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”Dagens 
tjenestepensjonssystem er 

ineffektivt og kostbart”

”Både LO og Fellesforbundet 
mener det vil være mye å 

spare på lage store 
fellesordninger”



Hovedtema

• Egen pensjonskonto
• Innskudd fra 1. krone og 1. dag
• bedre opptjening av rettigheter mindre tap 

ved jobbskifte
• Individuell tilleggssparing til pensjon 



Økende oppstykking 
125 000 nye pensjonskapitalbevis per år



Pensjonskapitalbevis
fordyrer og fører til store tap av pensjon

Størrelse Kostnad, pst av 
beholdning

Tap i pensjon

Lite og dyrt (10 000 kr) 7% Over halvparten

Gjennomsnittlig (40 000 kr) 2% 15-30 %

Kollektiv forvaltning 1% 10% 



Stordriftsfordel i pensjon
- fallende gjennomsnittskostnader når volumet øker

«Prisopplysningene ( )viser 
tydelig at prisene er relativt 
sett lavere jo større beløp 
som forvaltes, og at dette 
gjelder både for pensjons-
ordninger og for 
pensjonskapitalbevis. Det 
er derfor prisfordeler å 
hente ved å samle midler 
under forvaltning, enten 
midlene samles på 
pensjonskapitalbevis eller i 
en pensjonsordning»

«Dersom prisstrukturen 
reflekterer reelle 
kostnadsfordeler, vil det være 
velferdsgevinster ved et 
system i større grad samler 
midler.»
• et klart råd til partene om å 

samle kapital og 
medlemmer i størst mulig 
grad for å utnytte stordrift 
og kjøpermakt



5.Opptjening av pensjonsrettigheter 
1. Lønnsgrunnlag – opptjening «fra første 

krone» 
2. Nedre alder for pliktig medlemskap 
3. Stillingsandel som gir krav på opptjening 
4. Medlemskapets varighet for opparbeiding 

av rettigheter



Opptjening fra første dag og første krone
- Et spørsmål om fordeling og kostnad.
- Fordelingsvirkningen er med ny folketrygd både logisk og     
gunstig. 
- Reduserer og forenkler administrasjon og registrering. 
- Koster samlet ½ pst av lønnssum i privat sektor



Modell 3* - et godt utgangspunkt
Medregning, kollektiv forvaltning og flytteopsjon

• Samling av beholdning på egen konto,  medregning og  kollektiv 
organisering/forvaltning av individuelle konti slik at 
stordriftsfordeler utnyttes mye bedre 

• Den kollektive forvaltningen kan komme som en standardløsning 
utarbeidet av bedriftene eller partene, eller gjennom 
fellesordninger på tvers av bedrifter 

• Den enkelte kan flytte sin konto ut av den kollektive ordningen og 
velge et selvvalgt alternativ, mot å betale merkostnadene

• Arbeidsgiver har kostnadsansvaret som i dag, men det kan avtales 
en deling av kostandene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

*Foretaket velger leverandør, én konto med rett til «medregning», adgang 
til individuelt valg av leverandør, men valget koster [A3, B1, C1/C2/C3] 



Oppsummering
• En god utredning som drøfter konsekvenser av ulike 

valg for utforming og organisering av 
tjenestepensjon med utgangspunkt i 
innskuddspensjonsloven

• Mange bekker små gir ingen stor å, men mange 
tørre bekker. 

• Umulig å være tilhenger av status quo hvis en ønsker 
mest mulig pensjon for pengene

• Gir partene mulighet for å finne løsninger
• Største mangel: lovforslag om fellesordninger ikke 

fremmet



Finansbransjens årelange kamp mot 
kollektiv fornuft ved veis ende?

• Finans Norge Rapport 
januar 2015 «Brede felles 
pensjonsordninger vil 
hemme konkurransen og 
føre til økte kostnader.»

• Nå: Finans Norge 
erkjenner at 
informasjonsskjevheten i 
finansmarkedet gjør at 
valget av forvalter ikke 
kan overlates til den 
enkelte
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