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Valg av fremtidig pensjonsordning
For ansatte som i dag har pensjon i Statens
Pensjonskasse

Pensjonsmøter i Bane NOR oktober og november 2018
Lars Kåre Smith, leder Lønn og betingelser, lov og avtaleverk
Bjørn N. Røtnes, forhandlingssjef, Lønn og betingelser, lov og avtaleverk

Velkommen til møte om pensjon!
Agenda

1. Velkommen og litt om bakgrunnen for at vi har en pensjonsprosess
−

Pensjonsordninger i Bane NOR

2. Informasjon om pensjon
−

Folketrygd

−

Avtalefestet pensjon, afp

−

Tjenestepensjonsordninger

3. Valg av fremtidig pensjonsordning

4. Pensjonsportalen
5. Oppsummering og veien videre
6. Ordet er fritt
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Pensjonsordninger i Bane NOR
• For ansatte overført fra Jernbaneverket og NSB er medlemskap i Statens
pensjonskasse (SPK) videreført i henhold til Arbeids- og sosialdepartementet
vedtak 01.02.2016 om lukket pensjonsordning.

• For ansatte fra 1. januar 2017 har Bane NOR har etablert en midlertidig
innskuddspensjonsordning (ITP-ordning) med investeringsvalg som løper ut 2018.
• Med virkning fra 1. januar 2019 er det i tariffoppgjøret 2018 avtalt at det innføres
en ny ITP-ordningen.

Der er ca 500 ansatte i den den midlertidige ITP-ordningen

• 5,5 % pensjonssparing for lønn fra 0 til 7,1 G
og 15 % for lønn mellom 7,1 og 12 G,
egenandel på 2 % trekkes av lønn.
• De fleste i ordningen er i aldersgruppene
under 45 år.
• Ansatte i denne ordningen vil automatisk bli
overført til ny ITP-ordning pr. 1. januar 2019.
− Oppspart kapital vil overført

• Ansatte i denne ordningen får et reelt løft i
årlig pensjonssparing
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Der er ca 4.000 ansatte i SPK- ordningen

• Ansatte overført til Bane NOR fra
Jernbaneverket og ROM Eiendom.
• Det er omtrent like mange ansatte i
aldersgruppene under 45 år som over 45
i ordningen.
• De ansatte i SPK ordningen vil ha valgrett
til å gå over til ny ITP-ordning pr. 1.
januar 2019.
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Ny ITP-ordning fra 1. januar 2019
• ITP-ordning med investeringsvalg med 5,7 % pensjonssparing av lønn mellom 0 og
7,1 G og 23,8 % pensjonssparing av lønn mellom 7,1 og 12 G.
• Ordningen er uten egenandel for de ansatte.
• Pensjonsgivende inntekt er fast årslønn, faste tillegg samt variable tillegg som det er
inngått tariffavtale om.
• Pr 1. mai 2018 er 1 G kr 96.883. 7,1 G er kr 687.869 og 12 G er kr 1.162.596.

Ny pensjonsordning vil både styrke vår attraktivitet som arbeidsgiver ved rekruttering
og være interessant å vurdere overgang til for ansatte som i dag har SPK-pensjon.

6

Prosess for innføring av ny pensjonsordning
• Valg av leverandør, anskaffelsesprosessen ble satt i gang før sommerferien i år og
gjennomføres med bistand fra vår forsikringsmegler Willis.
• Vi har i samarbeid med Aktuar 1 satt opp en pensjonsportal som inneholder informasjon
om pensjon samt aktuarberegninger som viser hvordan den enkelte ansatte med SPK
pensjon kommer ut pensjonsmessig med ny ordning sammenlignet med videreført SPK
medlemskap.
• Ansatte gis anledning til å utøve sin valgrett i tiden frem til 26.11.2018, og de som velger
å gå fra SPK til ny ITP-ordning vil bli utmeldt av SPK pr 31.12.2018.
− Det vil bli gjennomført møter om pensjon på ulike lokasjoner som et supplement til
pensjonsportalen
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For mange ansatte vil det være attraktiv å velge ny ITP-ordning

8

For mange ansatte vil det være attraktiv å velge ny ITP-ordning
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Pensjon – slik er den bygget opp
Egen sparing
Ytelser fra folketrygden er redusert og viktigheten av egen sparing har blitt mer og mer viktig.

