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Europas voksende pensjonsgap 

3 

2013 2060 
Andel arbeidstakere per pensjonist 

4 arbeidstakere  
til 1 pensjonist 

2 arbeidstakere  
til 1 pensjonist 

– 50%  

Kilde: European Commission 2015 Ageing Report 
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Alle pilarer utfordres 
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Status  
2017 

Banklov-
kommisjonen 

2010-2016 

Tilpasning 
privat sektor 

Folketrygd-
refomen 

2004 

10+ år med pensjonsreform 
 

- Folketrygdreformen  
(NOU 2004:1) 
- Pensjonsreform pga 
økt levealder 

Banklovkommisjonens 
utredning (fase I – III)  
- NOU 2010:6 
- NOU 2012:3 
- NOU 2012:13 
- NOU 2013:3 

Privat sektor 
- Privat 
tjenestepensjon  
- Økt levealder 
- Solvens II  

Aktuelle tema: 
- Egen pensjonskonto 
- Ny offentlig tjenestepensjon  
  og AFP  
- Evaluering av AFP  
   i privat sektor 
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Vital 

Big deal 

 
 
 
 
 

Økt levealder 
- Lengre pensjonstilværelse 
- Større pensjonsutbetalinger 
- Oppreserveringsbehov 

 
 
 
 
 

Nye regnskapsregler 
- IAS 19 gir høye 

pensjonsforpliktelser  
- Lave renter – økte kostnader 

 
 
 
 
 

Solvens II 
- Vesentlig økte  

kapitalkrav  
i privat sektor  St
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Pensjonsreform
 

 
 
 
 
 

Tjenestepensjon 
• Må tilpasses 
     pensjonsreformen 

- Alleårsopptjening 
- Levealdersjustering  
- Fleksibelt uttak  

• Solvens II  
• Regnskapsregler 
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Utviklingen i det norske pensjonsmarkedet 
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utviklingen i brutto forfalt premie innenfor privat kollektiv 
pensjon pr. 3. kvartal i perioden 2011 - 2016.  

utvikling i forsikringsforpliktelser for aktive ytelsesbaserte  
og innskuddsbaserte ordninger, ordninger etter 
tjenestepensjonsloven samt fripoliser og 
pensjonskapitalbevis, beløp oppgitt i mill. kroner 
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Spare tilstrekkelig til pensjonsalderen 
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Effekten av folketrygdreformen Opptjening folketrygd og 
minimumsordningen i OTP 
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Forbrukeren må ta veloverveide beslutninger  

 
• Ta informerte valg 

 
 

• Individuelle valg 
 
 

• Øke interessen og kunnskapen 
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Digitalisering – sentralt for hele finansnæringen 
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og for livnæringen 

• Potensial  
• Datautveksling  
• Digitalt førstevalg 
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