Unge og arbeid
– PENSJON OG FORSIKRING

Informasjonshefte for ansatte i
finansnæringen, foreldre og lærere
om pensjon og forsikring.
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Innledning
Mange unge får sitt første møte med arbeidslivet
gjennom sommerjobber eller ved å jobbe ved siden
av skolen. All arbeidserfaring er verdifull og kan
være nyttig å ha med seg når man senere skal søke
på en mer permanent jobb. Det er derfor viktig å
be om attest og referanse når et arbeidsforhold
avsluttes.
Her har vi samlet noen fakta og tips som unge
mennesker kan ha nytte av i sin første jobb, det
gjelder både:
• småjobber ved siden av skolen, og
• den første, faste jobben
Noen velger å starte sin egen bedrift, og da gjelder
det egne lover og regler.

Informasjon til unge
• Dette heftet kan brukes til opplæring av unge
mennesker.
• Her har vi samlet nyttig bakgrunnsstoff for
lærere som vil undervise om arbeidsliv,
forsikring og pensjon.
• Medarbeidere i banker og forsikringsselskaper
kan finne nøkkelinformasjon som de kan bruke
til egne presentasjoner overfor unge.
• Informasjonen kan også brukes som grunnlag
for dialog mellom foreldre og unge.
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Kort om skatt og folketrygd
Unge i begynnelsen av sin yrkeskarriere bør kjenne til noen
enkle regler om skatt og folketrygd.

behøver du ikke å gjøre noe. Hvis du derimot har foretatt
tilføyelser eller rettet feil, må du levere selvangivelsen.
Den leverer du på nettet, du kan sende den inn pr. post
eller eventuelt levere den på ditt lokale skattekontor. Siste
leveringsfrist er 30. april for vanlige lønnsmottakere.

Hvorfor betaler vi skatt?
Normalt betaler vi skatt av all arbeidsinntekt, utover
fribeløpet. Å betale skatt er et bidrag til fellesskapet,
og skatten finansierer tjenester fra det offentlige. Det er
Stortinget som bestemmer hvor mye skatt vi skal betale og
hvordan skattepengene skal fordeles. Å arbeide «svart»
er ulovlig, og det fratar deg eller reduserer din rett til
sykepenger, uføretrygd og andre stønader fra det offentlige.
Hvis du er usikker på om arbeidsgiver er en seriøs aktør,
kan du sjekke om vedkommende er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene: www.brreg.no/registrene

Hvis du lurer på hvor mye du skal betale i skatt, kan du
enkelt beregne den ved å gå inn på: www.spleiselaget.no
Her kan du lese mer om skatt og selvangivelse:
www.skatteetaten.no

Folketrygden - Vårt felles sikkerhetsnett
Når du betaler skatt, får du opptjening i folketrygden.
Det innebærer at:
• hvis du blir syk (mindre enn ett år), kan du ha rett på
sykepenger

Frikort og skattekort

• hvis du blir syk for en lengre periode, midlertidig ufør,
kan du ha rett på arbeidsavklaringspenger

Fra det året du fyller 13 år må du ha skattekort hvis du har
egen inntekt. Du klarer deg med frikort hvis du ikke har
inntekt over frikortgrensen som er kr 39.950 pr 31.12.2012.

• hvis du blir varig ufør, kan du ha rett på uføretrygd

Frikort kan også bestilles via SMS ved å sende SMS til
02111: Skriv FRIKORT ‹mellomrom› fødselsnummer
(11 siffer). Når fribeløpsgrensen er tjent opp, må du bestille
skattekort. Både frikort og skattekort leveres til arbeids
giver. Du kan også bestille skattekort eller frikort på
www.skatteetaten.no. Der finner du også informasjon om
størrelsen på fribeløpet til enhver tid.

• hvis du mister jobben, kan du ha rett på dagpenger ved
arbeidsledighet
Opptjening av pensjon i folketrygden skjer fra du er 13 år
og beregnes ut i fra registrert inntekt. Dette gir deg rett på
alderspensjon og evt. uføretrygd senere i livet. Videre vil
din ektefelle og eventuelle barn også kunne motta ytelser.
Ytelsene beregnes ut i fra inntekten din.

Selvangivelse

Folketrygden administreres av NAV. Her kan du lese mer
om folketrygden: www.nav.no

Du må selv kontrollere at tallene i den årlig tilsendte
selvangivelsen stemmer. Dersom du ikke har endringer,
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På jakt etter jobb?
Når du takker ja til en jobb:

Er du mellom 15 og 18 år, kan du arbeide med det meste.
Opplæring og oppfølging fra arbeidsgiver skal være spesielt god,
hvis arbeidet kan være skadelig og krever forsiktighet.

• Be om å få en skriftlig arbeidsavtale med arbeidsgiver.
• Skaff deg frikort eller skattekort. Dette skal leveres til
arbeidsgiver.

Før du har fylt 18 år kan du ikke arbeide overtid og heller ikke
arbeide mellom klokka 23 og klokka 6. Daglig arbeidstid for deg
mellom 15 og 18 år skal ikke være mer enn åtte timer. For deg
under 15 år skal daglig arbeidstid ikke være mer enn 2 timer på
dager med skole og 7 timer på undervisningsfrie dager.

• Be om å få lønnsslipp når du får lønn.

