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HJELP HVERANDRE Å SIKRE ALDERDOMMEN
Det lønner seg å planlegge
pensjonisttilværelsen
sammen med partneren.
Men ikke vent for lenge.
MERETE LANDSEND
mel@dagbladet.no

I

et parforhold skal begge leve av pensjonen. Det bør styre hva slags beslutninger dere tar når tidspunktet
for pensjonering nærmer seg,
mener Stian Revheim, pensjonsekspert i DNB.
Mange vurderer å ta ut pensjon samtidig som de fortsetter
i jobb. Det er ikke nødvendigvis
det smarteste å gjøre.
– Statistikken viser at kvinner
i gjennomsnitt lever seks år
alene. Det skyldes at menn lever
tre år kortere og gifter seg tre år senere.
Gjennomsnittskvinnen i Norge skal dermed klare seg alene økonomisk fra hun er
78 år, og det burde man ta høyde for når
pensjonisttilværelsen skal planlegges,
sier han.
For å få bedre pensjonsøkonomi er det
ingenting som slår det å kunne stå lenger
i jobb, påpeker Revheim.
– Løsningen kan være at kvinnen –
som forventes å leve lengst – bør vente
med å ta ut pensjon selv om begge slutter
i jobb. Klarer dere å leve på bare mannens
pensjon i noen år? Kan eventuelt begge
utsette uttaket av pensjon, enten ved å
fortsette i jobb eller ved å leve på oppsparte midler – ja, da er dette det lureste
å gjøre.
Når du begynner å ta ut alderspensjon
fra folketrygden, får du skattefradrag.
Men fortsetter du å jobbe, kan du komme
til å gå vesentlig opp på trinnskattstigen.
Det du netto sitter igjen med av pensjonen, blir dermed lavere enn hvis du
venter med å ta ut pensjon.
– Bestemmer du deg likevel for å ta ut
pensjon fra 62, kan det være lurest å ta
ut fra folketrygden først – da får du i alle
fall skattefradraget som gjør at skatten
reduseres noe, sier han.
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Skaff deg oversikt

Er man heldig å ha en å dele livet med, vil
man ofte ønske å kunne nyte pensjonisttilværelsen fra samme tid, tror Alexandra
Plahte, uavhengig pensjonsekspert i
Gabler Pensjon & Rådgivning.
– Hvilke muligheter har dere til å
ha mer fritid sammen selv om den
ene har mange år igjen til pensjonsuttak? Hvordan planlegge livsfaseøkonomien slik at dere har tilstrekkelig
økonomisk frihet og fleksibilitet den
dagen den ene går av med pensjon?
Dersom den yrkesaktive skal slutte
i jobben eller redusere sin arbeidstid,
er det viktig å ikke bare se på de økonomiske konsekvensene av nedgang i
lønnsinntekt.
– De pensjonsmessige konsekvensene
vil være individuelle og ikke minst også
forskjellige avhengig av om man tenker
på pensjonen fra Nav eller gjennom jobben. Særlig oppmerksomme bør de som
er omfattet av AFP, være. Trår man feil
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her, kan man fort miste en AFP-rettighet
med en nåverdi på 1,5 millioner kroner,
sier hun.
Det er også viktig å være oppmerksom
på andre økonomiske konsekvenser som
bortfall eller reduksjon av inntekt kan få
for rettigheter ved sykdom, uførhet og
død.
– Det viktigste er at man skaffer seg
oversikt over de økonomiske konsekvensene ulike valg måtte få, ikke bare
lønnsmessig, men også for alderspens-

jonsrettighetene og ulike sikkerhetsnett
ved sykdom og død.

Skille lag

Selv om det selvsagt er hyggeligst å planlegge basert på ei lys framtid, er det viktig
å også ta høyde for at det uforutsette kan
skje, understreker Plahte.
– Også eldre skiller seg, og det skjer så
godt som aldri at man faller fra samtidig.
Det er derfor viktig å skaffe seg oversikt
over hva som skjer ved død og eventuelt

ved skilsmisse.
Mens hovedregelen er at det man
har skapt felles under ekteskapet,
skal deles, gjelder andre regler for
pensjon. Offentlige og private pensjonsordninger skal holdes utenfor
formuesdelingen.
– I praksis betyr dette at dersom man
skal ha kompensert for sitt pensjonsmessige tap som for eksempel skyldes
arbeidsfordelingen i hjemmet, må dette
i utgangspunktet løses partene imel-

