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Egen pensjonskonto



Regelverket

1.

Kostnader

Bli hos arbeidsgiver 

eller selvvalgt 

Markedet og trender 

så langt



• Arbeidet med egen pensjonskonto hadde sitt utspring i 

lønnsoppgjøret i 2016.

• Det var et ønske fra arbeidstakerne om et lovarbeid for å 

modernisere pensjonsordningene i privat sektor.

• Finansdepartementet satte ned en arbeidsgruppe som utredet 

alternative modeller for egen pensjonskonto. 

• Lovforslag 2018, vedtatt av Stortinget vår 2019

• Førte til at Egen pensjonskonto ble innført 1. januar 2021

Bakgrunn Egen pensjonskonto



2020 

Pensjonskonto Flex/Genus
System DemoRegelverket 



HVORFOR EGEN 
PENSJONSKONTO?

• Bedre oversikt

• Lavere kostnader

• Økt innflytelse over egen pensjon



▪ Innskuddspensjon: Løpende pensjonsordning som dagens arbeidsgiver innbetaler til.              

Årlig innskudd er en %-sats av lønn

+

▪ Pensjonskapitalbevis (PKB): Opptjent pensjonsrettighet fra en innskuddspensjon fra tidligere 

arbeidsgiver

= Egen pensjonskonto (EPK) Samling av dagens løpende avtale hos arbeidsgiver og eventuelle

pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgiver(e)

▪ Ytelsespensjon: Pensjonsordning hvor pensjonsytelsen som regel er definert som 

x % av lønn minus beregnet folketrygd. Et fåtall slike pensjonsordninger 

igjen.

▪ Fripolise : Opptjent pensjonsrettighet fra en ytelsespensjon hos tidligere 

arbeidsgiver

Noen definisjoner
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• Pensjon du sparer opp hos 

nåværende arbeidsgiver

• Pensjonskapitalbevis fra 

tidligere arbeidsgivere.

EGEN PENSJONSKONTO
Hva kan overføres?

• Pensjonskapitalbevis med årlig 

rentegaranti

• Pensjonskapitalbevis med 

særaldersgrense dvs. annen 

pensjonsalder enn 62 år

• Individuelle 

pensjonsspareavtaler (IPS) som 

er inngått før 2017

• Nåværende opptjening og 

oppsatte rettigheter fra offentlig 

tjenestepensjon

• Fripoliser fra private 

ytelsesordninger m.m.

• Pensjonskapitalbevis hvor 

pensjonsuttak allerede er startet

OVERFØRES AUTOMATISK KAN OVERFØRES KAN IKKE OVERFØRES



EGEN PENSJONSKONTO
Følger deg gjennom livet

Avkastning

Innskudd

Spareperiode

Pensjons-

kapital
Utbetaling i minimum 10 år 

fra 67 år

Tidligst 62 år

Pensjonskapitalbevis

Tidligst 77 år

20 år

20 % stilling



• Pensjonskapitalbevis flyttes automatisk fra 1. mai til 31. desember 

2021. 

• Status på norskpensjon.no. – frem til 1.mai kan du: 

• Fremskynde flyttingen

• Reservere pensjonskapitalbevisene mot å bli flyttet til din 

pensjonskonto

NÅR FLYTTES PENSJONSKAPITALBEVIS TIL 
MIN PENSJONSKONTO?



RESERVASJON MOT 
AUTOMATISK FLYTTING

De reserverte pensjonskapitalbevisene vil bli værende 

hos den leverandøren som forvalter dem i dag.

Har man f.eks. pensjonskapitalbevis med lav saldo og 

er nært pensjonsalder? Utbetalingstid kan endre seg 

ved sammenslåing. 

Norskpensjon.no/reservasjon

Perioden 1.feb – 30.apr 2021



2020 

Pensjonskonto Flex/Genus
System DemoKostnader 



HVEM BETALER KOSTNADEN FOR 
PENSJONSKONTO?

Du blir i avtalen hos arbeidsgiver Du velger selvvalgt

• Administrasjonskostnad

for dagens sparing og 

tidligere sparing

• Forvaltning i nåværende 

arbeidsforhold

Du som ansattArbeidsgiver

• Kapitalforvaltning 

for tidligere 

oppspart pensjon

• Får nå samme pris 

som arbeidsgiver.

Selvvalgt løsning

• Du er selv ansvarlig for kostnadene 

• Men får kompensasjon av kapitalforvaltning 

fra arbeidsgiver (iht. til standard startprofil)



Ansatt med 2 pensjonskapitalbevis fra innskuddspensjon hos tidligere arbeidsgivere 

med samlet saldo kr 100.000

▪ Ansatte kan reservere seg :

▪ Beholde pensjonskapitalbevis hos tidligere leverandør

▪ .   

Egen Pensjonskonto - eksempel
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Tidligere Egen pensjonskonto 

hos arbeidsgiver

Administrasjonskostnad 800                  (400x2) 0

Forvaltningskostnad 1.000                  (1 %) 500             (0,50%)

Samlet årlig kostnad 1.800 500

Årlig besparelse for den ansatte 1.300



2020 

Pensjonskonto Flex/Genus
System DemoBli hos arbeidsgiver eller selvvalgt? 



Tittel legges 
inn her

ARBEIDSGIVERS AVTALE
Hvorfor bli?

✓ Pensjonsprofiler er det beste for de fleste

✓ Enkelt og fleksibelt

✓ Info fra arbeidsgiver og arbeidsgivers 

leverandør blir relevant for den ansatte



SELVVALGT LEVERANDØR
Hvorfor flytte? 

✓ Alt på ett sted

✓ Jobbskifte

✓ Bredere fondsutvalg/Lavere kostnad



2020 

Pensjonskonto Flex/Genus
System DemoMarkedet og trender så langt 



FLYTTETRENDERTALL FRA PENSJONSKONTO-

REGISTERET PR 19.04.2021

FLYTTETRENDER

Antall arbeidstakere som har valgt selvvalgt 

33 696

Utgjør ca. 2,3% av alle med EPK i markedet

Antall reserverte PKB’er

4 492

Antall framskyndet innlemming av PKB

43 358

Selvvalgt leverandør mindre “populært” enn hva
som var forventet ….. så langt

Kollektiv avtaler gjennom arbeidsgivere har fått 
noe tilslutning – Akademikerne og LO-favør 

Kunder samler pensjon sammen med annen 
sparing -

Eksempelvis Nordnet



2020 

Pensjonskonto Flex/Genus
System DemoOppsummering 



Pensjonskonto – Tidslinje
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Loven trer i kraft 

1.1.2021 Overgang/flytteperiode 31.12.21

Oppheving av 

12 mnd. regel

Reservasjonsperiode

– Må følge  felles flytteplan for bransjen

Start 

reservasjonsperiode

1.2.2021

Start 

overgangsperiode

1.5.2021

▪ Kan fremskynde flytting 

▪EPK



Blir pensjon enklere?

Ansatte

Ja

Bedrift

Uendret 

Pensjons-

leverandører

Nei





Spørsmål?



Takk for oppmerksomheten!

Rune Svendsen

Seniorrådgiver Bedrift

Tlf. 917 05 277

rune.svendsen@dnb.no


