
2014 Norsk (økonomisk tekst) 
Et oversettelsesvalg henger alltid tett sammen med vurderinger knyttet til det konkrete oversettelsesoppdraget 
(translation brief). Derfor følger her beskrivelsen av et tenkt oppdrag for oversettelsen av nedenstående tekst, tatt 
fra nettsidene til Arbeids- og sosialdepartementet.  

Oversettelsen skal brukes som Arbeids- og sosialdepartementets nye nettsider på hhv. engelsk, fransk, kinesisk, 
russisk, spansk og tysk.  

 

Hvorfor er det nødvendig med en pensjonsreform? 
Kombinasjonen av en økende andel eldre og høyere gjennomsnittlige pensjoner vil føre til en 
dramatisk økning i pensjonsutgiftene i folketrygden. Utgiftene til alders-, uføre- og 
etterlattepensjoner i folketrygden ved en videreføring av dagens system vil kunne dobles fra 9 
prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien i dag til nær 18 prosent i 2050. 

Utgiftene til alderspensjoner alene anslås å øke fra 6 prosent til om lag 14 prosent av 
verdiskapingen. Aldringen av befolkningen bidrar ikke bare til økte pensjonsutgifter, men vil 
også gi økte offentlige utgifter på andre områder. Særlig vil veksten i andelen av befolkningen 
over 80 år trekke i retning av en betydelig vekst i utgiftene til helse- og omsorgstjenester, selv 
om en gradvis bedring i helsetilstanden for denne aldersgruppen trolig vil moderere veksten. 

 

[…] 

Hva er hovedtrekkene ved de nye reglene for alderspensjon? 
Ny modell for opptjening av alderspensjon 
Den nye opptjeningsmodellen for alderspensjon har følgende egenskaper: 

• En inntektspensjon som innebærer at en hvert år tjener opp pensjonsrettigheter 
tilsvarende 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt. Den årlige pensjonsopptjeningen 
summeres opp til en samlet pensjonsbeholdning. Den enkeltes årlige pensjon beregnes 
ved å dele pensjonsbeholdningen på et delingstall som reflekterer antall år som 
pensjonist.  

• All inntekt fra første krone og opp til 7,1 G (562 434 kroner) er pensjonsgivende.  
• Inntektspensjonen tjenes opp gjennom arbeidsinntekt mv. fra 13 til 75 år.  
• I ny alderspensjon erstatter en garantipensjon dagens minstepensjon og er på samme 

nivå som denne.  
• Garantipensjonen avkortes med 80 prosent mot opptjent inntektspensjon.  

 
Ny modell for uttak av alderspensjon 
Fleksibel alderspensjon i folketrygden innebærer at: 

• Det åpnes for uttak av alderspensjon i folketrygden fra fylte 62 år.  
• Pensjonen i ny alderspensjon utmåles ved å dele den opparbeidede 

pensjonsbeholdningen på et delingstall. Størrelsen på delingstallet avhenger av når 
man starter å ta ut pensjon, slik at den enkelte i praksis vil stå overfor et sett av 
delingstall for årene en fyller 62 til 75 år. […] 


