
 

 

Samordning 

Pensjonen fra oss er en tjenestepensjon som kommer i tillegg til annen pensjon. Tjenestepensjoner 
skal samordnes med pensjon fra folketrygden.  

Samordning innebærer at folketrygdens ytelser utbetales fullt ut, mens pensjonen fra Statens Pensjonskasse 
reduseres med et samordningsfradrag. 

Ved full opptjeningstid sikrer vårt garanterte pensjonsnivå deg en samlet pensjon fra oss og folketrygden på 
minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.  

Alderspensjon fra folketrygden 
Forutsetningen for å få alderspensjon fra Statens Pensjonskasse er at du også tar ut pensjon fra folketrygden 
så snart du har krav på det. Det vil si senest ved fylte 67 år.  

Alderspensjonen fra folketrygden består av 

 grunnpensjon 

 tilleggspensjon 

 særtillegg  

Grunnpensjon  
Grunnpensjon beregnes uavhengig av tidligere inntekt. Grunnpensjonens størrelse er avhengig av din sivilstand 
og trygdetid. Med trygdetid menes vanligvis botid i Norge.  

Er du enslig skal grunnpensjonen tilsvare folketrygdens grunnbeløp, 1G. Er du gift eller samboende og din 
ektefelle også har tatt ut pensjon fra folketrygden eller har inntekt over 2 G, får hver av dere 85 prosent av G i 
grunnpensjon.  

Grunnpensjonen vil som hovedregel bli forholdsmessig redusert dersom du ikke har bodd minst 40 år i Norge 
mellom fylte 16 og 66 år.  

Tilleggspensjon  
For å få tilleggspensjon må du ha opptjent pensjonspoeng i minst tre år. Likningskontoret fastsetter årlige 
pensjonspoeng på bakgrunn av arbeidsinntekt. 

Størrelsen på tilleggspensjonen er blant annet avhengig av 

 hvor mange år du har opptjent pensjonspoeng 

 hvor høy arbeidsinntekten har vært i opptjeningstiden  

Tilleggspensjonen beregnes ut i fra et sluttpoengtall. Sluttpoengtallet er gjennomsnittet av de 20 beste 
pensjonspoengene. 

Særtillegg  
Dersom du har krav på liten eller ingen tilleggspensjon, får du i stedet et særtillegg i tillegg til grunnpensjonen.  

Samordning av pensjonen 
Samordning skjer slik at folketrygdens ytelser utbetales fullt ut, mens pensjonen fra Statens Pensjonskasse 
reduseres med samordningsfradrag. Det gjøres fradrag for grunnpensjon, tilleggspensjon og eventuelt 
særtillegg.  



Alle ytelser fra folketrygden skal samordnes med pensjonen fra Statens Pensjonskasse. En del andre pensjons- 
og trygdeytelser som for eksempel krigspensjon, yrkesskadetrygd og pensjon fra Pensjonstrygden for sjømenn 
samordnes også med pensjon fra oss.  

Samordningsfradrag for grunnpensjon 
Pensjonen fra oss reduseres med et samordningsfradrag på inntil tre fjerdedeler av fullt grunnbeløp.  

Dersom du har mindre enn 30 års pensjonsgivende opptjeningstid i Statens Pensjonskasse, blir 
samordningsfradraget tilsvarende redusert. Har du hatt deltidsstilling blir fradraget redusert i forhold til den 
gjennomsnittlige stillingsstørrelsen. Dersom du tar ut delvis pensjon, reduseres samordningsfradraget i forhold 
til pensjonsgraden.  

Samordningsfradrag for tilleggspensjon 
Pensjonen fra oss reduseres i utgangspunktet med et beløp som tilsvarer den tilleggspensjonen du har rett til 
fra folketrygden.  

Vi gjør imidlertid ikke fradrag for tilleggspensjon som er beregnet av inntekt som ikke har vært 
pensjonsgivende hos oss. Vi regner derfor vår egen tilleggspensjon ut fra pensjonsgrunnlaget ditt, og bruker 
den i samordningen hvis det gir et lavere fradrag enn folketrygdens tilleggspensjon.  

Dersom du ikke har full pensjonsgivende opptjeningstid, reduseres samordningsfradraget tilsvarende. Det betyr 
at hvis opptjeningstiden din er 15 år, vil vi redusere pensjonen med 15/30 av tilleggspensjonen. Dersom du tar 
ut delvis pensjon reduseres samordningsfradraget i forhold til pensjonsgraden.  

Samordningsfritak for økt tilleggspensjon 
Dersom du etter uttak av full alderspensjon fra Statens Pensjonskasse har hatt opptjening av tilleggspensjon i 
folketrygden i de årene du fylte 67, 68 eller 69 år, skal økt tilleggspensjon holdes utenfor samordning. Det 
samme gjelder økt tilleggspensjon som følge av at du har fått godskrevet pensjonspoeng for omsorgsarbeid 
etter helt avsluttet yrkesaktivitet. Du må selv ta kontakt med oss for å kreve samordningsfritak.  

Samordningsfradrag for særtillegg 
Dersom du har krav på særtillegg fra folketrygden, trekkes dette i sin helhet fra pensjonen fra oss. Er 
opptjeningstiden din hos oss kortere enn 30 år, vil fradraget bli tilsvarende redusert. Går du av med delvis 
pensjon reduseres samordningsfradraget i forhold til pensjonsgraden.  

 