lom på annen måte. Ekteskapsloven
har riktignok en bestemmelse som sier
at en ektefelle som blir urimelig dårlig
stilt, kan tilkjennes et beløp. At man kan
tilkjennes et beløp er imidlertid slett ikke
det samme som at man blir tilkjent noe
som helst, sier Plahte.
Sier den andre nei, må man gå rettens
vei. Det innebærer en økonomisk risiko
og – ikke minst – også normalt økt konfliktnivå partene imellom.
– De fleste har ikke økonomisk

handlerom til å spare forløpende der en
ektefelle er hjemmeværende eller jobber
redusert. Det betyr imidlertid ikke at
man kan regulere det på annen måte. Man
skriver jo ektepakt om all verdens annet,
så hvorfor ikke ta med en formulering
også om det pensjonsmessige?
Ettersom man normalt ikke dør
samtidig, er det viktig å også sette seg
inn i de økonomiske konsekvensene
ved dødsfall.
– Mange er ikke klar over at reglene for

hva etterlatte får i pensjon fra folketrygden og gjennom arbeidsforhold er
svært ulike. Hos Nav likestilles samboer
med felles barn med ektefeller. Men for
tjenestepensjonen spørs det helt hvor du
jobber.

Deler regningen

– Det er lønnsomt å være to når man blir
pensjonist. Dette bør legges til grunn når
man planlegger overgangen fra yrkesaktiv til en pensjonisttilværelse, konstate-

rer Birger Myhr, daglig leder av Pensjonseksperten.
– Å leve i et parforhold er billigere
enn å være enslig. Mange utgifter er jo de
samme enten man lever alene eller har
en ektefelle eller samboer å dele regningen med. Differansen er større enn den
ekstrapensjonen enslige mottar, sier han.
I grunnpensjonen fra folketrygden
opereres det med lav og høy sats,
lav sats for gifte og samboende og
høy sats for enslige. Tanken var
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DETTE BØR DERE
TENKE OVER
Gjeld:

Ha en plan. Bør dere ha
betalt ned hele lånet, eller
et det greit å fortsatt ha
litt gjeld når dere går inn
i pensjonstilværelsen?
Mange låner opp gradvis
for å kunne ha litt tilskudd
til pensjonen, men det er
også ulemper med en slik
løsning.

Etterlattepensjon:

Reglene er ulike avhengig
av om det gjelder pensjon
fra folketrygden eller
gjennom arbeidsforhold.
Mens reglene for etterlattepensjon fra Nav gjelder
likt for alle, er det vesentlige forskjeller på hva som
gjelder i de ulike tjenestepensjonsordningene.

sJeKK KONseKVeNseNe: ettersom man normalt ikke dør samtidig, er det viktig å også sette seg inn i de økonomiske
konsekvensene ved dødsfall. foto: NTB scanpix

«HVIS DEN SOM FØRST DØR HAR SÆRKULLSBARN, OG DU MÅ
BETALE UT ARV, ER DET IKKE SIKKERT DU HAR RÅD TIL DET.»

«Bare» samboer?

Er samboeren din omfattet
av offentlig tjenstepensjon
får du null etterlattepensjon hvis han/hun dør. Som
samboere får du ingenting,
selv om dere har felles
barn. Mens folketrygden
likestiller samboere med
felles barn med ektefeller,
er etterlattepensjonsordningene i offentlig sektor
forbeholdt dem som er gift.
Arbeidsgiver i privat sektor
er ikke pålagt å ha etterlattedekning for sine ansatte.

Jobbe eller slutte?

Se på fordelingen av pensjonen mellom dere. Hva
kan begge forvente å få ved
fylte 62? Er det lurt å ta ut
alt i begynnelsen og leve
flott i noen år, slik at dere
må leve på smuler resten
av pensjonstilværelsen?
Hvor lenge tror du at dere
kommer til å være aktive
og har mulighet til å løpe
rundt? Noen vil ha mest
mulig å rutte med de første
årene, de er kanskje redde
for å havne på sykehjem og
uansett ikke ha mulighet til
å bruke penger. Ingen kan jo
vite hva fremtiden bringer,
men det er uansett lurt å
tenke frem i tid og planlegge deretter. Tar man ut
pensjon tidlig, får man det
kjekt i starten, men man får
vesentlig lavere pensjon å
leve for resten av livet.