4

4
Hva bør du vite før du takker
JA til jobben?
• Har du behov for å tegne en egen forsikring som gir
utbetaling dersom du skulle bli ufør eller dø? For å
tegne livsforsikring - som kan gi utbetalinger dersom
dette skulle skje - uten samtykke fra foreldre, må du ha
fylt 18 år. Vurder om forsikringer og pensjonssparing
fra folketrygden og via arbeidsgiver er tilstrekkelig til å
dekke ditt behov. Hvis ikke, er det mulig å tegne egne
forsikringer i tillegg. Forsikringsselskapet eller banken
kan hjelpe deg når du skal vurdere ditt behov.

Her er noen punkter som du bør undersøke:
• Er valget av arbeidsgiver riktig for deg?
– Sjekk om arbeidsgiver er en seriøs aktør (unngå svart
arbeid)
– Sjekk om firmaet er registrert i Brønnøysund
registrene: www.brreg.no/registrene
– Bruk ditt kontaktnett, spør foreldre, venner og
bekjente og forhør deg med andre som har jobbet der
tidligere eller som jobber der nå
– Sjekk og søk informasjon på internett

• Vil du sikre deg med egen sparing? Det er flere spare
muligheter. Finn ut hvilken spareform som passer for
deg, for behovene kan variere i ulike livsfaser. Banken
eller forsikringsselskapet kan hjelpe deg når du skal
vurdere hva som passer.

• Sjekk arbeidsavtalen – her skal lønn, arbeidstid og
arbeidsoppgaver gå klart fram
– Er avtalen «rimelig» for deg?
– Hvor lenge og hvor mye skal du jobbe (full-/deltid)
– Er beskrivelsen av arbeidsoppgavene dekkende for
jobben?
– Noen arbeidsgivere har andre personalgoder i
tillegg til vanlig lønn, som for eksempel dekning av
mobiltelefon, internett, avis, kantine, trening etc.

• Er dine pensjonsrettigheter registrert? Du kan sjekke om
arbeidsgiver faktisk har betalt inn premie for din pensjon
hos www.nav.no og www.norskpensjon.no.

• Sjekk rettighetene i forsikrings- og tjenestepensjons
ordningen via arbeidsgiver
– Hva skjer hvis du blir syk og ufør?
– Hva skjer hvis du dør?

Før du takker ja til en jobb!

Sjekkliste
Sjekk om arbeidsgiver er registrert, sjekk i Enhetsregisteret.
Søk informasjon om arbeidsgiver på internett.
Bruk ditt kontaktnett, forhør deg med foreldre etc.
Er du mellom 15-18 år kan du jobbe med det meste, men arbeidet skal ikke gå utover skoleplikt
(vergemålsloven). Opplæringen skal være særlig god om arbeidet kan være skadelig.
Be om å få en skriftlig arbeidsavtale. Gå igjennom avtalen og vilkårene i avtalen. Avtalen skal
spesifisere betingelser for overtid og ferie (ferieloven). Du kan ikke arbeide overtid og heller ikke
arbeide mellom klokka 23 og klokka 6 før du har fylt 18 år.
Se spesielt godt på forsikrings- og pensjonsvilkårene via arbeidsgivers ordninger.
Disse varierer mye fra bedrift til bedrift.
Sjekk www.nav.no og www.norskpensjon.no

5

5
Hva bør du kjenne til om rettigheter
og plikter i arbeidslivet?
Samfunnskontrakten - dine retter
Din første jobb? – Her er noen ting du bør tenke igjennom!

Arbeidsinntekt gir deg samfunnsmessige rettigheter ved behov:
l medlemskap i folketrygden og rett til evt. offentlige stønader
l opptjening i folketrygden (fra fylte 13 år) og i tjenestepensjonsordningen via arbeidsgiver,
og dekning i arbeidsgivers forsikringsordninger
l dagpenger ved arbeidsledighet
l sykepenger inntil 1 år
l arbeidsavklaringspenger (AAP) ved midlertidig uførhet, vanligvis 1-4 år
l alders-, uføre- og etterlattepensjon i folketrygden og evt. rett til supplerende ytelser fra
tjenestepensjonsordninger
l obligatorisk yrkesskadeforsikring og pensjonsforsikring via arbeidsgiver

Pensjon og forsikringsordninger

Sesongarbeid

Registrert arbeidsinntekt gir rett på medlemskap i
folketrygden. Når du har inntekt, har du krav på å
være med i folketrygden og i obligatoriske pensjons- og
forsikringsordninger via arbeidsgiver. For å omfattes av
arbeidsgivers pensjonsordninger er det imidlertid noen krav
som må være oppfylt. Blant annet minimum 20 % stilling.
Det gjelder spesielle regler for sesongarbeid.

