
Brukerveiledning for pensjonskalkulator  

Prosessen for å beregne en prognose for pensjon starter ved at medlemmet logger inn i 

medlemsportalen og klikker på pensjonskalkulatoren.  

Følg disse enkle trinnene for å komme i gang:  

1. Logg inn  

2. Klikk på menypunktet øverst til høyre og velg «pensjonskalkulator» 

NB: det er mulig å finne detaljert informasjon om diverse tema dersom du klikker på 

tekst med blå skrift eller tekst med stiplet linje under.  

Trykk på ‘pil ned’ ved siden av «felter å fylle ut». Da vil skjemaet bli utvidet med felt du skal 

legge til din informasjon i. 

 

Det er forskjell på hva du skal fylle ut avhengig av om du har aktivt eller fratrådt 

medlemskap, årskull, aldersgrense og om det er tatt ut en pensjon fra før  

 

Pensjonskalkulator 
Dersom du får valget, velg pensjonstype: Alderspensjon/Særalderspensjon/AFP 

Fyll ut «felter å fylle ut» ved å trykke på pil ned 

1. Uttak fra pensjon: 

Dersom man er født før 1963 eller ved særalder får man mulighet til å korrigere lønn og 

stillingsprosent som er registrert av arbeidsgiver.  

Helt uttak: 

Oppgi startdato for alderspensjon. 

Første uttak (ved særalder):  

Oppgi startdato for pensjon, og ny deltid % (dersom du skal fortsette i din stilling på deltid, 

oppgi ny stillingsprosent, evt. 0 hvis du ikke skal jobbe)  

2. Uttak fra NAV 
Kan ikke tas ut samtidig med AFP og det blir da automatisk valgt helt uttak alderspensjon.   

Første uttak: 

Oppgi startdato for alderspensjon. Dersom det ikke velges fullt uttak, kommer det opp nytt 

valg for startdato for helt uttak.  

Antall år i utlandet / Sivilstatus: 

Oppgi antall år i utlandet etter fylte 16 år og sivilstatus.  

3. Pensjonsrettigheter i andre pensjonsordninger 
Hvis man har opptjening fra andre offentlige pensjonsordninger, skal man legge det inn her. 

Legg inn perioden og stillingsprosent. Det kan legges til flere linjer.  

4. Barnetillegg 
Alle årskull som har opptjening før regelverk 01.01.20 kan gis barnetillegg for barn under 

18 år på pensjonstidspunktet. Det gis tillegg for opptil 3 barn.  

Dersom det er mer enn 1 barn, så klikker du på knappen «+ legg til barn» 

5. Klikk på «Gå Videre» 
 

6. Annen inntekt (født før 1963) / Fremtidig opptjening (født etter 1962) 



Født før 1963:  
Dersom man er født før 1963, så vil det her være mulighet for å korrigere annen inntekt. 

dvs. inntekt som ikke er pensjonsgivende i pensjonsordningen (men er pensjonsgivende i 

NAV og vil ha påvirkning for beregningen av folketrygd)  

Ved AFP:  

Ved prognose på AFP for årskullene før 1963 vises verdien tidligere inntekt. Denne kan 

endres på via koblingen Korriger tidligere inntekt.  

Født etter 1962:  
Dersom man er født etter 1962, så er det fra dette steget i prosessen stillingshistorikk og 

annen inntekt legges til og endres på. Klikk på Korriger stillingshistorikk. 

OBS! Det er viktig å legge inn en sluttlinje for inntekt f.eks. ved uttak av pensjonen. Hvis 

ikke beregner kalkulatoren samme inntekt også etter uttak av pensjon 

7. Klikk på «Beregn»  
 

8. Resultatside - Prognoser 
Resultatsiden kan vises med beløp eller diagram fordelt på månedlig eller årlig.  

Du kan på ethvert tidspunkt i prognosen gå tilbake og endre på valgene som er gjort.  

Resultatsiden med forutsetninger kan også skrives ut 

 

 

Forbehold: 

Pensjonen er beregnet på grunnlag av de opplysningene vi har om deg, i tillegg til de 

opplysningene du har oppgitt selv. Dette er derfor en foreløpig beregning av hva du kan 

forvente deg i pensjon. Pensjonsberegningen er vist i dagens kroneverdi.  

Prognosen er ikke juridisk bindende for pensjonskassen.  

 


