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• AFP kan gi deg en ekstra
pensjon på 1 million
kroner tj,J sammen over

flere år.
• AFP ka'il tas utfra du er
62 år.
• De fleste i Norge har rett
på AFP.
• Det er ulike regler for
ansatte l offentlige og
private bedrifter
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• Velg selv tidspunktfor når
du vil ha AFP.

• Du må s:øke for å få AFP.
• Du behøverikke være

sliten etl er syk.
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Privat sektor: AFP er

en ekstra pensjon.
Offentlig sektor:
AFP er fortsatt en

førtidspensjonsordning.
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Utbetaling fra 67 år

9513288

7143975

9710175

7323119

8525212

6487667

988076

656309

medAFP

B>Paraon

utenAFP

Utbetaling fra 67 år

1 miflion i ekstra pansjoJl

blek• lrlig.1 million, men
$8111lat fra du er 62 Ar til

. Pensjonsutbetaling fra 62 år

8641913

6651236

du gir i graven).

IKSIMNL: Du SDm h11r retttil AFP ssmmenlignn ltabeUeil med adin kopi» som Ikke har retttH
AFP. Du tjener 500 000 kroner, er født i 1950, jobbwr til du blir .67 år og beregningen bruker Ars kullets
gjennomsnittli9:9 levekurve. Be~ningøn viser at du kan fotvente Afå over 1 million kroner i AFP
brutto og 670·IJOO kroner netto i AFP før du gåri graven.
• • START TIDLIG: Beregningen viser også et du fAr mer totalt sett vl!d å starte 100 %pen•
sjansutbetaling fra folketrygd og AFPfra 82 Ar. enn om du v11nter med uttakettil du er 67 Ar.
Dat nye skattefradraget som gis de som 1er ut alderspensjon fra 2011 og som erstatter :skatta•
begrensningsn1gelen, oppveier ulemJ)en med.toppskatt p.A høy personinntekt(lønn og pensjon! i
perioden 62 -67 Ar. Dette gjelder trolig.de aller fleste, menkvinner med god helse og gode gener,
k~n iennsyoligv.is tjene på å ta ut en begrenset pensjoa fra 62 Ar (for ekaempel 40 %1 og heller øke
uttakettil 100 % når de trapper ned l yrkeslivet

JOBB SAMTIDIG.Du kan fra 2011 ta
ut AFP selv om du jobber, uten at AFP
blir avkortet. Ansatte l privat sektor vil
fa pengene fra AFP-pensjonen som et på$lag på alderspensjonen fra folketrygden
uansett når de velgerå pensjonere seg.Du
skal få like mye i AFP om du venter med
åta ut AFP, men AFP-beholdningen din
fordeles over flere år om du starter uttaket av APP-pensjonep. fra du er 62 år. Du
far ikke ytterligere AFP~opptjening ved
uttak ett~ 70 år.
Arbeidstakere som er født i perioden
1944-1962, får dessuten et kompensasjonstillegg i kronet avhengig av fødselsår. AFP i privat sektor er der.fur en
«ekstra pensjon» eller en «tilleggspen~
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PENSJON

FORNØYD: Tenk på den friheten til å gjøre hva du vil, sier pensjonist Knut Kristian Olsen, som har valgt åta ut AFP og samtidig jobbe fullt. Inkludert AFP
får han utbetalt om lag 30.000 i måneden etter skatt.

- Lysten er avgjørende. Lysten
til å fortsette å jobbe, mener
Knut Kristian Olsen. 64-åringen holder koken, og tar samtidig ut APF-pensjon.
Tekst: Randi Bergan I randi@lomedia.no
Foto: Håvard Sæbø I has@lomedia.no

I Songe, midt mellom Risør og Tvedestrand, ligger et tidligere tresliperi
som i dag huser Tore Olsen Produksjon. En allsidig metallbedrift med 40
ansatte som lager deler på bestilling
fra en rekke kunder.
Blant de 20 i verkstedklubben er det
fire mann mellom 63 og 67 som jobber
fullt, og tar ut AFP i tillegg. En av de
fire er klubbleder Knut Kristian Olsen. I søknaden om AFP skrev han 70
år som foreløpig sluttdato.
16