Arbeidstaker som er sesongarbeider og som i løpet av et
kalenderår har utført arbeid i foretaket som tilsvarer mindre
enn 20 % av tilsvarende fulltidsstilling, skal ikke være
medlem av pensjonsordningen med mindre annet er fastsatt
i regelverket. Det kan fastsettes at en sesongarbeider bare
skal opptas som medlem dersom det arbeid som er utført i
løpet av de siste tre år, for hvert år minst utgjør en femdel av
fulltidsstilling.
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Samfunnskontrakten - dine plikter
Arbeidsinntekt gir deg samfunnsmessige plikter:
l «Svart arbeid» er ulovlig. Du skal motta lønnslipp.
l Frikort opptil kr 39.950 p.t./skattekort (fra 13 år) skal leveres arbeidsgiver.
– Bestill frikort via SMS ved å sende SMS til 02111: Skriv FRIKORT ‹mellomrom›
fødselsnummer (11 siffer).
l Selvangivelse – man kan lignes uavhengig av foreldre fra fylte 13 år
– Du har selv ansvar for at informasjonen er korrekt. Selv om den er automatisk utfylt på
forhånd! www.skatteetaten.no
l Årsoppgaver mottas fra arbeidsgiver og forsikringsselskaper.
l Skatt er med på å finansiere fellesgoder i samfunnet, herunder sykehus og skoler.
– Dette er goder som alle kan ha nytte av
– Bidrar til å finansiere de som blir syke, uføre og arbeidsledige

Ansettelseskontrakt

Stillingstyper

Be om å få skriftlig arbeidsavtale med arbeidsgiver, noe du
har krav på i henhold til arbeidsmiljøloven. Det er lettere å
ta opp forhold på arbeidsplassen og brudd på vilkår om du
har en skriftlig kontrakt.

Er du mellom 15 og 18 år, kan du arbeide med det meste,
unntatt arbeid som kan være til skade for sikkerhet, helse,
utvikling eller skolegang. Opplæring og oppfølging fra
arbeidsgiver skal være spesielt god når arbeidet krever
forsiktighet.

Inngåelse av arbeidsavtale for deg under 18 år

Søknad, CV og referanser

Den som er under 15 år kan inngå arbeidsavtale hvis
foreldrene samtykker. Fra fylte 15 år har du rett til å ta
lønnet arbeid, hvis skoleplikten ikke er til hinder for det.
Foreldrene dine har mulighet til å si opp avtalen, dersom
«oppfostring og velferd krever det». I vergemålsloven kan
du lese mer om umyndiges handleevne: www.lovdata.no

Hvis du skriver en god søknad, øker sjansene dine for å
bli kalt inn til intervju og for at du kan få den jobben du
ønsker deg. Som vedlegg til søknaden er det vanlig å sende
med en oversikt som viser tidligere arbeidserfaring og
din kompetanse som skolegang, studier og kurs. En slik
oversikt kalles CV (Curriculum Vitae). I søknaden kan du
også oppgi referanser, dvs. personer som kjenner deg og din
kompetanse, for eksempel lærere, tidligere arbeidsgivere etc.
NAV arrangerer jobbsøkerkurs og kurs i hvordan søknader
skrives. Se: www.nav.no/arbeid

Ferie
Alle arbeidstakere har krav på ferie etter ferielovens regler,
som også har bestemmelser om opptjening av feriepenger.
www.lovdata.no

Søk eventuelt hjelp fra personer du kjenner dersom du er
usikker på hvordan man bør søke jobb.

Overtid

Årsoppgaver (vedlegg til selvangivelsen)

Du har ikke lov til å arbeide overtid og heller ikke arbeide
mellom klokka 23 og klokka 6 før du har fylt 18 år. Daglig
arbeidstid for deg mellom 15 og 18 år skal ikke være mer
enn åtte timer. For deg under 15 år skal daglig arbeidstid
ikke være mer enn 2 timer på dager med skole og 7 timer på
undervisningsfrie dager.

Hvert år sender arbeidsgiver en oversikt over all opptjent
inntekt til arbeidstaker. Den er ment som grunnlag for
selvangivelsen. Kopi sendes til Skatteetaten. Ta vare på disse
papirene.

7

For deg som er i jobb!

Sjekkliste
Følg med på endringer i forsikrings- og pensjonsvilkårene via arbeidsgivers ordninger.
Ved sykdom eller fravær – gi beskjed til arbeidsgiver. Kontakt lege ved behov for
sykemelding.
Medlemskap i pensjonsordningen kan også gi medlemsfordeler, for eksempel
rimeligere lån etc.
Vurder hvilke behov du eventuelt har for egne forsikringer og sparing – utover det som
dekkes av folketrygden og via arbeidsgiver i tilfelle uførhet og død, eller ulykker.
Unge kan spesielt være utsatte ved uførhet, spesielt ved midlere og høyere inntekter.
Hvis du er under 18 år, må du ha samtykke fra foreldre for å tegne livsforsikring.
Sjekk løpende at dine pensjonsrettigheter er registrert i www.norskpensjon.no og
www.nav.no/dinpensjon
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Hva bør du gjøre hvis du blir arbeidsledig?
Dersom du skulle bli arbeidsledig, kan du ha krav på dagpenger for arbeidsledige.
Ta kontakt med NAV.

Dagpenger
Dagpenger er en delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt. For å få dagpenger må du registrere deg som arbeidssøker hos NAV
og være reell arbeidssøker. I tillegg må du oppfylle noen andre vilkår. Se mer hos: www.nav.no

7
Oppsigelser og konflikter på arbeidsplassen?
Dersom du blir sagt opp eller det oppstår konflikter på arbeidsplassen,
kan fagforeningene være til hjelp.

