HUSKELISTE – OFFENTLIG SEKTOR

Oslo, høsten 2014

Dette bør du ta med til Seniorkurset om du ønsker en konsultasjon med pensjonsberegning.
1. Pensjonsberegning fra NAV: AFP offentlig sektor etterfulgt av alderspensjon
2. Pensjonsberegning fra NAV: Alderspensjon fra folketrygden (velg uttaksalder)
3. Fra SPK, KLP/ andre: oversikt over summert medlemstid /gjennomsnittlig deltid
4. Fersk lønnslipp
5. Siste fripolisebrev fra tidligere private arbeidsforhold
6. Siste skriv fra forsikringsselskap/andre om egenbetalte pensjoner (IPA/IPS mv)
7. Skatteoppgjør og Utskrift av likningen for 2013 (eventuelt 2012)
8. Dersom du alt har en løpende pensjon i dag: ta med alt du har fått av papirer.
Forklaringer:
1 og 2. Vi anbefaler at du ringer NAV – pensjon på tlf: 55 55 33 34 og ber om få tilsendt de to
dokumentene i posten. De er på 5-8 sider hver. Om de sier at «du kan gjøre det selv på nett» så har du
likevel rett til å be om å få det i posten. Prøv gjerne på nett (nav.no) men bare halvparten greier å få ut
riktige papirer på første forsøk. I hvert skriv skal det være en liste med alle dine poeng fra 1967
(sammenhengende) og med utregnede pensjoner på første side. Bare om du vurderer å ta ut folketrygden
tidlig trenger du dokument 2. Du må få med minst ett av disse dokumentene for å oppnå en skikkelig
beregning, selv om du alt har/får full tid i pensjonskassa!
3. Om du alt har minst 30 år i full stilling behøver du ikke kontakte pensjonskassen /tjenestepensjonsleverandøren for denne oversikten. I alle andre tilfeller må du det, og spesielt om du har litt til og
fra med forskjellig deltid. Ring eller mail og be om å få det tilsendt enten pr post eller på mail. (Disse
dokumentene får du ikke på NAV. NAV vet ingen ting om din opptjeningstid i offentlig sektor!).
Har du vært medlem i flere offentlige tjenestepensjonsordninger må du kontakte alle sammen.
4. Forsøk å finne /laste ned en vanlig måned. Ikke juni eller desember.
5. Bare aktuelt om du har hatt fartstid i privat sektor tidligere og fått tilsendt skriv.
6. Bare aktuelt om du har kjøpt slike forsikringer tidligere.
7. Du må ikke forveksle med skattekort som ikke kan brukes. Du skal ha lavere skatt på pensjonene enn
det du har i skatt på lønn. Merk at det er to dokumenter, som alle har fått tilsendt fra Kemneren.
8. Dette er bare aktuelt om du
-har tatt ut alderspensjon fra folketrygden etter fylte 62 år
-har etterlattepensjon / pensjon til gjenlevende eller uførepensjon fra folketrygden
- har ektefellepensjon eller uførepensjon fra offentlig pensjonskasse/offentlig ordning/privat ordning.
I slike tilfeller må du ta med «Vedtaksbrev» fra NAV. Har du pensjoner fra pensjonskassen/andre må du
ta med de brevene du har fått fra pensjonskassen/andre. Ta gjerne også med ferske utbetalingsslipper.
NB: Alt for mange gjør ikke gode nok forberedelser. Da blir pensjonsberegningen deretter.
Hilsen Harald Engelstad

