
Pensjon i praksis

Kurset gir deg en praktisk innføring i pensjon, med mål om en

bredere pensjonsforståelse for hver enkelt. Som tillitsvalgt holder 

du deg oppdatert på regelverk og praktiseringen av dette, noe 

som er nyttig både for egen del, i møte med medlemmene og i 

forhandlinger med arbeidsgiver. 

1 1/2 DAGS 
KURS

Tjenestepensjonsregelverket 
i både offentlig og privat sektor

Pensjon er en viktig del av de samlede lønnsbetingelsene 
gjennom arbeidsforhold. Endringene er store og feil 
valg kan koste dyrt. Informasjonsbehovet er tilnærmet 
uttømmelig.  

Som tillitsvalgt skal du ikke behøve å gå over i en 
rådgivningsrolle overfor medlemmer som har spørsmål 
relatert til pensjon. Det er imidlertid viktig at også du som 
tillitsvalgt har tilstrekkelig pensjonsfaglig kompetanse, 
ikke bare i møte med medlemmene, men også i møte/
forhandlinger med arbeidsgiver. 

Pensjon i praksis er et kurs der jus kombineres med 
økonomi, og teori kombineres med praktisk bruk av 
aktuelle nettsider og kalkulatorer. Det vil bli lagt opp til 
diskusjoner, erfaringsutveksling og refleksjoner underveis.

Ta med egen PC og MINID/BankID/BankID på 
mobil dersom du ønsker å se dine egne tall og 
sjekke at det som er registrert på deg er korrekt! 



Alderspensjon fra folketrygden
• Ny opptjeningsmodell
• Fleksibelt uttak
• Levealdersjustering
• Ny regulering av alderspensjon under utbetaling
• Hvor finner jeg mine tall?
• Kan jeg selv påvirke alderpensjonen fra folketrygden?

Alderspensjon fra ulike tjenestepensjonsordninger
• Ytelsesordninger i privat sektor 

 Beregning, fordelingsprofil, opptjening og regulering
• Brutto-ordningene, offentlig tjenestepensjon 

 Beregning, fordelingsprofil, opptjening og regulering
• Ny offentlig tjenestepensjon, påslagspensjon 

 Beregning, fordelingsprofil, opptjening og regulering
• Innskuddsordning 

 Beregning, fordelingsprofil, opptjening og ulike investeringsprofiler 
 Egen pensjonskonto

• Hybrid tjenestepensjon 
 Beregning, fordelingsprofil, opptjening og regulering  
 (avkastning, 0-garanti eller garantert regulering)

• Hvor finner jeg mine tall?
• Kan jeg selv påvirke alderpensjonen fra tjenestepensjonsordningene?

Avtalefestet pensjon 
• AFP offentlig sektor for ansatte født før 1963  

 Beregning, fordelingsprofil, opptjening og regulering
• Ny AFP offentlig sektor 

 Beregning, fordelingsprofil, opptjening og regulering
• AFP privat sektor 

 Beregning, fordelingsprofil, opptjening og regulering
• Hvor finner jeg mine AFP-tall?
• Kan jeg selv påvirke AFP?

Etterlattepensjon
• Etterlattepensjon (Gjenlevendepensjon) fra NAV 

 Beregning, fordelingsprofil, opptjening og regulering
• Etterlattepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning 

 Beregning, fordelingsprofil, opptjening og regulering
• Etterlattepensjon fra tjenestepensjonsordninger i privat sektor 

 Beregning, fordelingsprofil, opptjening og regulering
• Hva med forsikringsdekninger? 
• Hvor finner jeg mine tall?
• Kan jeg selv påvirke sikkerhetsnettet mitt?                      

Uføretrygd/uførepensjon
• Uføretrygd fra NAV  

 Beregning, fordelingsprofil, opptjening og regulering
• Uførepensjon fra tjenestepensjonsordning privat sektor 

 Beregning, fordelingsprofil, opptjening og regulering
• Hvor finner jeg mine tall?
• Kan jeg selv påvirke sikkerhetsnettet mitt?

Tema og agenda for kurset


