ORIENTERING FRA BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE
Ny pensjonsreform for alderspensjon trådte i kraft 01.01.11.
Nedenfor følger en kortfattet oversikt over de viktigste elementene i reformen.
Regelverket for offentlig tjenestepensjon er tilpasset ny folketrygd, og er vedtatt for dem
som er født f.o.m. 1943 og t.o.m. 1953.
PENSJONSREFORMEN I FOLKETRYGDEN
Fordi gjennomsnittlig levealder øker, må vi nå jobbe lenger for å motta samme
alderspensjon som tidligere.
Du kan velge å ta ut alderspensjon ved fylte 62 år, hvis du har nok opptjening. Det er dette
som kalles fleksibel alderspensjon.
Det du skal være klar over, er at tidlig uttak av alderspensjon vil medføre en lavere
pensjonsutbetaling pr år livet ut.
Velger du å ta ut alderspensjon fra folketrygden tidlig, vil den opptjente pensjonen
(pensjonsbeholdningen) bli utbetalt over flere år enn om du valgte å ta ut alderspensjonen
fra f.eks. 67 år.
Du kan ha ubegrenset inntekt uten at alderspensjonen fra folketrygden blir avkortet.
KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG TJENESTEPENSJON
Beregning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon skal på samme måte som
folketrygdens alderspensjon ta hensyn til utviklingen i befolkningens levealder.
Tar du ut alderspensjon fra folketrygden før 67 år, kompenserer ikke
tjenestepensjonsordningen for dette.
Fra 01.01.11 skal ikke alderspensjonen fra pensjonskassen samordnes med den reelle
alderspensjonen fra folketrygden. Den skal samordnes som om alderspensjonen fra
folketrygden er tatt ut fra samme tidspunkt som alderspensjonen fra pensjonskassen.
Hvis du tar ut alderspensjon fra pensjonskassen etter 67 år kan den totale pensjonen derfor
bli lavere enn ved 67 år.
Du kan ikke motta Avtalefestet alderspensjon (AFP) fra pensjonskassen samtidig med
alderspensjon fra NAV.

NY UFØREPENSJON FRA 01.01.15
Nye uførepensjoner skal ikke samordnes med arbeidsavklaringspenger/uføretrygd fra
folketrygden.
Pensjonen ytes normalt etter samme uføregrad som i folketrygden.
Det ytes ikke pensjon ved lavere uføregrad enn 20 %.

REGULERING AV PENSJONER
Alderspensjon/AFP skal reguleres årlig i samsvar med lønnsvekst og deretter fratrekkes
0,75 %.
Uførepensjon, etterlattepensjon og oppsatte pensjonsrettigheter reguleres med lønnsvekst.
Fra 67 år vil imidlertid reguleringen bli den samme som for alderspensjon, dvs. med
lønnsveksten fratrukket 0,75 %.

NEDRE GRENSE FOR INNMELDING I PENSJONSKASSEN ER OPPHEVET
Arbeidsretten avsa den 21.06.13 dom hvor det ble fastslått at den nedre grensen på
14 timers gjennomsnittlig arbeidstid per uke (168 timer per kvartal) for medlemskap i
pensjonsordninger innenfor KS tariffområde, er ugyldig.
Konsekvensen av dommen er at alle ansatte uansett stillingsstørrelse skal meldes inn i
pensjonsordningen.
Dette betyr at dersom du arbeider i offentlig sektor ved siden av 100 % pensjon fra
pensjonskassen, vil du bli meldt inn i pensjonskassen for denne stillingen. Din pensjon vil
derfor bli redusert tilsvarende.
Dersom du for eksempel arbeider i en 20 % stilling, vil din pensjonsgrad bli endret til 80 %.
Engasjement på pensjonistvilkår gjeldende fra 01.10.13.
Alderspensjonister kan engasjeres på pensjonistvilkår etter avtale med arbeidsgiver.
Fra 01.05.14 omfatter bestemmelsen også AFP-pensjonister over 65 år som får pensjonen
beregnet etter pensjonsordningens ordinære regler. Bestemmelsen gjelder ikke for andre
AFP-pensjonister.
Pensjonistvilkår gir en timelønn på kr 207 pr. faktisk arbeidet time, samt eventuelle tillegg.
Pensjonister som engasjeres etter denne bestemmelsen, beholder pensjonen uforandret og
skal ikke meldes inn i pensjonsordningen.
Alderspensjonister som er medlem av organisasjoner i Akademikerne-kommune, er ikke
omfattet av bestemmelsen om engasjement på pensjonistvilkår.

Vi oppfordrer deg til å kontakte oss for nærmere informasjon og
serviceberegninger.
Telefon 32 04 42 00, besøksadresse: Bragernes Torg 4, Drammen
Vi gjør oppmerksom på at du på forhånd må innhente serviceberegninger
fra NAV vedrørende AFP og alderspensjon.
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