
Før du bestemmer deg...



Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen 
var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller 
ikke så mange valg. 

Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. 
Fra 2011 kan alle arbeidstakere selv velge når 
de vil gå av etter fylte 62 år. Det betyr større 
valgfrihet, men samtidig også mer ansvar. 

For noen er det enkelt. De vil gå av med pensjon 
så tidlig som mulig og har gode grunner for 
det. Andre er like klare på at de ønsker å jobbe 
så lenge de kan – ja, gjerne lenger enn til 
aldersgrensen. 

Men, mange slites mellom tro og tvil. Det kan 
virke forlokkende med mer fritid, som kanskje 
kan brukes til å reise eller til frivillig arbeid. 
På den andre siden kan det være tøft å si farvel 
til gode kolleger og det sosiale fellesskapet på 
arbeidsplassen. 

Lurer du på når du skal gå av med pensjon? Vi 
har laget dette heftet i håp om å kanskje skape 
noen nye refleksjoner - før du bestemmer deg. 
God lesing!

Oslo, oktober 2009

Åsmund Lunde

Enklere før?



Hva betyr jobben 
for deg?
Hva er viktig for meg:

■ fag, få bruke min kompetanse

■ lønn

■ nye utfordringer

■ fremtidig pensjon

■ sosialt fellesskap, venner

■ lære nytt, være i utvikling

■ meningsfulle oppgaver, være nyttig

■ annet

Skal – skal ikke… Skal jeg velge å benytte meg 
av tidligpensjon eller skal jeg fortsette noen år 
til? 



Det er lett å få inntrykk av at folk går av med 
pensjon tidligere og tidligere - men det er 
faktisk omvendt. Forventet gjennomsnittlig 
pensjoneringsalder er nå 64 år. Det er et halvt 
år mer enn for bare kort tid tilbake.

Det kan ha sammenheng med at stadig flere 
arbeidsgivere er opptatt av å skape en mer 
attraktiv arbeidsplass. Mange har utviklet 
en seniorpolitikk fordi de ønsker å beholde 
seniorene lenger i arbeid.

Det moderne arbeidslivet – og det nye 
pensjonssystemet - har fokus på økt fleksibilitet. 
På mange arbeidsplasser er det ikke lenger 
snakk om å velge mellom enten-eller, det 
finnes et både-og! Det er for eksempel mulig å 
ta ut pensjon og fortsette i arbeid, heltid eller 
deltid, for den som ønsker det. Sjekk hvordan 
seniorpolitikken er på din arbeidsplass og 
hvilke muligheter du har!

Økt fleksibilitet - 
flere valgmuligheter



I en travel hverdag kan livet som pensjonist 
virke fristende. Mer tid til å reise, mer tid 
til barnebarn eller å kunne bo på hytta hele 
sommeren osv.

Men, mange opplever også at fri gjennom 
hele året gjør dagene like, eller at de ikke 
har økonomi til å gjøre alt de har drømt om. 
Variasjonen mellom jobb og fritid skaper 
kontraster og kan gjøre livet mer allsidig. 
Noen liker også den strukturen det gir å ha 
noe fast å gå til.

Variasjon



Gode venner kan gi livet mye innhold og glede. 
Arbeidsplassen er for mange en viktig del av det 
sosiale livet. Ofte er kollegene og arbeidsmiljøet 
et stort savn for dem som har gått av med 
pensjon. Gode relasjoner betyr mye, uansett 
hvor vi har dem.

Sosialt fellesskap



Utfordringer
Vi trenger utfordringer. Noe å bryne oss på, noe 
å strekke seg etter. Det gjelder også for oss som 
har levd en stund.

Det er mange steder vi kan utfordres. Arbeids-
plassen er en av dem. Hvor vil du hente dine 
utfordringer?

Samfunnsdeltakelse

Arbeidslivet er for de fleste av oss en sentral 
del av det å være samfunnsborger. Mange som 
har gått av med tidligpensjon sier de føler seg 
mindre viktige enn før... Hvordan tror du dette 
ville vært for deg?



Aktivitet
Det er sunt å bruke kroppen og hodet. 
Forskning viser at det å være i arbeid kan ha en 
positiv effekt for både den mentale og fysiske 
helsen.



Bedre økonomi
Det nye pensjonssystemet gir oss større 
valgfrihet. En ting er i alle fall klart; rent 
økonomisk lønner det seg alltid å jobbe.
Ikke bare tjener vi mer som yrkesaktive enn vi 
vil få i pensjon. Jobber vi lenger, vil vi også få 
mer utbetalt i pensjon den dagen vi slutter. 

Vil du vite mer, se www.minpensjon.no eller 
kontakt ditt lokale Nav-kontor.

Du står ikke i veien 
Av og til må en bedrift nedbemanne. Og kan 
nedbemanninger løses gjennom frivillig avgang, 
er det bra.

Hvis du skulle få tilbud om tidligpensjon som 
et ledd i en nedbemanning, bør du si ja hvis du 
faktisk har lyst til å gå av med pensjon. Men 
argumentet om at du bør gå av fordi du står i 
veien for yngre arbeidstakere, holder ikke.
Ingen arbeidstakere står i veien for andre. Alle 
er like mye verdt.  Den enkelte skal kunne tenke 
på hvilket valg som er mest riktig for seg. Uten å 
ha dårlig samvittighet!



Arbeidslivet 
trenger deg
I Norge blir vi flere og flere eldre, mens andelen 
unge i yrkesaktiv alder synker. Samfunnets 
behov for arbeidskraft vil øke, særlig på viktige 
områder som helse, omsorg og skole. Derfor 
vil seniorenes arbeidskraft bli mer attraktiv og 
etterspurt.
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