ORIENTERING FRA DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE
PENSJON FRA FOLKETRYGDEN
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.
Alderspensjonen blir levealderjustert fra fylte 67 år.
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.
Alderspensjon fra pensjonskassen skal samordnes med folketrygdens alderspensjon fra 67
år. 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 folketrygden.

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 reguleres etterlattepensjon som alderspensjon, dvs. med lønnsvekst fratrukket
0,75 %.

MEDLEMSKAP I PENSJONSKASSEN
Alle ansatte uansett stillingsstørrelse skal meldes inn i pensjonsordningen.
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
Alderspensjonister kan engasjeres på pensjonistvilkår etter avtale med arbeidsgiver.
Bestemmelsen omfatter 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 218 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

13.01.20