Fra arbeidsgiver
Det er to hovedtyper av tjenestepensjonsordninger :
• Ytelsespensjon der det tas utgangspunkt i lønn på slutt tidspunkt. I SPK: 66 % av sluttlønn fratrukket folketrygd, eventuelt
avkortet ved ikke full opptjening samt levealdersjustert.
• Innskuddspensjon der det innbetales månedlige innskudd fra bedriften til en pensjonskonto. Avkastning på oppspart kapital
tilføres oppspart pensjonskapital.

Folketrygden
Folketrygden er grunnsteinen i en pensjonsordning enten den er offentlig eller privat. Hvordan opptjeningen er i
folketrygden er avhengig av når du er født:
Født mellom 1943 – 1953
Opptjening etter gammelt regelverk der de 20 beste år med inntekt avgjør størrelsen på pensjonen.
Født mellom 1954 – 1962
Fra 9/10 av opptjeningen etter gammelt regelverk og 1/10 etter nytt regelverk til 1/10 av opptjeningen etter
gammelt regelverk
og 9/10 etter nytt regelverk avhengig av fødselsår.
Født i 1963 eller senere
All opptjening skjer etter nye opptjeningsregler der det hvert år settes av 18,1 % av inntekt inntil
7,1 G (kroner 664.801) i en pensjonsbeholdning. Opptjeningen er fra alle år i arbeid fra 13 år til 75 år.
10 Alle år med pensjonsgivende inntekt teller i opparbeidingen av pensjonsbeholdning.

Ytelsespensjon / SPK

100 %

Ytelse fra
SPK
Sluttlønn

Folketrygd

Alderspensjon 67 år
(eventuell særalder)

Samlet garanti på 66 %
• Forutsatt full opptjening, 30/30
• Levealderjustering, individuell
garanti til og med 1958 kullet

Ytelsespensjon / SPK ved tidligpensjonering for 1962 årskullet
og tidligere

100 %
66 %
Ytelse fra
SPK

AFP-tillegg
Sluttlønn

AFP med
SPKs eller
folketrygdens
regelverk
AFP med
folketrygdens
regelverk

62 år

Folketrygd

65 år

Samlet garanti på 66 %
•
Forutsatt full
opptjening, 30/30
•
Levealderjustering,
individuell garanti til
og med 1958 kullet

Alderspensjon 67 år

ITP-pensjon

Alderspensjon
Pensjonssparing:
Lønn mellom 0 – 7,1 G: 5,7 %
Lønn mellom 7,1 og 12 G: 23,8 %

Avkastning

Utbetaling:
Fra 67 år til 82 år,
alternativt fra 62 år til 77 år eller
fra 67 år til 77 år.

Sluttlønn

Innskudd
fra
bedriften

Uførepensjon
Utbetaling til 67 år.

Barnepensjon

Folketrygd

Innskudd
Forutsigbare innbetalinger for
arbeidsgiver, avhenger kun av
sparenivå, grunnbeløp (G) og
lønn.

Ansatte i ITP-pensjonsordninger kan selv foreta investeringsvalg i forhold til risiko
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Ansatte i ITP-ordningen vil også kunne ha rett til privat AFP –
hvis du er født 1963 eller senere

Avkastning

Årslønn

Privat AFP
Hovedregelen er at du i syv av de siste
ni år før du fyller 62 år må være i
arbeid i en (eller flere) AFP-bedrift(er).
Arbeidsforholdet må være ditt
hovedarbeidsforhold, og du må ha en
stillingsandel på minst 20 prosent.