Fagforeninger
En fagforening er en sammenslutning for arbeidstakere innenfor samme fag. Formålet er å ta vare på interessene til en
yrkesgruppe, først og fremst lønn, gode arbeidsvilkår og -situasjon, men også trygdeordninger og andre velferdsgoder.
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Hva gjør du hvis du blir syk
(eller blir ufør) og er i jobb?
Gi beskjed til arbeidsgiver ved sykdom eller fravær.
Forhør deg med arbeidsgiver og ta kontakt med
personalkontoret om hvilke regler som gjelder.
Kontakt lege (fastlege eller bedriftslege) for s ykemelding.
Ta kontakt med NAV ved lengre tids sykdom.
Se www.nav.no. Ta kontakt med forsikringsselskapet
som administrerer tjenestepensjonsordningen for din
nåværende og evt.tidligere arbeidsgivere, dersom du blir
langvarig syk.

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Ved lengre tids sykdom kan du ha krav på en del ytelser:

Uførepensjon

Sykepenger

Hvis arbeidsevnen din er varig nedsatt, kan du ha krav på
uførepensjon fra folketrygden og eventuelt uførepensjon fra
personalforsikringsordningen hos din arbeidsgiver.
Se www.nav.no

Ved lengre tids sykdom eller midlertidig uførhet kan du ha
krav på å få utbetalt arbeidsavklaringspenger (AAP) i en
periode (normalt inntil 4 år) med sikte på at du skal kunne
komme tilbake i jobb. I spesielle tilfeller kan AAP også
innvilges utover 4 år. Bistanden kan bestå av arbeidsrettede
tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra
NAV. Les mer her: www.nav.no/arbeid

Du kan ha krav på sykepenger ved sykdom (inntil ett år).
Se www.nav.no
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Hvordan er du forsikret mot
yrkesskader og ulykker?
Arbeid er en bærebjelke for samfunnet. Trygde- og stønadssystemet er et sikkerhetsnett for
den enkelte, men en stor utgift for samfunnet. Regleverket er derfor utformet slik at det skal være gunstig
å komme raskest mulig tilbake i arbeid fra sykdom og uførhet.

Hva skjer hvis du blir syk eller ufør?
Sykepenger
(inntil 1 år)

1

Arbeidsavklaringspenger (AAP)
(inntil 3 år etter
sykepengeperioden)

2

Varig uføre
(tidligst 4 år fra
uføretidspunktet)

3

Alderspensjon
(fra 67 år)

4

Folketrygden
1. Sykepenger – kan gis ved sykdom i inntil ett år
2. Arbeidsavklaringspenger (AAP) kan innvilges inntil 3 år etter sykepengeperioden,
kan i særskilte tilfeller forlenges
3. Uførepensjon, uføretrygd fra 2015, kan innvilges ved varig uførhet inntil fylte 67 år
4. Uføre overføres til ordningen for alderspensjon fra fylte 67 år
Folketrygden har en egen ordning for unge uføre under 26 år. Unge uføre som har krav på arbeidsavklaringspenger
(AAP) eller uførepensjon vil motta noe mer enn minsteytelsene i folketrygden. Du må selv vurdere om ytelsene i
folketrygden og/eller via arbeidsgivers forsikrings- og pensjonsordninger er tilstrekkelig dersom du skulle bli ufør i
ung alder. Det er mulig å tegne individuelle forsikringer for uførhet og til etterlatte ved død.

Tjenestepensjon
De som har uførepensjon via sin nåværende eller tidligere tjenestepensjonsordning kan i tillegg ha rett på utbetaling
fra disse ved uførhet.

Egne forsikringer
De som har tegnet egen forsikring mot uførhet kan ha rett på utbetaling fra disse ordningene ved uførhet.
Enten som engangsutbetaling eller som en pensjonsytelse.

Arbeidsgiver plikter å tegne obligatorisk yrkesskadeforsikring
for sine ansatte. Dersom ulykker eller skader oppstår i jobbsammenheng, vil du ha krav på
erstatning hvis arbeidsgiver har slike forsikringer.

Yrkesskade- eller personskadeforsikring

Ulykkesforsikring

Alle arbeidstakere hos arbeidsgivere i Norge er forsikret
mot yrkesskade og yrkessykdommer. Med yrkesskade
mener vi personskade, sykdom eller dødsfall som følge
av arbeidsulykke. En sykdom kan også i bestemte tilfeller
godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av
skadelig påvirkning i arbeidsmiljøet. Her finner du mer
informasjon: www.nav.no

Ulykkesforsikring gir erstatning hvis den forsikrede blir
livsvarig medisinsk ufør eller dør etter en ulykke. Den
utbetales altså ikke ved uførhet eller død som skyldes
sykdom, og er derfor langt billigere enn en livsforsikring.
Den kan tegnes for enkeltpersoner, familier eller barn. En
vanlig individuell ulykkesforsikring gjelder både i arbeid
og fritid og over hele verden.
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Hva bør du vite om pensjon?
Pensjonssystemet 1-2-3
Pensjon får du fra folketrygden og tjenestepensjonsordninger
gjennom nåværende og tidligere arbeidsgivere, eller AFP.

Hovedkilder til pensjon:

3

Individuell pensjon

2

Tjenestepensjon

1

Folketrygd

Sjekk dine alderspensjonsrettigheter og beregn din fremtidige
alderspensjon på www.norskpensjon.no og www.nav.no/dinpensjon.
Du må benytte elektronisk ID ved pålogging!