Arv og testament:

For mange – særlig samboere, ektefeller uten barn
eller par med særkullsbarn
– bør vurdere å opprette
testament. Vurder også
om dere skal opprette en
fremtidsfullmakt. Den trer
først i kraft når arvelater
er så svekket at han eller
hun ikke kan styre egen
økonomi. Uten en fremtidsfullmakt vil det være
fylkesmannen som overtar
ansvaret for å forvalte midlene dine. Det innebærer at
arvingene verken kan selge
aksjene dine eller boligen
din eller foreta seg noe av
større betydning med dine
finanser uten samtykke.

LINE ASK, advokat
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nettopp å kompensere for de høyere
kostnadene som enslige har.
– Men forskjellene mellom satsene er blitt redusert fra 25 000 kroner for
noen år siden til 10 000 kroner i dag. Det
betyr jo at man kommer mye bedre ut
økonomisk hvis to deler på kostnadene,
sier han.
Både pensjonssystemet og skattesystemet er blitt mindre husholdningsbasert og mer individbasert, påpeker
Myhr.
– Tidligere ble gifte beskattet som ektepar, og det var mange gode argumenter for
det. Men i dag er det ikke lenger gitt at man
bor sammen hele livet, og dermed er skatte- og pensjonssystemet blitt mer individbasert. Du betaler skatten din uavhengig
av om du er gift, samboer eller enslig.
I noen parforhold er inntekts- og pensjonsopptjeningen veldig skjevt fordelt.
Da er det viktig å tenke gjennom hva
konsekvensene vil bli dersom den som
tjener mest, dør først.
– Hvis den ene faller fra, går man over
i en helt annen økonomisk situasjon.
Dette bør dere tenke gjennom mens
dere fortsatt er to. Det vil for eksempel
få innvirkning på hvor mye lån som vil
være akseptabelt å ha når dere går inn i
pensjonstilværelsen, hvor lenge dere skal
jobbe, eller om dere skal bygge opp en
økonomisk buffer, sier Myhr.
Slike spørsmål bør dere ha tenkt gjennom når dere er 55 år, ikke 65. Da er det
fremdeles mulig å ta grep.
– Hvis dere er gjeldfri, og ikke har
forsørgeransvar lenger, vil dere klare
dere fint økonomisk. Til og med enslige
minstepensjonister vil ha det greit nok
økonomisk, med rundt 15 000 kroner
utbetalt i måneden. Det burde være en
del av regnestykket.

Redusere forbruket

– I det øyeblikket man går fra å være inntektsmottaker til å bli pensjonsmottaker,
vil de aller fleste oppleve at inntekten blir
kraftig redusert, sier Hallgeir Kvadsheim,
programleder i TV-serien «Luksusfellen»
og atferdsøkonom i spareappen Spiff.
– Med mindre du har masse oppsparte
midler å tære på, vil du ha mindre å rutte
med som pensjonist enn som yrkesaktiv.
Sørg derfor for å innrette forbruket ditt
etter dette ett eller to år i forkant, råder
han.
Kvadsheim minner om at det er blant
dem over 60 at veksten i antall inkassosaker har vært størst de siste årene, selv om
økningen kommer fra et lavt nivå.
– For mange kommer nok inntekts-

nedgangen som et sjokk, de klarer ikke
å innrette seg. Men mange gamle vaner
vil man kunne endre på for å få et større
økonomisk handlingsrom. Mange par har
for eksempel to biler fordi begge pendler
til jobb, men er dette nødvendig når dere
blir pensjonister? Kanskje har dere også
andre faste kostnader som kan kuttes.
Når dere nærmer dere pensjonsalder
er det også viktig å ta stilling til om dere
skal bli boende eller flytte.
– Mange har planer om å skifte ut
eneboligen med en lettstelt leilighet
når de blir eldre, men blir overrasket
når de finner ut at de kanskje ikke har
råd. I enkelte områder er leiligheter
faktisk dyrere enn eneboliger. Det
bør man ha i bakhodet.
Mange har hjulpet ungene sine inn på
boligmarkedet, og har fortsatt kausjonsansvar når de går inn i pensjonisttilværelsen. Det kan sette en stopper for planene
om å ta opp et lån for å spe på pensjonen.
Halvparten av unge som kjøper bolig
for første gang, får økonomisk hjelp av
mor og far. Mange får hjelp i form av at
foreldrene stiller egen bolig som sikkerhet.
– Hvis du har stilt kausjon for barna
dine, kan banken si nei til at du låner opp
på egen bolig, ettersom du allerede har
forpliktet deg til å dekke barnas lå hvis
noe skulle gå galt. Gi deg selv litt albuerom, ikke bind for mye av boligen din i
et kausjonsansvar, sier Kvadsheim.

