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Hvor er den folkelige røst? 

 «Pensjon er vanskelig og tungt stoff, la oss derfor 
forsøke å forvirre enda mer» 

 
 Er det et problem? 

 
 Hvordan ville jeg gjort det? 

 
 



Når utgangspunktet er galt… 

 Reformen som en følge av behovene til: 
 Bransjen/livselskapene 
 Bedriftene 

 Ikke som en følge av, eller hensyntatt, behovene, til 
forbrukerne 

 Forblir kryptisk, skaper kaos og effektivt sørger 
for at de aller fleste ikke orker å grave seg inn i 
egen pensjonsordning 

 



Ja, hva så? 

 Fravær av et kritisk forbrukerfokus 
 Samfunnsøkonomisk problem 
 Demokratisk problem 
 Problem for individet 



Min pensjonsrevolusjon 1 

 AFP-lotteriet må granskes 
 Begynte som sliterpensjon 

 
 I privat sektor: nå kun en ekstrapensjon til de 

heldige, delvis betalt av de uheldige 
 I offentlig sektor: En pensjon du mister hvis du ikke 

tar den ut når du er 62, et fullstendig brudd med 
arbeidslinjen 

 
 



Min pensjonsrevolusjon 2 

1. Folketrygden ligger i bunn for alle slik den gjør det i dag 
2. For tjenestepensjon går man over til ren innskuddsordning for alle 
3. Alle får 1 – en - pensjonskonto, den døpes PensjonsKonto (PK) 
4. Den enkelte gis anledning til selv å skyte inn mer penger på sin egen 

PensjonsKonto via trekk i bruttolønn  
5. Den enkelte overtar selv forvaltningsansvaret for sin PK, altså sin ene 

pensjonskonto 
6. Pensjonskontoen tømmes fra du er 62-67 og over 10-25 år 

(Valgfritt/styrt? Vet ikke) 
7. Alle midler på pensjonskontoen tilhører den enkelte, til arvingene ved 

død.  
8. Sammen med selvangivelsen, får du hvert år tilsendt et ark med 

nøkkelinformasjon fra din PK: Innskudd, avkastning, kostnader, 
forventet pensjon 

9. Diskutere lønnskompensasjon 
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