Folketrygden - alders-,
uføre- og etterlattepensjon

På nettsidene til NAV finner du informasjon om opptjening
og rettigheter når det gjelder:

Arbeidsinntekt gir opptjening av pensjonsrettigheter i
folketrygden. Hovedregelen i det nye pensjonssystemet er at
all inntekt gir opptjening av alderspensjon i folketrygden fra
fylte 13 år. Jo flere år du er i arbeid, og jo høyere inntekt du
har, desto høyere pensjon får du. For tiden er 7,1 ganger G
(grunnbeløpet i folketrygden), dvs. om lag 605.240 kroner
øvre grense for inntekt som gir pensjonsopptjening.

• sykepenger, www.nav.no/arbeid
• alderspensjon, www.nav.no/pensjon/alderspensjon
• uførepensjon www.nav.no/arbeid
• og pensjon til dine etterlatte (gjenlevende) hvis du dør.
www.nav.no/pensjon
Den pensjonen du har opptjent i folketrygden kan beregnes
på NAVs pensjonskalkulator. Se www.nav.no/dinpensjon

Grunnbeløpet i folketrygden (G)
Grunnbeløpet i folketrygden (G) er en sentral størrelse
innen pensjon og forsikring og brukes også ved beregning
av private pensjoner og forsikringer. G reguleres hvert år
1. mai. Pr. 01.05.2013 utgjør grunnbeløpet kr 85.245.
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Hvilke pensjoner har du gjennom jobben?
Eksempel:

Tjenestepensjon

Ansatte i privat sektor
De fleste arbeidstakere i privat sektor har innskudds
ordninger. For ansatte med innskuddsordninger bestemmes
årlig pensjon ut fra summen av arbeidsgivers årlige
innskudd og oppnådd avkastning på midlene.

I tillegg til pensjon fra folketrygden, vil arbeidsinntekt som
hovedregel gi deg tjenestepensjon. Dekningene i pensjons
ordningene varierer mellom offentlig og privat sektor, og
svært mye innen privat sektor. Offentlige pensjonsordninger
omfatter som hovedregel alders-, uføre- og etterlatte
pensjoner for alle ansatte. Ordningene i privat sektor består
som hovedregel av alderspensjon, og en del bedrifter har
også uføre- og etterlattepensjon for sine medarbeidere. Er
du ansatt i en privat bedrift, er det derfor spesielt viktig å
sjekke om du er tilstrekkelig og riktig forsikret, eller om du
har behov for å tegne egne forsikringer i tillegg til det du vil
få fra folketrygden og tjenestepensjon.

Med lønn på kr 450.000 pr år i 30 år vil en innskudds
ordning med 4% sparing av lønn (over terskelverdien
kr 85.245) pr år og en jevn avkastning på 4% pr år, kunne
gi ca. kr 60.000 pr år i tillegg til folketrygden (ca. kr
235.000 pr år). Dvs. til sammen rundt kr 297.000 pr år.
Forutsetningen om sparenivå, avkastning og antall
opptjeningsår er svært avgjørende for nivået på beregnet
pensjon. Minste tillatte sparesats er 2% av lønn pr år
(over 1G). Risikoen for at avkastningen kan bli lavere enn
forutsatt bæres av arbeidstakeren.

Alle arbeidstakere har med noen unntak krav på tjeneste
pensjon, kalt obligatorisk tjenestepensjon, forkortet OTP.
Etter loven skal arbeidsgiver spare minimum 2 prosent
av lønn til pensjon for arbeidstakere som har mer enn
20 prosent stilling, er over 20 år, og tjener mer enn 1G i
folketrygden.

Private ytelsesordninger
Tilsvarende som i eksemplet med offentlige ordninger
(se under), ligger folketrygden til grunn for beregning i
private ytelsesordninger. Tilsiktet nivå på samlet pensjon
kan samsvare med offentlige ordninger. Men faktisk
samlet utbetaling kan være høyere eller lavere enn 66 %
hvis beregnet folketrygd avviker fra faktisk folketrygd (fra
NAV). Private ytelsesordninger kalles derfor nettoordninger,
i motsetning til offentlige ordninger som omtales som
bruttoordninger.

Innskudds- eller ytelsesordning
I privat sektor kan tjenestepensjonen enten være en ytelses
ordning eller en innskuddsordning. I offentlig sektor har
man kun ytelsesordninger.
Ytelsesordningene er kjennetegnet ved at de skal gi
arbeidstaker en fast utbetaling (ytelse) fra p
 ensjonsalder.
Vanligvis er utbetalingen lik 66 prosent av lønn på
pensjoneringstidspunktet. I de private ytelsesordningene kan
ytelsesnivåene variere i forhold til dette, mens ordningene
stort sett er like i alle deler av offentlig sektor.

Ansatte i offentlig sektor
En person med jevn inntekt på kr 450.000 pr år i full
stilling, vil med 30 års opptjening etter dagens regler motta
kr 450.000 x 66 % x 100 % x 30/30 (år) = kr 297.000
pr år i samlet pensjon. Herav utgjør folketrygden om lag
kr 235.000 pr år og utbetalingen fra tjenestepensjons
ordningen ca. kr 60.000 pr år.

