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En nødvendig og annerledes reform

Nødvendig

• 1 537 073 pensjonskapitalbevis

• Enklere oversikt og mer effektiv forvaltning av 
tidligere opptjening

Annerledes

• Ikke aktive valg, men passivt samtykke



Egen pensjonskonto

• Bedriftsmarkedet for kollektive ordninger fungerer godt – riktig å bygge på dette

• Nye valgmuligheter for de som ønsker det



Ryddig opplegg for reservasjoner 

• Opp mot 40 milliarder kroner skal flyttes mellom selskapene 
basert på passivt samtykke

• De fleste er tjent med å følge hovedsporet, men noen bør 
vurdere reservasjon

• Standardisert informasjon om reservasjonsmuligheten

• Reservasjoner gjøres hos nøytral tredjepart – som Norsk 
Pensjon

• Hva er "reelle garantier" som ikke skal omfattes av passivt 
samtykke?
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Selvvalgt leverandør

• Gir ansatte mulighet til å flytte 
pensjonsmidlene ut av de kollektive ordningen

• Få tar egne investeringsvalg i dag, vil flere 
benytte seg av denne muligheten? 

• Nye, felles systemløsninger må på plass

• Regelverket må bidra til kostnadseffektiv 
implementering

• Standardisert kompensasjon basert på 
innskuddspremier, ikke saldo



Gjennomføring

• Nå skal Stortinget behandle lovforslaget

• Deretter skal forskrifter på høring

• Tidspunkt for ikrafttredelse skal vurderes 
sammen med forskriftene

• Mye skal på plass
- System for reservasjoner
- Opplegg for transaksjoner ved innføring
- Infrastruktur for selvvalgt leverandør på aktiv opptjening

• Når kan vi innføre pensjonskonto?

3 mnd reservasjonsfrist 1 mnd flyttefristTrer i kraft



Hva betyr dette for leverandørene?

• Kunder og midler flyttes fra individuelle avtaler til kollektive ordninger

• Bedriftenes tjenestepensjonsordninger blir viktigere

• Nye konkurrenter som følge av selvvalgt leverandør? 

• Lavere inntekter

• Kostnader til gjennomføring

Egen pensjonskonto er bra for kunden! 
Storebrand vil bidra til god gjennomføring for å realisere 

målene om bedre oversikt og mer effektiv forvaltning



Oppsummering

• Er egen pensjonskonto svaret? 

• JA! Derfor må vi gjøre det riktig 

• Positivt med nye valgmuligheter

• Kollektive ordninger og gode 
standardløsninger må ligge i bunn

• Passivt samtykke – fordi de fleste 
ikke bør reservere seg

• Leverandørene, partene og 
myndighetene bør samarbeide for å 
sikre god gjennomføring Storebrands pensjonskonferanse, juni 2017
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