntek-
ten. Når pensjonsleverandørene bereg-
ner pensjonen, tar det hensyn til at løn-
nen var høyere på et tidligere tids-
punkt. Pensjonen beregnes dermed ut 
fra både, opptjeningstid før nedgang 
i lønn og opptjeningstid etter nedgang 
i lønn. Full opptjeningstid er 30 år. 
Hvis den faktiske opptjeningstiden er 
lengre enn dette, ser man bort fra den 
delen av opptjeningstiden som gir det 
laveste pensjonsgrunnlaget.

Hvis man rakk å oppnå full opptje-
ningstid før lønnen gikk ned, vil en der-
for få hele pensjonsgrunnlaget regnet 
ut fra den høyeste avlønningen. Pen-
sjonsgrunnlaget, og dermed virkningen 
av en eventuell nedgang i lønn, bereg-
nes først når man pensjoneres.

Særaldersgrenser
Selv om den alminnelige aldergrensen 
i norsk arbeidsliv er 70 år inntrer retten 
til pensjon normalt fra fylte 67 år. Både 
i det offentlige og i det private tjeneste-
pensjonssystemet er det fastsatt alders-
grenser lavere enn ellers i arbeidslivet 
for bestemte yrkesgrupper. For det før-
ste der tjenesten medfører uvanlig fy-
sisk eller psykisk belastning for de an-
satte slik at de normalt ikke makter 
å skjøtte arbeidet forsvarlig til fylte 70 
år, eller for det andre der tjenesten kre-
ver at de ansatte har særlige fysiske el-
ler psykiske egenskaper, som normalt 
blir sterkere svekket før fylte 70 år enn 
det en forsvarlig utføring av tjenesten 
tilsier.

I offentlig sektor er underkant av 30 
prosent av arbeidstakerne omfattet av 
særaldersgrenser og tannlegene er 
blant dem. For tannlegene er alders-
grensen 65 år og de kan dermed få full 
pensjonsinntekt fra dette tidspunkt. Det 
betyr at for alle tannleger i kommunal 
sektor er aldersgrensen 65 år i staten 
derimot er det kun tannlegene i forsva-
ret som omfattes av særaldersgrensen. 
For tannleger ansatt ved universitetene 
og i departementene er aldersgrensen 
70 år.

Ikke full opptjening
Det finnes unntak fra kravet om å fra-
tre ved aldersgrensen, for det første kan 
arbeidstakere som ikke har opptjent 
fulle pensjons-rettigheter (30 års tje-
neste) fortsette i stillingen til fylte 67 
år. Her har arbeidstaker en rettighet ar-
beidsgiver må innfri dersom arbeidsta-
ker ønsker det.

For det andre kan arbeidsgiver etter 
egen beslutning la arbeidstaker fort-
sette i stillingen utover aldergrensen. 
For eksempel for et år av gangen, dog 
ikke utover fem år (70 år). I dette tilfelle 
er det opp til arbeidsgiver å vurdere 
å bestemme og ingen rettighet for 
arbeidstaker.

P
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85- års regel
For yrker med særaldersgrenser er det 
i offentlig sektors tjenestepensjonsord-
ninger en regel om at dersom summen 
av tjenestetid og alder er 85 år eller 
høyere kan man gå av med pensjon 
inntil 3 år før særaldersgrensen. Tann-
legene kan altså faktisk bli pensjonister 
med full pensjonsinntekt allerede fra 62 
år.

Opptjeningstid 30 år
For å få full pensjonsopptjening må du 
ha vært medlem i en av ordningene 
i offentlig sektor i 30 år. Vi anbefaler 
våre medlemmer å følge med på sin 
egen pensjonsopptjening i en av pen-
sjonskassene.

