
Som medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA), har du en av de  beste 
pensjonsordningene i markedet. Med full opptjening får du en alderspensjon på 66 
prosent av pensjonsgrunnlaget ditt, før levealdersjustering.

Når bør du tenke på pensjon?
→  Når du for første gang orienterer

deg om mulighetene i arbeidslivet
→  Når du begynner i ny jobb
→   Når du vurderer å skifte

arbeidsgiver
→   Når du forhandler om lønn og

andre goder
→  Når du tegner forsikring eller tar

opp lån

Hva er alderspensjon?
Alderspensjon er det du skal leve av 
når du blir pensjonist og består av: 
alderspensjon fra folketrygden, 
privat/offentlig tjenestepensjon fra 
dine arbeidsgivere og eventuell egen 
sparing. POA blir beregnet som en 
offentlig tjenestepensjon.
Du tjener opp tjenestepensjon 
gjennom hele yrkeslivet. Hver 
måned setter arbeidsgiveren din av 
penger til pensjon. Hvor mye du får i 
pensjon er avhengig av hvor høy 
lønnen din er, gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse, hvor lenge du har 
jobbet og når du er født. 

Beregning og størrelse
•

•

 Du har tjent opp full pensjon i 
POA etter 30 år i 100 prosent 
stilling. Da får du en samlet 
alderspensjon fra folketrygden 
og POA som utgjør 66 prosent av 
pensjonsgrunnlaget ditt, før 
levealdersjustering. 
 Levealdersjustering innebærer 
at den opptjente pensjonen din 
skal fordeles på det antall år ditt 
årskull i snitt er forventet å leve. 
Så lenge levealderen øker, må 
hvert årskull jobbe lenger enn 
det forrige for å oppnå samme 
pensjon.

•  Ble du medlem i POA før 1. februar 
2003, kommer du inn under avtalen 
om overføring av pensjons-
rettigheter mellom offentlige 
tjenestepensjonsordninger. 
Rettigheter du har opptjent i de 
ulike ordningene blir fastsatt og 
utbetalt i hver enkelt ordning.

•  Har du rett til pensjon fra POA, får 
du pensjon så lenge du lever. 
Private pensjonsordninger 
utbetales ofte bare til du fyller 77 
år. 

Når kan du ta ut alderspensjonen?

VIKTIG Å VITE 
Hvem får alderspensjon fra POA?

Trygghet i alle livets faser: Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) er en lovfestet 
kollektiv pensjonsordning, som administreres av Statens pensjonskasse. Pensjonsordningen har 7 400 
medlemmer og 4 600 pensjonister. En god pensjonsordning handler om mer enn alderspensjon. 
Medlemskap i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet omfatter også avtalefestet pensjon (AFP), 
uførepensjon og etterlattepensjon. Medlemmer kan også søke om boliglån.

ALDERS PENSJON 
ER UTSATT 
LØNN

►
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•

Du har rett til å ta ut tjenestepensjon 
fra POA fra du fyller 67 år. • Du har vært ansatt i minimum tre 

år i én eller flere virksomheter som 
er tilknyttet POA.

• Du jobber minimum 15 timer
i uken i denne stillingen. For 
apotekteknikere er minstegrensen 
13,5 timer per uke. 



www.spk.no/apotekordningen: 
Pensjonskalkulatoren på 
innloggingstjenesten Min side gir deg 
svar på hvor mye du får i pensjon fra 
folketrygden og Pensjonsordningen 
for apotekvirksomhet. Dette beregnes 
ut fra data vi har registrert hos oss. 
Du kan også sjekke valgmulighetene 
dine dine og se hvordan ulike valg kan 
slå ut for ved ulike 
pensjoneringstidspunkter. Husk at 
hvis du er født etter 1953, kan du 
foreløpig ikke få riktige tall for 
offentlig tjenestepensjon.

www.nav.no
Nettjenesten Din pensjon gir deg 
god oversikt over den samlede 
pensjonen din fra folketrygden i tillegg 
til offentlig tjenestepensjon og privat 
tjenestepensjon fra alle dine 
arbeidsgivere Her kan du se 
opptjeningen din, søke om pensjon fra 
folketrygden og få oversikt over 
utbetalingsdatoer. 

www.norskpensjon.no: Gir deg en 
samlet oversikt over dine antatte 
pensjonsrettigheter både i folketrygden, 
fra private tjenestepensjonsordninger 
og individuelle avtaler. 

Arbeidsgiver: Ta kontakt med din 
nærmeste overordnede eller den 
pensjonsansvarlige på arbeidsplassen 
din. De kan hjelpe deg å finne svar på 
det du lurer på om alderspensjon.

Denne informasjonen er ikke 
uttømmende.

Hvordan søke alderspensjon?
Det er arbeidsgiveren din som sender 
melding til Statens pensjonskasse, 
som administrer POA, om at du vil gå 
av med pensjon.

Finn ut mer om alderspensjon
Hvis du er født i 1953 eller tidligere, 
kan du allerede nå finne ut hvor mye 
du får i alderspensjon. Regelverket for 
offentlig tjenestepensjon for yngre 
årskull er  ikke vedtatt.




