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Kort om tjänsten
Med hjälp av "Kolla in pengarna till pensionen" kan de anställda få en bra
uppfattning om hur mycket pengar som betalas in till pensionen – varje månad,
både till den allmänna pensionen och till tjänstepensionen från statlig
anställning. Att det kan handla om flera tusen kronor i månaden!
Tjänsten tar hänsyn till vilken avdelning i pensionsavtalet PA 16 den anställda
tillhör. För födda 1988 eller senare har vi räknat 6 procent på en lön upp till
41 750 kronor i månaden och 31,5 procent på lön över 41 750 kronor
månaden. För födda före 1988 har vi räknat på 4,5 procent av månadslönen
inklusive eventuellt lönetillägg för två av delarna i tjänstepensionen. Den
tredje delen, förmånsbestämd ålderspension, har vi räknat en schablon utifrån
en person som är helt ny inom staten.
Vi förvaltar tjänsten tillsammans med Arbetsgivarverket och
Pensionsmyndigheten och uppdaterar den vid årliga ändringar och vid behov.

Underlag till nyhet på intranätet
Publiceras så snart som möjligt. Bifogar även en länk till underlag för fast
information på intranätet, om du behöver det.

Har du någon aning om hur mycket
som betalas in till pensionen varje
månad?
Testa hur mycket pengar en lön ger i inbetalning till både allmänna pensionen
och tjänstepensionen. Det kan vara mer än du tror!

Klicka, kolla och testa!
» Kolla hur mycket som betalas in till pensionen – varje månad
[https://www.spv.se/kolla-pensionen/index.html]
Vill du sedan kolla till dina egna pensionspengar eller veta hur mycket du kan
få en dag, kan du enkelt ta dig vidare.

Det här ingår i din anställning
Du kan alltid hitta information om vad som ingår i din anställning i form av
pension och försäkringar.
» Läs mer om pension och försäkringar här på intranätet
[Underlag till intranät: https://www.spv.se/arbetsgivare/statligtjanstepension/forsta-tjanstepension/information-till-dina-anstallda/]
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Underlag till nyhet om undersökningen
Publiceras en till tre veckor efter nyheten, beroende på när ni tror att det
passar er myndighet.

Såg du nyheten om hur mycket som
betalas in till pensionen?
Nu vill vi gärna veta om du testade tjänsten, vad du i så fall tyckte och hur du
uppfattar medvetenheten om din egen pension. Undersökningen tar bara några
minuter och är anonym. Tack för din hjälp!
» Till undersökningen
[https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=864499X217560691X33156]