De fleste arbeidstakere i privat sektor har i dag innskudds
ordninger. Innskuddsordninger innebærer at arbeidsgiver
setter av en fast prosent av lønnen hvert år til a rbeidstakers
alderspensjon. Makimalt kan det innskuddet utgjøre
5 % av lønn fra 1-6G, og 8 % av lønn fra 6-12G. Midlene
plasseres i aksjer, rentepapirer og verdipapirfond. Pensjonen
som utbetales vil være avhengig av oppnådd avkastning, og
pengene utbetales over et gitt antall år etter pensjonsalder.

Utbetaling fra tjenestepensjonsordningen samordnes med
faktisk folketrygd, og utgjør (brutto) til sammen 66 %.
Dersom faktisk folketrygd (fra NAV) blir høyere eller lavere
enn antatt (kr 235.000 pr år), vil utbetalingen fra tjenestepensjonsordningen justeres, slik at nivået på samlet pensjon
opprettholdes. For å få full opptjening i ordningen må man
være ansatt i 30 år. På grunn av at det nå er innført leve
aldersjustering, vil størrelsen på pensjonen også avhenge av
når du ble født og hvor gammel du er når du tar ut pensjon.
Dette er sett bort fra i dette eksemplet.

Noen private bedrifter dekker også uførepensjon og
etterlattepensjon ved død.
Hvis du arbeider i privat sektor, kan du sjekke dine
opptjente rettigheter i tjenestepensjonsordningen, for
eksempel i www.norskpensjon.no. Du logger deg inn med
elektronisk ID, for eksempel BankID.

Eksemplene ovenfor er kun ment for å indikere mulige
pensjonsnivåer. Resultatene er i tillegg sensitive i forhold til
valg av inntektsnivå.

Avtalefestet pensjon – AFP

Ny kollektiv tjenestepensjonslov

Det finnes en AFP-ordning i både privat og offentlig sektor,
men de to ordningene er svært ulike. AFP i privat sektor gir
et livsvarig påslag til alderspensjon og tjenestepensjon for alle
personer som arbeider innenfor områder der det er tariffavtaler
og hvor AFP inngår i tariffavtalen. Les mer her: www.afp.no.
All inntekt gjennom hele din yrkeskarriere vil dermed kunne
få betydning for hvor mye du vil få i samlet pensjon. I offentlig
sektor er AFP en tidligpensjonsordning fra 62-66 år.

I løpet av høsten 2013 vil Stortinget behandle forslaget til
ny lov om kollektiv tjenestepensjon. Her er det foreslått
at arbeidsgivere i privat sektor kan etablere en ny type
pensjonsordning. Ansatte som slutter i bedrifter med slike
nye tjenestepensjonsordninger før pensjonsalder vil få u
 tstedt
pensjonsbevis.
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Hvilke pensjoner kan du ha opptjent fra
tidligere arbeidsforhold?
Dersom du har jobbet andre steder før, vil du kunne ha opptjent pensjonsrettigheter hos tidligere arbeidsgivere.
Dette kan også få betydning for hvor mye du har rett på i samlet pensjon.

Fripolise

Oppsatte rettigheter

En fripolise får du dersom du slutter hos en arbeidsgiver
som har en privat tjenestepensjonsordning for sine ansatte.
Du må minst ha jobbet 12 måneder i bedriften for å få rett
til fripolise, og derfor kan det være lurt ikke å si opp jobben
rett før du når denne grensen.

Oppsatte rettigheter er betegnelsen på dine opptjente
pensjonsrettigheter dersom du slutter i offentlig sektor.
Dersom du samlet arbeider mer enn 3 år i din yrkeskarriere
i offentlig sektor vil du som regel ha krav på en oppsatt
rett. Det er ikke krav om at tjenestetiden må være sammen
hengende. Du kan gjerne ha flere arbeidsforhold, kravet
er at de til sammen må utgjøre 3 år. Den oppsatte retten
omfatter alders-, uføre- og etterlattepensjon. For deg som
ansatt kan det derfor være lurt ikke å si opp jobben rett før
du når denne 3-årsgrensen.

Etter at du har sluttet hos arbeidsgiveren vil du få en
fripolise, og du kan velge om du vil fortsette innbetalingen
på pensjonsforsikringen. Dersom du ikke velger å betale inn
mer, står du igjen med fripolisen. Det er også mulig å flytte
kapitalen knyttet til fripolisen mellom leverandører og å slå
sammen fripoliser fra flere tidligere arbeidsgivere.

Privat pensjonssparing (med skattefradrag)

Pensjonskapitalbevis

Fripoliser kan også stamme fra pensjonsordninger med
skattefradrag, som du har innbetalt til selv. Disse avtalene
har hatt mange ulike navn gjennom tidene, for eksempel
EPES og IPA m.fl.

På tilsvarende måte som du får fripoliser om du slutter i en
privat bedrift med ytelsesordning, vil du få pensjonskapitalbevis hvis arbeidsgivers pensjonsordning er en innskudds
ordning. Et av vilkårene er at du har jobbet minst 12
måneder i stillingen. Derfor kan det være lurt ikke å si opp
jobben rett før du når denne grensen.
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Hvilke andre forsikringer kan du ha
via arbeidsgiver?
Mange arbeidsgivere har i tillegg til obligatoriske pensjons- og ulykkesforsikringer tegnet andre
tilleggsforsikringer for sine ansatte. Noen eksempler på slike forsikringer er:

Gruppelivsforsikring

Reiseforsikring

Gruppelivsforsikring er en dødsfallsforsikring - eventuelt
tilknyttet en uføredekning - som en arbeidsgiver kan tegne
for sine ansatte, eller som du selv kan tegne i et forsikringsselskap. Utbetalingen skjer i form av et engangsbeløp.
Denne forsikringen kan tegnes i tillegg til uføre- og etter
lattepensjon.