Skrive testament

– Det viktigste er å sørge for at du har et
sted å bo dersom partneren skulle falle
fra, sier advokat Line Ask i Help Advokatene.
– Hvordan blir den økonomiske
situasjonen din hvis partneren dør
først? Har du råd til å bli sittende med
huset hvis du blir alene? Denne tankeoperasjonen bør dere våge å gjøre,
sier hun.
For mange kan det lønne seg å
skrive testament – der dere ivaretar
hverandre. Det er særlig viktig hvis
dere «bare» er samboere uten felles
barn.
– Samboere uten barn arver ingenting
etter hverandre – hvis de ikke har sørget
for å skrive testament. Det er et sjokk for
mange. Mange vet heller ikke at barnløse
ektefeller ikke automatisk arver hundre
prosent etter hverandre, sier hun.
Behovet for testament øker nå som
stadig flere lever i en familiekonstellasjon
med mine, dine og våre barn.
– Hvis den som først dør har særkulls-

barn, og du må betale ut arv, er det ikke
sikkert du har råd til å bli boende i boligen. Ikke alle pensjonister har mulighet
til å ta opp lån. Juridisk sett har du krav
på å beholde selve boligen, men arvingene skal ha pengene sine. Kanskje du får et
forsikringsoppgjør hvis partneren dør,
som gjør at du får råd til dette, eventuelt
etterlattepensjon, men dette bør klarlegges i forkant slik at det ikke kommer
noen overraskelser den dagen du blir
alene, sier Ask.

Demens og sykehjem

Mange opplever at partneren får demens.
I slike tilfeller kan det være lurt å ha opprettet et fremtidsfullmakt.
Hvis en av dere får demens, kan ektefellen, barn eller andre nærstående
gis fullmakt til å ivareta dine interesser. Fullmakten kan i rett til å fordele
verdier, gi forskudd på arv eller selge
boligen. Kanskje har du ønske om at
eiendom skal selges hvis du havner
på sykehjem. Eller at noen av arvingene skal få bestemte eiendeler.
– Da kan du sikre at din vilje blir gjennomført selv om du ikke lenger er i stand
til å ordne med dette. Med en fremtidsfullmakt unngår du også at andre bestemmer noe du ikke ville ha samtykket til,
for eksempel å selge hytta som har vært i
familie i flere generasjoner, sier Ask.
Når alderdommen skal planlegges,
bør det tas høyde for at en av dere eller
begge havner på sykehjem en dag. Det
skal kommunen ha betalt for. Betaling for
oppholdet kan utgjøre inntil 85 prosent
av inntektene dine.
Løpende inntekter som ulike typer
pensjoner, renter på bankinnskudd,
utbytte fra aksjer og eventuelle leieinntekter er med i beregningsgrunnlaget.
– Det skal gjøres fradrag i beregningsgrunnlaget når beboer har hjemmeboende ektefelle. Fradraget skal minst svare til
de brutto pensjonsytelser ektefelle ville
fått dersom beboeren var død. Kommunen kan også gjøre en rimelighetsvurdering av fradrag, sier advokat Line Ask.
Dersom ektepar/samboere har felleseie, beregnes halvparten av de totale
kapitalinntekter/gjeldsrenter. Er ektefellenes eierforhold eller råderett over felles
inntekt/gjeld fordelt på en annen måte,
må dokumentasjon fremlegges (eksempel ektepakt).
– Ektefeller med vesentlig formue
kan dermed ha en fordel av å dele
formuen så likt som mulig før det kan
være aktuelt for den ene å flytte til et
sykehjem.