Innskudd
fra
bedriften
Privat AFP

Folketrygd

Alderspensjon fra
tidligst 62 år

Privat avtalefestet pensjon (AFP) er
en tariffbasert pensjonsordning for
ansatte i privat sektor. Ytelsen er
livsvarig og kan tas ut fra du fyller 62
år, forutsatt at du oppfyller vilkårene i
AFP-vedtektene.

Hva er forskjellen mellom innskudds- og ytelsespensjon?
Ytelsespensjon / SPK

Innskuddspensjon

Hva er avtalt?

Utbetaling av pensjon til pensjonist

Innbetaling til pensjonssparing fra bedrift

Hva blir pensjonen?

Avtalt andel av sluttlønn «Sluttlønnsbasert»

Sum innbetaling og avkastning
«Livsløpsbasert»

Hvem har risiko for fremtidig
pensjon?

Bedriften har risiko for pensjonskostnadene

Den ansatte har risikoen for størrelsen på
pensjonen gjennom investeringsvalget

Hvem foretar investeringsvalget?

Forsikringsselskapet / SPK

De ansatte

Hva med forsikringsdekninger?

Ektefelle-, samboer- og barnepensjon kan
tilknyttes – med fripoliseopptjening
Gruppelivsforsikring på 10 G,
engangsutbetaling

Gruppelivsforsikring på 20 G,
engangsutbetaling

Hva skjer med kapitalen ved død?

Tilfaller forsikringskollektivet

Utbetales til etterlatte

Utbetalingstid

Livsvarig

Tidsbegrenset (normalt 10 år eller 15 år)

Vi har satt opp en portalløsning med bankID innlogging
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Pensjonsportalen
I pensjonsportalen er det pensjonsberegninger som sammenligner forventede utbetalinger fra SPK-ordningen
og ITP-ordningen. Alternativene viser beregnet fremtidig pensjon ved pensjonering fra fylte 62 år og fylte 67
år.
For at sammenligningen skal bli mest mulig reell er det en beregning der også ITP-pensjon utbetales livsvarig
på linje med SPK-pensjon. Livsvarig er i beregningene i henhold til K2013 som er en statistikk med forventet
Levealder basert på fødselsår:
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Eksempel med livsvarig ITP- utbetaling
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Eksempel med ITP utbetaling i 15 år – fra 62 år og frem til 77 år
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Eksempler fra portalen med ansatte i ulike aldersgrupper

21

22

Kvinne 30 år som vil være i Bane NOR til pensjonsalder

Mann 40 år som vil være i Bane NOR til pensjonsalder
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Kvinne 45 år som vil være i Bane NOR til pensjonsalder
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Mann 35 år som ser for seg å være 5 år til i Bane NOR

Kvinne 50 år som vil slutte i Bane NOR om 5 år
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Oppsummering og veien videre
• Det er viktig at alle ansatte i SPK-ordningen benytter seg av muligheten til å bytte
pensjonsordning fra 1. januar 2019

• Det er en reell valgrett. Ingen vil bli automatisk overført til ny ordning. Ikke valg =
fortsatt SPK-ordning
• Det er viktig å gjøre individuelle valg. Det som er rett for en kollega behøver ikke å
være rett for en annen kollega.
• Det er anledning til å velge overgang til ny ITP-ordning frem til og med 26.
november 2018

Gå gjerne inn på minpensjon.no og for ytterligere informasjon om din fremtidige
pensjon.
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Tusen takk for oppmerksomheten!

