
 

                                                                                                                       
 

 

 

 

 
  

 

Pensjonsreformen og dine valgmuligheter 
  

Få hjelp til å beregne hva du får i pensjon, og hvilke 
muligheter som finnes frem til 67 år og etter 67 år. 

 

Tjenestepensjon 65 til 67 år, tariffestet eller individuell avtale på driftsbasert ordning via arbeidsgiver 
Fripoliser/oppsatt rettighet fra Statens Pensjonskasse eller Kommunal Landspensjonskasse 

Tjenestepensjon 67 år, innskuddsordning eller ytelsesordning 
Norges Rederiforbunds Tilleggsordning, «rødboken» 
Fripoliser fra tidligere arbeidsforhold i privat sektor 

Gavepensjon fra arbeidsgiver ved førtidspensjon 
«Offshore AFP» for sokkelansatte, «blåboken» 
Likviditet i perioden frem til 67 år og fra 67 år 
Fleksibel alderspensjon født 1954 tom 1956 
Sjømannspensjon, uttak 60 år eller 62 år? 
Sluttvederlag LO/NHO ved uførepensjon 
Fleksibel alderspensjon født tom 1953 
AFP innenfor Fellesordningen for AFP 
Fiskerpensjon, uttak 60 år eller 62 år? 

Privat oppsparte pensjoner 
Pensjon og inntekt 
Etterlattepensjon 

Uførepensjon 
Skatt 

 

Din Pensjon 



 

                                                                                                                       
 

 

 

 

 
 
PENSJONSREFORMEN OG DINE VALGMULIGHETER! 
 
Forbundsstyre i Industri Energi har vedtatt å forlenge avtalen med Tredjepart AS om 
rådgivning i pensjonsspørsmål. 
Tilbudet denne gangen gjelder medlemmer som ikke har søkt- eller tatt ut fleksibel 
alderspensjon og AFP som er født i 1956 eller tidligere, jfr. følgebrev.  De som tidligere har 
benyttet seg av tilbudet er ikke omfattet av dette tilbudet.  
 
En ny avtale med Tredjepart vil fortsatt være en stor medlemsfordel.  Våre medlemmer får 
via dette tilbudet en mulighet til å få en samlet oversikt over de ulike muligheter som ligger i 
pensjonsreformen. 
 
 
 
HVA SKAL JEG VELGE? 
 
Det å ta ut pensjon kombinert med jobb, eller det å fratre med pensjon, er en av de siste 
store avgjørelsene man tar i arbeidslivet.  Mulighetene for ulike kombinasjoner er mange og 
valget man gjør har konsekvenser for resten av livet.  Da er det viktig at man har en samlet 
oversikt og et korrekt beslutningsgrunnlag. 
 
Tredjepart AS er et frittstående selskap som har pensjonsrådgiving som et spesialområde, 
og kan bistå deg med å få en totaloversikt over dine muligheter og sette opp en 
likviditetsanalyse. 
 
Egenandel kr 500 (faktureres direkte fra lndustri Energi i etterkant). 
 
 
 
NOEN EKSEMPLER PÅ HVA MAN KAN FÅ SVAR PÅ: 

 
Tilfredsstiller jeg kravene til yrkesaktivitet og stillingsprosent den datoen jeg fyller 62 år? 

Har jeg tilstrekkelig opptjening til å kunne gå av med eller ta ut ny AFP? 
 

 Hva er mine valgmuligheter rundt pensjon, fleksibel alderspensjon, AFP, ulike 
pensjonsordninger via arbeidsgiver, fripoliser fra tidligere arbeidsgiver, privat 
oppsparte pensjoner etc? 
 

 Taper jeg noe på å ta ut ulike pensjoner før 67 år, eventuelt hvor mye? 
Når skal jeg ta ut de ulike pensjonene, hva lønner seg for meg? 
 

 Hva kan jeg påvirke av pensjonsopptjening de siste årene i arbeidslivet? 
 

 Jeg vurderer deltid, hva blir i så tilfellet konsekvensen på mine pensjoner før og etter 
67 år? 
 

 Valgmuligheter ved sviktende helse for de som ikke har tatt ut pensjon, hva vil lønne 
seg? 



 

                                                                                                                       
 

 

 

 

 
 Hva skjer hvis helsen svikter og jeg har tatt ut fleksibel alderspensjon, AFP og 

eventuelt pensjon via arbeidsgiver, og så blir arbeidsufør? 
 

 Ansatte med rett til Sjømannspensjon risikerer å miste AFP. Er det noen 
forholdsregler jeg kan ta? 
 

 Ansatte med tidligere opptjening i Statens Pensjonskasse får en avkortning i sin AFP 
fra 67 år, hva blir konsekvensen på min pensjon? 
 

 Jeg har ikke tenkt å jobbe til 67 år. Skal jeg ta ut pensjon ved 62 år eller vente til jeg 
fratrer senere, for eksempel ved fylte 65 år? 
 

 Hvordan går jeg frem for å ta ut de ulike pensjonene? 
 
 

Tredjepart beregner skatt i de aktuelle løsningsalternativene, slik at du får en oversikt over 
netto endringer i kjøpekraft i forhold til dagens situasjon frem til 67 år og for perioden etter 
fylte 67 år. 
I tillegg vil du få utfyllende kommentarer på ulike konsekvenser og muligheter. 
 
 
 
HVORDAN GÅR JEG FREM? 
 
Fyll ut vedlagte skjema som sendes inn til Tredjepart AS. 
 
For å kunne gjøre aktuelle beregninger, trenger Tredjepart kopi av en del papirer for å kunne 
gi deg korrekt informasjon. 
Informasjon om hvilke dokumenter som er nødvendige, finner du på vedlagte 
oppdragsskjema. 
All informasjon blir behandlet med konfidensialitet og lagret på en sikker måte. 
 
 
 
RESPONSTID! 
 
Fra tidspunktet Tredjepart AS har mottatt alle nødvendige dokumenter, vil du få tilsendt din 
oversikt i løpet av 14 dager. 
Hvis det i perioder er svært stor pågang, vil du uansett få beskjed hvis det skulle ta noen 
dager ekstra. 

  



 

                                                                                                                       
 

 

 

 

 
 
 
KONTAKTPERSONER! 
 

Industri Energi   Sentralbord   02390 
 

Einar Olsvik    e-post:  einar.olsvik@industrienergi.no 
Sonja Meek    e-post:  sonja.meek@industrienergi.no 
Nina Helland     e-post:  nina.helland@industrienergi.no 
Charlotte Dyrkorn   e-post:  charlotte.dyrkorn@industrienergi.no 
 
 

Tredjepart AS   Sentralbord: 21 42 41 41 
 

Kristian Jacobsen   e-post:  kristian.jacobsen@tredjepart.no 
Gabriel Birkeland   e-post:  gabriel.birkeland@tredjepart.no 
 
 
Vi håper flest mulig benytter seg av denne muligheten og ønsker den 
enkelte lykke til med veivalget! 
 
 
 
 
 
 

Oslo, mai 2013 
 
 
 
 
 
 
 

Terje Valskår       Jonny L. Larsen 
Industri Energi      Tredjepart AS 

 