Pensjonen beregnes i forhold til den 
enkeltes opptjeningstid i pensjonskas-
sen. Den reduseres hvis denne tiden er 
kortere enn 30 år. Man reduserer med 
1/30 for hvert år en mangler på 30 år. 
Det vil si at dersom en har vært medlem 
i 20 år, vil du får 20/30 av full pensjon.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse be-
regnes ut fra de 30 beste årene med 
opptjeningstid i ordningene. Hvis man 

har jobbet deltid mens man har oppar-
beidet seg rett til tjenestepensjon, reg-
nes pensjonen ut fra den gjennomsnitt-
lige stillingsstørrelsen. Hvis du for ek-
sempel har arbeidet i 100 prosent 
stilling i 15 år og i halv stilling i 15 år, 
blir stillingsstørrelsen 75 prosent 
i gjennomsnitt. Da blir pensjons-
grunnlaget, og dermed pensjonen, reg-
net ut fra denne prosenten.

Da gjennomsnittlig stillingsstørrelse 
beregnes ut fra de 30 beste årene kan 
man fint arbeide deltid i noen år, for 
eksempel i småbarnsfasen, eller gå over 
i redusert stilling på slutten av karrie-
ren, uten at dette reduserer pensjons-
grunnlaget. Dette forutsetter selvfølge-
lig at man senere i arbeidsforholdet vil 
oppnå, eller allerede har oppnådd full 
opptjening i pensjonsordningen.

Opptjening hos flere arbeidsgivere
All tjenestetid i offentlig sektor teller, 
det betyr at selv om du har arbeidet 
både i stat, kommune eller Oslo kom-
mune som er tre forskjellige tariffområ-
der vil alle årene du har jobbet telle 
med. Det er siste arbeidsgivers pen-
sjonskasse som vil være den som utbe-
taler pensjonsinntekten. Opptjente ret-

tigheter er ikke overførbar til privat 
sektor.

Oppsatt pensjon
Har du sluttet i offentlig sektor kan du 
ha rett på en såkalt oppsatt pensjon 
hvis du tidligere har vært medlem av 
pensjonskassen. Dette forutsetter at du 
har en samlet medlemstid på minst 3 år 
i en av ordningene. Oppsatt pensjon ut-
betales fra det tidspunkt aldersgrensen 
nås, det er viktig å merke seg at da kan 
opptjeningstiden, etter gitte regler, bli 
opp mot 40 år.

Ansettelse og innmelding
Det er forskjellige regler for de som an-
settes i fast stilling med minst 14 timers 
arbeidsuke og alle andre som blir ansatt 
hos en arbeidsgiver med pensjonsord-
ning i en offentlig ordning.

Ved fast ansettelse skal en meldes 
inn fra første arbeidsdag og ut igjen den 
dagen en slutter. Hvis en er ansatt i del-
tid skal man ha med ekstratimer som en 
ikke får overtidsbetalt for.

Ved midlertidig ansettelse, vikariat 
og arbeid som ekstravakt eller tilkal-
lingsvakt skal en meldes inn når en har 
jobbet i minst 168 timer i løpet av et 
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kvartal. Timer ut over 100 prosent stil-
ling og timer en får overtidsbetalt for 
teller ikke med. Innmelding gjøres med 
tilbakevirkende kraft når kvartalet er 
slutt.

Fratreden
Man skal meldes ut fra den dagen en 
slutter eller går over til stilling på under 
14 timer per uke. Tilsvarende gjelder 
ved permisjon uten lønn. Man skal like-
vel ikke meldes ut hvis en er sykmeldt.

Samordning med folketrygden
Når man tar ut pensjon vil den bli sam-
ordnet med pensjon fra NAV. Samord-
ningen går ut på å sikre at en får en 
samlet pensjon på minst 66 prosent av 
lønnen sin ved full opptjening. Folke-
trygdens ytelser ligger i bunnen, og ut-
betales i sin helhet fra NAV. Pensjons-
kassen utbetaler resten opp til brutto-
garantien eller med andre ord det som 
er sikret.

Alderspensjon og inntekt
Det er anledning til å kombinere al-
derspensjon og arbeidsinntekt, men ar-
beidsinntekt vil i mange tilfeller med-
føre reduksjon i pensjonen.