,a

11&:ln

.t 10j11

Olsen hadde 30 års fartstid som
trailersjåfør da han kom til Songebedriften i 1998. Et langt arbeidsliv.
Men fortsatt er han pigg nok.
- Da jeg hørte om muligheten til åta
ut AFP og samtidig fortsette å jobbe,
tenkte jeg først at det var for godt til å
være sant, forteller han.
Så valgte han å ta ut 60 prosent AFP.
Det utgjør rundt 13.000 kroner brutto
i måneden.
Den normale årslønna hans er
320.000 brutto i året. De har 170 kroner timen etter et lønnshopp på 9,50 i
år. Inkludert AFP får han utbetalt om
lag 30.000 i måneden etter skatt.
- Folk spør meg hva jeg skal bruke
alle pengene til. Først betale ned litt
gjeld, men bare litt. I år har jeg brukt
litt på huset, for der hadde jeg et etterslep. Og så skal vi kose oss. Helgetur
på Riga før jul står først på programmet. Også passer jeg på å ta ut tid til

langhelger for å besøke døtre og barnebarn, for teller den fornøyde pensjonisten.
AFP-karene på Tore Olsen Produksjon er enige om at det beste er å ta ut
pensjonen straks, og så betale gjeld.
Det er mellom 67 og 77 at du trenger
penger. Etter det blir skjegget for
langt.
Men det gjelder å passe på. Nav
hadde glemt at Knut skulle ha AFPtillegget som tariffavtalen gir ham
rett til. Så en telefon dit skaffet ham
3000 kroner ekstra i måneden.
- AFP er et fantastisk tilbud. Tenk
på den friheten til å gjøre hva du vil!
Far min var bonde og hadde alltid ønsket å reise, men fikk ikke gjort det.
Da han døde, hadde han 150.000 på
bok. Husk å leve mens du gjør det,
husk å elske mens du tør det, sier Knut
Kristian Olsen.

Vil du bli
■

■
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Thor Åge Christiansen har regnet seg frem
til tidenes argument for å organisere seg.
Synd at de færreste tror på ham
Tekst og foto: Erlend Angelo I erlend@lomedia.no

Lett hoderisting. Det er det organisasjonsarbeider Thor Åge Christiansen
oftest blir møtt med, når han forteller
at å organisere seg betyr 1,5 millioner kroner i det lange løp. I pluss, vel
å merke.
En sum de aller fleste mener er for
stor til å være sann!
- Jeg må si jeg har en morsom jobb,
som kan spørre folk direkte om de vil
ha en million kroner. Mange svarer jo
rett frem nei takk, ler Christiansen.

- Her kommer jeg med en motsatt
sannhet, og det tar tid å snu dette. Vi
må bare komme igjen og igjen, om
folk ikke tror det første gangen. Til
slutt går det inn at det faktisk er en
økonomisk gullgruve å være organisert, sier Christiansen - som også slår
et slag for prosentbasert kontingent:
- Medlemskapet blir ikke dyrere jo
mer du tjener. Det er bare tull - dette
får man igjen på AFP-en!

Store summer - for alle

Men er det riktig å «selge» et medlemskap i Fellesforbundet? Hvor blir
det da av den aktive deltakelsen, det
solidariske samholdet?
- Vi må tenke helhet. Når jeg skal
fortelle om LO og Fellesforbundet,
starter jeg med samholdet vikinghøvdingene skapte seg mellom for tusen

Ett av mange virkemidler

Regnestykket i detaljer ser dere på
neste side, men kort oppsummert utgjør AFP mellom 800.000 og 1,3 millioner kroner. Legger man til medlemsforsikringene, samt maksimal
utnyttelse av LOfavør, ender de fleste
opp rundt 1,5 millioner kroner.
-Tallene for AFP er hentet fra Nav,
mens LOfavør-utregningene er mye
basert på VGs beregninger fra noen
år tilbake. Sluttsummen varierer ut
fra hvor mye du tjener, samt hvilket
forbund du tilhører.
- Dette er ingen eksakt vitenskap;
noen kommer over, noen kommer under. Men for alle er det store summer
det er snakk om, påpeker Christiansen.

