
TING DU MÅ TENKE PÅ I 
FORBINDELSE MED PENSJON

AFP, LANGVARIG SYKEFRAVÆR
 OG PERMISJON

Hvis man ikke er i stand til å

jobbe fullt etter fylte 62 år,

kan man likevel søke om AFP

ved siden av alderspensjon.

Man kan berge AFP også

hvis helsa ikke er på topp.

Før man fyller 62 år kan man da motta

arbeidsavklaringspenger eller delvis uføretrygd

under forutsetning at man

fortsetter i jobb i minst 20 prosent. Dersom

man da sier fra seg uføretrygd ved fylte 62 år,

vil man få AFP.

De siste tre årene før uttak av AFP må man ha

vært sammenhengende ansatt og reell

arbeidstaker. Arbeidsforholdet må være på

minst 20 prosent.

Komplisert, urettferdig og ulogisk:

Permisjoner på til sammen mer enn 26 uker

Sykefravær på til sammen mer enn 52 uker.

For arbeidere født etter 1.3.1955 er grensen
for sykefravær 78 uker.
Arbeidsavklaringspenger regnes som
sykefravær.

Ved lange fravær de siste tre årene før uttak

mister man AFP. For de fleste betyr dette at

man må følge med på fraværene etter 59-års

dagen. 

Grensene er: 

FRAVÆRSGRENSER

Pensjonsalder betyr rett til å få utbetalt pensjon.

Du kan jobbe hel eller redusert stilling mens du

tar ut pensjon.

Du velger selv om du skal ta ut AFP eller ikke. Du

kan for eksempel ta ut 40 % av pensjonen, med

eller uten AFP i tillegg.

ALLE HEISMONTØRER HAR VALGFRI
PENSJONSALDER FRA 62 ÅR

Hvis du venter med å ta ut AFP, 

vil du få høyere årlig AFP.

Hvis du venter med å ta ut alderspensjon, vil du få

høyere årlige alderspensjon.

AFP ER EN LIVSVARIG
TILLEGGSPENSJON

KAN JEG MISTE AFP?

For å få AFP må du søke mens du fortsatt er i

arbeid.

Du jobber i en bedrift uten tariffavtale.

Du får innvilget uføretrygd rett før du fyller

62 år, og fortsetter på uføretrygd i etterkant.

JA! Pass deg for følgende tre feller:

WWW .HEIS .NO


