
Egen
pensjonskonto



Hva er 
egen 
pensjonskonto?



Stortinget har bestemt at innskuddspensjon fra 
tidligere arbeidsgivere skal samles på en konto 
hos nåværende arbeidsgiver.

Samtidig kan de ansatte selv velge om vil 
beholde kontoen hos egen arbeidsgiver, eller 
flytte den til en annen leverandør.

Kontoen heter egen pensjonskonto, og det er 
forventet at den trer i kraft fra 1. januar 2021.

HVA ER EGEN PENSJONSKONTO?



BEDRE OVERSIKT

De ansatte kan selv velge hvor 
de vil ha pensjonen sin.

EGEN PENSJONSKONTO PÅ 1 -2 -3

MER EFFEKTIV FORVALTNING

Pensjon som blir spart hos 
nåværende arbeidsgiver 

samles på en konto sammen 
med pensjon spart fra 

tidligere arbeidsforhold.

VALGFRIHET

1 2 3

Kostnadene knyttet til å ha 
mange små pensjoner blir 
mindre når disse blir slått 

sammen til én samlet pensjon. 

Lavere kostnader = mer pensjon 
til de ansatte.



Hva betyr det 
for den ansatte?



Flere jobb-bytter = mange små pensjonskapitalbevis med høye 
forvaltnings – og administrasjonsgebyr for hver av dem.

Slutter du i en jobb som har innskuddspensjon som 
pensjonsavtale, får du et pensjonskapitalbevis (PKB). Det er du 
som eier dette beviset, og betaler administrasjon og forvaltning 
for. For hver jobb du slutter i, får du et nytt PKB. 

OM PENSJONSSPARING OG 
EGEN PENSJONSKONTO

Med egen pensjonskonto blir alt dette samlet på en pensjonskonto, og 
pensjonspengene du har spart fra både tidligere og nåværende 
arbeidsforhold får samme forvaltningsgebyr. Du vil heller ikke betale 
administrasjonsgebyr. 
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Attraktiv 
for 

kundene 
og 

bankene/LO

Bedre oversikt over egen pensjon da alt er samlet 
på ett sted

Du kan selv velge hvor du vil ha pensjonen din

FORDELER FOR DEN ANSATTE

Lavere pris – slipper forvaltnings - og 
administrasjonskostnader for flere 
pensjonskapitalbevis

Du får med deg opptjent pensjon selv om
arbeidsforholdet avsluttes før det har gått
12 måneder



DEN ANSATTES VALG

1
Passivt samtykke –

Du gjør ingenting og pensjon 
spart fra tidligere arbeidsgivere 

flyttes automatisk over til 
nåværende arbeidsgivers 

pensjonsavtale.

2
Reservasjon –

Tidligere oppspart pensjon 
flyttes ikke til nåværende 

arbeidsgivers pensjonsavtale, 
men blir der den er i dag.

3
Selvvalgt –

Nåværende og tidligere sparing flyttes 
til et selskap som du selv velger.
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ENKLERE Å FÅ MED SEG PENSJONSKAPITAL

Stortinget har bestemt å ta bort kravet om at 
arbeidstakere må jobbe i 12 måneder hos en 
arbeidsgiver for å få med seg pensjonssparingen. 

Det betyr at du får med deg pensjonen som 
arbeidsgiver har spart uansett lengden på 
arbeidsforholdet.



Hva betyr det 
for bedriften?
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ENDRINGER FOR BEDRIFTEN

Økt informasjonskrav til ansatte
Bedriften har ansvar for å informere ansatte om:

• Hvilke valg de har, og hva passivt samtykke og 
selvvalgt leverandør betyr.

• Ulike investeringsvalg
• Risiko
• Forventet avkastning og omkostninger

Vi hjelper deg med den informasjonen du trenger for at 
bedriften og de ansatte er godt forberedt når de nye 
reglene trer i kraft.
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ENDRINGER FOR BEDRIFTEN

Administrasjonskostnader
Administrasjonskostnadene for nåværende 
pensjonssparing vil også dekke 
administrasjonskostnadene for tidligere 
pensjonssparing til de ansatte.

12-måneders regelen
Ansatte får med pensjonsopptjeningen selv om de 
har vært ansatt kortere enn 12 måneder.
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ADMINISTRASJON AV AVTALE

Administrasjon av bedriftens 
pensjonsavtale blir som i dag.

SpareBank 1 vil fortsatt fakturere 
bedriften for alle ansatte månedlig, 
selv om noen ansatte skulle velge å 
flytte sparingen til alderspensjon til 
en selvvalgt leverandør. 
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Bedriftens kostnader blir i hovedtrekk 
som i dag.

• Ingen ekstra kostnader i forbindelse 
med oppspart pensjon fra tidligere 
arbeidsforhold.

• Forvaltning av nåværende sparing 
etter samme regler som i dag.

Eventuelle prisendringer blir varslet i god 
tid.

BEDRIFTENS KOSTNADER

12 –
måneders 

regelen



Pensjonstips





FÅ OVERSIKT 
OVER EGEN 
PENSJON!

På www.sparebank1.no/minpensjon får du oversikt over egen 
sparing, du kan se hva andre på din alder sparer og få en 
pekepinn over hva du kan forvente å få i pensjon.

Hos norskpensjon.no kan du få en samlet oversikt over din 
pensjon, både fra folketrygden, tjenestepensjon og egne 
individuelle avtaler.

Minpensjon.no gir deg en god forklaring og en helhetlig oversikt 
om alderspensjon 

På NAV sine nettsider kan du få oversikt over 
pensjonsopptjeningen din fra folketrygden. Du kan også lese mer 
om hvilke regler som gjelder for deg, og  beregne hva du kan 
forvente å få i pensjon fra folketrygden og eventuelt privat AFP.

http://www.sparebank1.no/minpensjon


Ta kontakt 
med oss!

MER INFORMASJON?

Informasjon til ansatte: 
sparebank1.no/egen-pensjonskonto