Mange arbeidsgivere har også tegnet reiseforsikring for sine
ansatte på jobbreiser.
Dersom du utsettes for uhell eller tyveri mens du er på
jobbreise, kan det hende du har krav på erstatning via en
slik forsikring.
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Egne forsikringer og sparing – ulike behov
i ulike faser av livet
for dine etterlatte dersom du dør. Vurder hvorvidt du har
behov for egne forsikringer i forbindelse med jobbreiser og
i fritiden.

Det er viktig å være «riktig forsikret», du bør verken være
over- eller underforsikret. Folketrygden og arbeidsgivers
forsikringer gir deg som arbeidstaker sikkerhet og t rygghet
i mange situasjoner. Dersom du har behov for større
økonomisk trygghet og vil redusere din risiko utover dette,
er det ditt eget ansvar.

Det kan også være lurt å spare en del av det du tjener.
Mange unge sparer ofte til egen bolig. Sett av en buffer i
forhold til uventede utgifter som du ikke vet om i dag.

Søk gjerne råd hos foreldre og andre om hva som er
nødvendige forsikringer. Du får også hjelp hos forsikringsselskapet og banken til å vurdere dine forsikringsbehov. Det
kan være ulike behov for tilleggsforsikringer i ulike faser
av livet. For deg som er ung er det særlig viktig å vurdere
om dekningene er tilstrekkelige om du skulle bli ufør eller

Det finnes mange spareformer. Det er opp til den enkelte å
finne hvilke(n) spareform som er mest hensiktsmessig, men
du kan få hjelp til dette i banken eller forsikringsselskapet.
Etter hvert som du blir eldre bør du vurdere om det også er
lurt å spare til din egen pensjon.

Ulike behov for forsikringer og muligheter for
pensjonssparing i ulike faser av livet…
Pensjon opptjenes gjennom hele yrkeslivet i folketrygden og via arbeidsgiver.
Egen sparing til pensjon kan foregå på ulike måter. Den enkeltes behov vil variere.
Den enkelte må vurdere om, og hvordan, man evt. ønsker å
spare til egen pensjon. Vurder behovet for forsikringer
utover dekningene i folketrygden og via
arbeidsgiver.
«Midt i livet»
(35-55 år)
Unge i
etableringsfasen
(20-35 år)
Arbeid, familie og
forsørgeransvar
Ungdom
(13-20 år)
Sparing til/kjøp av egen

Utdanning og/eller arbeid
Sparing til egen bolig/BSU
Studielån
Folketrygdopptjening
fra 13 år
Dekket av folketrygdens
ordning for unge uføre (til
fylte 26 år)
Egne sparing/egen
uføreforsikring/-pensjon,
egen ulykkesforsikring
Reise-/fritidsforsikringer

Forberedelse
til pensjonsalder
(55-61 år)
Arbeid, familie og
forsørgeransvar
Hvor lenge skal jeg jobbe/
når skal jeg ta ut pensjon?

bolig

Sparing til/kjøp av egen
bolig

Hjem-/innboforsikring

Hjem-/innboforsikring

Hjem-/innboforsikring

Studie-/boliglån/gjeld

Lavere gjeldsgrad

Studie-/boligån/gjeld

Opptjening av folketrygd og
tjenestepensjon

Opptjening av folketrygd
og tjenestepensjon

Egen sparing/egen
uføreforsikring/-pensjon,
etterlatteforsikring,
ulykkesforsikring, sparing
til alderspensjon mv.

Egen sparing/egen
uføreforsikring/-pensjon,
etterlatteforsikring,
ulykkesforsikring, sparing
til alderspensjon mv.

Reise-/fritidsforsikringer

Reise-/fritidsforsikringer

(Barneforsikringer)

(Barneforsikringer)

Studier og/eller arbeid
Sparing til/kjøp av egen
bolig/BSU

Opptjening av folketrygd
og tjenestepensjon
(fra 20 år)
Egen sparing/egen
uføreforsikring/-pensjon,
ulykkesforsikring, sparing
til alderspensjon mv.
Reise-/fritidsforsikringer
Barneforsikringer
(til 26 år)

Mulighet til å
ta ut pensjon
(62 år og eldre)
Arbeid, familie og
forsørgeransvar
Mulig å kombinere arbeid
og uttak av pensjon. Å ikke
ta ut pensjon er også et valg!
Bolig (hjem-/innboforsikring)
Lavere/ingen gjeldsgrad
Hvor lenge skal jeg jobbe/
når skal jeg ta ut pensjon?
Hvis du fortsetter å jobbe,
tjener du også opp videre
pensjon (normalt til fylte
75 år)
Hvis du slutter å jobbe,
faller andre arbeidsrelaterte forsikringer
bort (utenom opparbeidet
pensjon). Vurder derfor
dine forsikringsbehov på
nytt, hvis du slutter i jobb
Reise-/fritidsforsikringer
(Barneforsikringer)
Planlegging av arv

Barneforsikringer (til 26 år)

Kan egne penger (midler) disponeres fritt?

egen virksomhet, eller over midler som foreldre eller andre
har latt den mindreårige få til egen rådighet.

