
Egen
pensjonskonto
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I DAG MØTER 
DU …

FLEMING C. MJØLSTAD
Fagsjef pensjon
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Spørsmål?
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INNHOLD

Hva er egen pensjonskonto?

Hva betyr det for den ansatte?

Hva betyr det for bedriften?

Hva skjer når?



Hva er 
egen 
pensjonskonto?
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MYNDIGHETENES ØNSKER

Folketrygden -
Det staten sparer for deg

Tjenestepensjon -
Det jobben din sparer for deg

Egen sparing –
Det du sparer selv
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MYNDIGHETENES ØNSKER

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

Samtidig kan de ansatte selv velge om de 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.
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Effektivisere1

Modernisere2

Forenkle3

MYNDIGHETENES ØNSKER



Hva betyr det 
for den ansatte?



OM PENSJONSSPARING OG EGEN PENSJONSKONTO



DEN ANSATTES VALG

1
Passivt samtykke –

Den ansatte gjør ingenting og 
alderspensjon spart fra tidligere 
arbeidsgivere flyttes automatisk 
over til nåværende arbeidsgivers 

pensjonsavtale.

2
Reservasjon –

Tidligere oppspart alderspensjon 
flyttes ikke til nåværende 

arbeidsgivers pensjonsavtale, 
men blir der den er i dag.

3
Selvvalgt –

Nåværende og tidligere oppspart 
alderspensjon flyttes til en leverandør 

den ansatte 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.



BEDRE OVERSIKT
De ansatte kan selv velge hvor de vil 

ha alderspensjonen sin.

EGEN PENSJONSKONTO PÅ 1 -2 -3

MER EFFEKTIV FORVALTNING
Alderspensjon som blir spart hos 
nåværende arbeidsgiver samles 

på en konto sammen med 
alderspensjon spart fra tidligere 

arbeidsforhold.

VALGFRIHET

1 2 3

Kostnadene knyttet til å ha mange små 
alderspensjoner blir mindre når disse 

blir slått sammen til én samlet 
alderspensjon. 

Lavere kostnader = mer alderspensjon 
til de ansatte.



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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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



Hva skjer når?
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HVA SKJER NÅR?

Ikrafttredelse
1. januar 2021

Reservasjonsperiode
Januar – mars 2021

Forberedelse til flytting
April 2021

Flytting
Mai 2021



BEDRE OVERSIKT OG MER I PENSJON
Ansatte får med 

pensjonsopptjeningen selv om 
de har vært ansatt kortere enn 

12 måneder.

ENDRINGER FOR BEDRIFTEN - KORT OPPSUMMERT

INFORMASJONSKRAV

Ansatte får bedre oversikt 
over pensjonen sin og mer 

pensjon for pengene.

12-MÅNEDERS REGELEN

1 2 3

Arbeidsgivere får økt 
informasjonsansvar til de ansatte.



Nettsider:
sparebank1.no/egen-pensjonskonto-bedrift

sparebank1.no/egen-pensjonskonto

sparebank1.no/informasjonsmateriell

Ta kontakt 
med oss!

MER INFORMASJON?

21 02 50 50

pensjon@sparebank1.no

sparebank1.no