Arbeidsinntekt ved siden av
alderspensjon
Arbeid hos arbeidsgiver med offentlig 
tjenestepensjonsordning (stat eller 
kommune) som medfører innmelding 
i pensjonsordningen, vil medføre re-
duksjon av alderspensjonen fra offent-
lig pensjonsgiver. Det samme gjelder 
dersom man har en delvis alderspen-
sjon, og økt arbeidsinnsats medfører 
økning i den medlemspliktige stilling.

I de offentlige blir man innmeldt 
i pensjonsordningen dersom man 
arbeider 168 timer eller mer i kvartalet 

(14 timer per uke). Tas det tilfeldig 
ekstraarbeid, skal stillingsprosenten 
beregnes som et gjennomsnitt hvert 
kvartal.

Det er også viktig å vite at innmel-
dingsreglene gjelder selv om man har 
passert aldersgrensen, også etter fylte 
70 år. Det betyr at hvis man fortsetter 
å arbeide minst 168 timer i kvartalet 
etter nådd aldersgrense, skal pensjonen 
fortsatt reduseres.

Tar man arbeid i privat sektor påvir-
ker ikke dette pensjonsutbetalingen.

Overgang til stilling med annen
aldersgrense
Aldersgrensene i offentlige tjeneste-
pensjonsordninger er knyttet til stillin-
gen og ikke til det enkelte medlem. Der-
som du bytter stilling vil du derfor også 
kunne få endret aldersgrensen.

Ved overgang til stilling med en 
annen aldersgrense skal den nye alders-
grensen legges til grunn først etter ett 
år i den nye stillingen.

Dersom du går over i stilling med 
høyere aldersgrense, beholder du retten 
til å ta ut alderspensjon ut fra din tidli-
gere aldersgrense, på visse betingelser. 
Dette gjelder også retten til å ta ut 
alderspensjon inntil 3 år før aldersgren-
sen, hvis summen av din alder og med-
lemstid er minst 85 år.

For å kunne benytte deg av denne 
retten må du gå av med alderspensjon 
innen 10 år etter at du byttet stilling.

Regulering av pensjonsinntekten
ettersom årene går
Tjenestepensjonen reguleres hvert år 
slik at de opprettholder verdien over 
tid. Fra 2011 ble det innført ny regule-
ring, som tar utgangspunkt i et snitt av 
lønns- og prisveksten i samfunnet. Før 

pensjonsreformen ble pensjonene regu-
lert etter folketrygdens grunnbeløp - G. 
Grunnbeløp Grunnbeløpet i folketryg-
den, som vi ofte kaller G, justeres en 
gang i året og er 82 122 kroner per 
01.05.2012.  Fra 2011 reguleres pen-
sjon under opptjening med lønnsvek-
sten. Siden folketrygdens grunnbeløp 
ligger tett opp mot lønnsveksten, er 
denne delen av reguleringen omtrent 
som tidligere. Regulering av pensjonen 
skjer med virkning fra 1. mai hvert år.

Fra 2011 skal den opptjente pensjo-
nen fordeles på det antall år pensjonis-
ten forventes å leve. Dette kalles leveal-
dersjustering. Så lenge levealderen 
øker, må hvert årskull jobbe lenger enn 
det forrige for å oppnå samme pensjon. 
Når den offentlige tjenestepensjonen 
skal levealderjusteres, deles pensjonen 
på et forholdstall. NAV utarbeider 
prognoser for forholdstall. Endelig for-
holdstall for uttaksaldre fra 62 år til 75 
år fastsettes innen 1.juli det året et års-
kull fyller 61 år. Forholdstall er like for 
kvinner og menn og forskjellige yrkes-
grupper.

Dette er etter samme prinsipp som 
besteårsregelen i folketrygden. Som 
medlem i en offentlig pensjonskasse er 
man i utgangspunktet garantert 66 
prosent av pensjonsgrunnlaget dersom 
en har full opptjening, som er 30 år. 
Deretter skal pensjonen levealderjuste-
res. Det betyr at pensjonen kan bli 
lavere enn 66 prosent av pensjons-
grunnlaget dersom ens årskull lever 
lenger enn før.

John Frammer
Forhandlingssjef i NTF
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