år siden, og ender opp med å vise hvor
vi er i dag. Dagens samrunn
hadde ikke vært mulig
uten fagbevegelsen,
og de t skal vi
selvfølgelig
også fortelle,
sier Christiansen.
-Men
forskj ellige
folk krever
forskjellige
løsninger. Det
er mye vi kan bidra
med, og pengene er
bare en del av det men det er en veldig
viktig del for mange.
Også de hoderistende.

◄ FORDARLIG:

Thor Åge Christian -

Dyrt-myten må bort

sen mener Fellesfor-

Organisasjonsarbeideren i avdeling
09 i Østre Agder er vant til å høre at
LO-medlemskap er dyrt. For dyrt.
Det er en myte som straks må legges
død, mener han.

bundet er for dårlig
på merkevarebygging. Selv er han godt
synlig i sin noe spesielle Fiat Bravo ...
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Sli!< er reqv,e.styl<l<et:
Pa år:
Totalt:
!fr.stønn: 3S-0;000,11.000.000,- (10 år)
l<.ontinqent: 1,.r pro.sent
- :i..10.000,- (10 år)
Sk.attefradraq k.rmtinqent: 3.660,- 10.55:J..,- (10 år)
Med/cM.sfor.sikrinq: 3.:i...rs;11:J...500,- (60 år)
ftvtalcfe.stet pen.s;on MFP): 1.r.611,- 115.:i..oo,- 0.o år)

Fort;ene.ste ved Med/cM.sk.ap:
153.05:J..,Ytter/iqere LOfavør-be.spard.scr: 5':J..Jf-. 100,SVM be.spard.scr:
::: 1,11'l,r$:i. NO!<
Det er en økonomisk
gullgruve å være
organisert
' '
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Fellesforbundet
Avdeling 8 Telemark

Ny Folketryed Of? AFP !
Den nye folketrygda er lagt opp slik at "alle" kan gå av med
pensjon i fra fylte 62 år, men for å kunne gjøre det, må du som:
• er født i 1956, ha minst kr.370 000,- i inntekt i 40 år.
• er født i 1966, ha minst kr.397 000,- i inntekt i 40 år.
• er født i 1981, ha minst kr.390 000,- i inntekt i 40 år.
Alle 3 eksempla vil få+/- kr.130 000 i pensjon (før skatt).
Jobber du i en bedrift med TARIFFAVTALE har du rett til

Avtalefesta Pensjon, AFP.
AFP vil gi deg ca. kr. 45000,- i ekstra årlig pensjon.ved 62 år.
Beløpet faller med alderen, men lever du til du er 82 år, gir det deg
mellom 500 000 og 700 000 kr. mer i pensjon enn en som jobber i en
bedrift uten TARIFFAVTALE.
Du må være tilslutta ordninga 7 av de siste 9 åra for å få AFP.
Har du fylt 55 år er det for seint, og ID! har tapt .. ... .
Dersom du vil vite hva en Tariffavtale har å si for akkurat din pensjon, må du gå inn påwww.nav.no.
Der må du logge deg inn på "mine sider'', og velge pensjonskalkulator. Det første du får spørsmål om er om
du har Tariffavtale med AFP. Dette svarer duja på{enten du har eller ikke). Ellers følger du .anvisningene.
NB! For å se hvor mye du vil få i eventuell AFP trenger du ikke legge inn OTP, obligatorisk tjenestepensjon.
Folketrygda og OTP er lik uansett om du har AFP-otdning eller ikke.

Dersom dere er interessert i mer informasjon ta kontakt med avdelingen.
Vi stiller gjerne opp og forteller mer om medlemskap i Fellesforbundet
og om det å ha tariffavtale.
Kontakt: Fellesforbundet Avdeling 8 Telemark
Telefon: 48158529 eller 35587160
Kontor:
besøk$adreSQ
Grenaderveien 4
3734Sklen
Tlf: 36 5IJ 11 60

Fæc: 35 S8 71 61

Køntor:
bssøksadmsse
LO-senteret

Bankgiro:
9017.06.00567

Torwt4
3674 Notodden
Fax: 35 02 90 81

OTfl.nr;
971100559

Po.stadr&.ue:
Fel/e$lorbundet
Avdeling 8 Telemark
Pb 1238 Kjørbekk
3702Slden

E..post
AvdB@fellesforbundet.om

