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Hva er egen pensjonskonto

• Tidligere pensjonsopptjening samles på din pensjonskonto i den 
innskuddspensjonsordningen du har hos nåværende arbeidsgiver

• Pensjonskapitalbevis overføres automatisk til egen pensjonskonto 
hos bedriftens leverandør, med mindre

• du reserverer deg 

• du velger en annen pensjonsleverandør (selvvalgt leverandør)

Tidligere oppsparing kan flyttes ut av egen pensjonskonto
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Egen pensjonskonto er en viktig reform av markedet 

Økt konkurranse

Egen pensjonskonto påvirker konkurransesituasjonen ved å åpne 

for at forvaltning av pensjonskapital kan utføres av nye aktører.

Finansielt

Økt konkurranse mellom tilbydere av innskuddspensjon medfører 

lavere marginer for næringen.

Operasjonelt

det har vist seg nødvendig å utvikle en sentral infrastruktur -

Pensjonskontoregisteret AS - for transaksjonshåndtering mellom 

selskapene



2019: Forprosjekt 2020: Utvikling Fra 2021: Drift

Oktober November Desember 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4.kvartal

Utvikling av en ny infrastruktur: Pensjonskontoregisteret AS
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Aksjonær-, bruks og 

databehandleravtaler

Avtaler Design

Kundetest alle aktører

Finansiering og organisering

Testcaser

og plan

DPIA*

Endringsordre og 

OAuth 2.0

Plan for 

ikrafttredelse

«Trene» på 

ikrafttredelse

Kvalitetssikre 

sikkerhetsmodell

*Data Protection Impact Assessment

Ikrafttredelse

GO LIVERevideringer

Flytteplan og 

robusthet
TBD - Backlog



Gode valg forutsetter god informasjon til arbeidstakere

• Norsk Pensjon 

• Informasjon fra pensjonsleverandør og arbeidsgiver 

• Finans Norges bransjenorm informasjon

• Finans Norges klarspråksarbeid og nettsider

• Finansportalen 

• Myndighetene



April MaiJanuar Mars Juni JuliFebruar

3 måneders felles reservasjonsperiode

Flytteperiode 

(med stans i juli og deler av august som følge av lavt handelsvolum. Desember 

benyttes som «buffer-måned»)

• Avtaler lastet opp til 

Pensjonskonto-

registeret 

(pensjonskapital-

bevis og egen 

pensjonskonto)

• Kontroll av opplastet 

informasjon

1. februar

Arbeidstakerne kunne fra dette 

tidspunktet foreta valg av leverandør, 

reservere pensjonskapitalbevis og 

fremskynde innlemming av 

pensjonskapitalbevis

1. mai

Felles reservasjonsperiode 

utløper, og «den store 

flytten» begynner

Sept. Okt. Nov. Des.

Informasjon sendt

til arbeidstakere

Aug.

Tidspunkt for innlemming av PKB-kapital 

tilgjengeliggjøres i Norsk Pensjon

2021 er et overgangsår 



De fleste har egen pensjonskonto hos arbeidsgivers pensjonsleverandør

1,5 millioner arbeidstakere har egen pensjonskonto

- ca. 97 prosent har egen pensjonskonto hos arbeidsgivers 
pensjonsleverandør

- ca. 3 prosent har valgt pensjonsleverandør selv. De fleste 
av disse var i aldersgruppen 30-39 år

*) Tall per 16.8 2021



37 milliarder kroner er overført i Pensjonskontoregisteret så langt

Gjenstående 
pensjonskapitalbevis

65 %

Til bedrifts leverandør
30 %

Til selvvalgt leverandør
5 %

Gjenstående pensjonskapitalbevis Til bedrifts leverandør Til selvvalgt leverandør

24,7 mrd

53,7 mrd

Aktiv innskuddspensjonsopptjening overført til pensjonsleverandører:  8,1 mrd kroner

Kilde: Pensjonskontoregisteret



Utvikling i pensjonskapitalbevis
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Utvikling i forsikringsforpliktelser for innskuddspensjon
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Sparing til egen pensjonskonto
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Gjennomsnittlig pensjonskapitalbevis pr. 1. kv. 2021
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Flere søker informasjon om pensjon

Kilde: Norsk Pensjon



Mange søker informasjon hos sin pensjonsleverandør

Antall forespørsler fra pensjonsinnretninger i Norsk Pensjon  
frem til 31. juli

Kilde: Norsk Pensjon



Få har reservert seg mot samling av pensjon
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Digital kommunikasjon bør være hovedregelen

• Gode erfaringer med digitalt førstevalg. De aller 
fleste kunder ønsker digital kommunikasjon 

• Informasjon kan sendes ut raskt, og er også 
enklere å tilpasse kundens ønske og behov. 

• Kunder som ikke ønsker digital kommunikasjon får 
fremdeles informasjon per brev.

• Digital førstevalg gjelder bare for egen 
pensjonskonto. For øvrige pensjonsprodukter 
kreves samtykke til digital kommunikasjon. 

• Digitalt førstevalg bør innføres også for andre 
tjenestepensjonsordninger og pensjonsprodukter. 