Frem til man har fylt 18 år er man umyndig, og da har
foreldrene i fellesskap som hovedregel foreldreansvaret
og er verger. Det betyr bl.a. at de handler på vegne av den
umyndige i økonomisaker. Men når man har fylt 15 år rår
man som hovedregel selv over midler man har tjent ved

Det er fylkesmannen som fører tilsyn med vergen og
forvalter den mindreåriges pengemidler når de er 2G dvs.
170.490 kroner eller mer.
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Hva bør du tenke på
hvis du slutter i en jobb?
Avslutning av arbeidsforhold
• Ønsker du å slutte – si ifra til arbeidsgiver i «riktig» tid.  
Hvis ikke det er avtalt lengre oppsigelsestid i ansettelses
kontrakten eller tariffavtale, gjelder de g enerelle
oppsigelsesfristene i arbeidsmiljøloven (1 måned hvis du
har vært ansatt i mindre enn 5 år).

• Slutter du i jobben, skal du ha skattekortet tilbake.
Pass på at arbeidsgiver har ført lønnen du har fått på
baksiden av kortet hvis du har frikort med beløpsgrense.
• Be om skriftlig attest som blant annet beskriver arbeidets
art og varighet. Det har du krav på. Ta vare på attesten,
den kan være god å ha når du søker annen jobb eller
skole senere.

• Søk hjelp - dersom du mener å ha blitt oppsagt på
usaklig grunnlag. Kontakt gjerne tillitsvalgte eller
arbeidstakerorganisasjonene på arbeidsplassen. De
kan ofte gi deg gode råd.

• Kontakt www.nav.no dersom du mener å ha krav på
dagpenger eller lignende.

• Har du opparbeidet feriepenger, kan du kreve å få disse
utbetalt når du avslutter arbeidsforholdet.

For deg som har tenkt å slutte i en jobb!

Sjekkliste
Hvis du skal slutte i jobben – vurder sluttidspunktet nøye!
Se på vilkårene i forsikringsordningene fra arbeidsgiver og vurder om du kan miste
mulige opptjente pensjonsrettigheter. I privat sektor må du minst arbeide 12 måneder
sammenhengende, og samlet minst 3 år i det offentlige, for å ha pensjonsrettigheter.
Be om sluttattest. Å vise til arbeidserfaring kan være nyttig når du skal søke ny jobb senere.
Fagforeninger kan være til hjelp om det oppstår konflikter i arbeidsforholdet.
Sjekk at dine pensjonsrettigheter er registrert i www.norskpensjon.no og
www.nav.no/dinpensjon
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Hva bør foreldre tenke på?
• Sett dere inn i reglene for innlevering av selvangivelse –
fra fylte 13 år kan ungdom levere egen selvangivelse for
arbeidsinntekt, og i tillegg for formue fra fylte 17 år.

• Snakk med de unge om økonomi, utdanningsvalg og
arbeidsliv
• Lær de unge gode arbeidsvaner og prioriteringer

• Unge tjener opp pensjons- og trygderettigheter i
folketrygden fra fylte 13 år

• Skaff oversikt over hvilke rettigheter familien har
gjennom folketrygden

• Kontakt bank eller forsikringsselskap dersom dere er
usikre og ønsker råd.

• Vurder om alle i familien er tilstrekkelig forsikret, for
eksempel uføreforsikring
– For å tegne livsforsikring må unge under 18 år ha
fullmakt fra foreldre eller overformynderiet
• Vurder hvilke risikoer/hendelser som kan inntreffe, og
konsekvensene hvis foreldre eller barn dør, eller blir
uføre. Overforsikring er unødvendig
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Mer informasjon...
Fakta om ForSikring Fra FinanS norge
www.fno.no/hoved/fakta/livsforsikring-og-pensjon/

www.fno.no
www.nav.no
www.norskpensjon.no
www.skatteetaten.no

LOs sommerpatrulje:
www.landsorganisasjonen.no

SMS til YS Ung
- spørsmål om arbeidslivet.
Skriv ung <ditt spørsmål>
og send til 26001.

www.afp.no
www.arbeidstilsynet.no
www.forbrukerradet.no
www.minpensjon.no

arbeiDSmiljøloven
www.lovdata.no
arbeiD og Skatt
www.skatteetaten.no
SykePenger
www.nav.no/arbeid
arbeiDSavklaringSPenger (aaP)
www.nav.no/arbeid
alDerSPenSjon
www.nav.no/pensjon/alderspensjon
UFørePenSjon
www.nav.no/arbeid
PenSjon til etterlatte HviS DU Dør
www.nav.no/pensjon
yrkeSSkaDe
www.nav.no/arbeid
arbeiDSregler For Deg UnDer 18 år
Fra fylte 15 år har du rett til å ta lønnet arbeid, såfremt skoleplikten ikke er
til hinder for det. Foreldrene dine har mulighet til å si opp avtalen, dersom
«oppfostring og velferd krever det». I vergemålsloven kan du også lese mer
om umyndiges handleevne: www.lovdata.no
Ferieloven
Alle arbeidstakere har krav på ferie etter ferieloven som også har
bestemmelser om opptjening av feriepenger: www.lovdata.no
tiPS til HvorDan DU bør Skrive jobbSøknaD og Cv
www.nav.no/Arbeid
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