FAQ
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FAQ
Spørsmål: Jeg får ikke logget inn via Mac, iPhone eller iPad
Svar: Signicat som leverer BankId jobber med å løse dette problemet. Inntil videre er det kun mulig
å logge inn via PC eller andre typer mobil/nettbrett.
Spørsmål: Jeg er delvis ufør. Kan jeg velge pensjonsordning?
Svar: Du vil ikke ha mulighet til å velge pensjonsordning nå. Hvis du blir 100 % friskmeldt på et
senere tidspunkt vil du ha krav på å velge ordning.
Spørsmål: Jeg har ikke fått kvittering på mitt valg
Svar: For å laste ned kvittering kan du logge inn på nytt. Hvis du allerede har signert ditt valg vil du
se en link øverst på siden der du kan laste ned kvittering.
Spørsmål: Jeg ønsker å endre mitt valg.
Svar: Fram til og med 26. november har du mulighet til å logge inn i portalen og gjennomføre
valget på nytt.

Spørsmål: Hvorfor viser beregningene at jeg ikke vil få noen privat AFP?
Svar: Er du 55 år eller eldre pr 1.1.2019 vil du ikke ha mulighet til å opptjene nok ansiennitet til å
kunne motta privat AFP.
Spørsmål: Jeg er eldre enn 55 år pr 1.1.2019. Hvorfor er offentlig ordning mye bedre for meg hvis
jeg ønsker å ta ut pensjon fra 62 år mens innskuddsordningen er tilnærmet like god hvis jeg jobber
til 67 år?
Svar: Du har krav på en vesentlig AFP ordning hvis du fortsetter i SPK-ordningen. Velger du
innskuddsordning vil du ikke ha mulighet til å opptjene nok ansiennitet til å kunne motta privat
AFP. Jobber du i full stilling til 67 år vil derimot offentlig AFP ikke ha noen verdi. Det er uansett
svært viktig å være klar over at du frasier deg retten til en AFP ordning hvis du velger å gå over
til innskuddsordning.
Spørsmål: Hvordan beregner dere pensjonen «ny offentlig» i «mine tall» når SPK-ordningen etter
2020 ikke er bestemt?
Svar: Pensjonen er beregnet basert på det som partene ble enige om 3. mars 2018. Den 17.
oktober kom også høringsnotat fra Arbeids- og sosialdepartementet der forslaget er identisk med
det partene ble enige om. Her har Arbeids- og sosialdepartementet selv også gjennomført
beregninger av ny offentlig tjenestepensjon.
Det er ingen garanti for at ordningen ikke vil bli endret ved behandling i stortinget, men det er
svært sannsynlig at den vil bli identisk med det som foreligger nå. Pr i dag er dette uansett det
beste vi har å forholde oss til når vi skal se på forskjellene mellom de ulike ordningene.
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Spørsmål: Jeg har opptjening fra annen arbeidsgiver med offentlige pensjonsordning. Er denne
opptjeningen inkludert i beregningene?
Svar: Hvis denne arbeidsgiveren hadde pensjonsordningen i Statens Pensjonskasse er denne
tjenestetiden inkludert. Hvis ordningen var i KLP eller hos en annen pensjonsleverandør er ikke
denne tjenestetiden inkludert.
Spørsmål: Jeg har tjenestetid fra offentlig pensjonsordning som ikke er inkludert i beregningene.
Hva betyr dette for meg?
Svar: Er du født i 1963 eller senere vil dette ikke ha særlig betydning for sammenligningen mellom
ordningene på grunn av at du uansett vil få oppsatt rett pr 1.1.2020 ved overgang til ny offentlig
tjenestepensjon. Er du derimot født i 1962 eller tidligere, kan dette ha vesentlig betydning for
sammenligningen mellom ordningene. Du bør derfor ta høyde for dette i din vurdering.
Spørsmål: Jeg har i perioder vært utmeldt fra den offentlige pensjonsordningen i Statens
Pensjonskasse. Er dette tatt hensyn til i beregningen?
Svar: Ja, dette er det tatt hensyn til. Ansattdatoen som er oppgitt skal være datoen du første gang
ble meldt inn i Statens Pensjonskasse. I beregningene er det derimot tatt høyde for at du ikke har
hatt sammenhengende opptjening i perioden fra til i dag.
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