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2 Aon Norway AS   

Krav til fremtidens pensjonssystem 
 Enkelt å forstå for ansatte 

– Forutsigbart og sikkert – «Jeg vil vite hva jeg får i pensjon» 
 
 

 Enkelt å kommunisere for arbeidsgiver 
– Forutsigbar kostnad  
 

 Ansatte må oppfatte pensjonssparing som et gode – villig til å «ofre» andre 
goder for en god pensjonsordning 

 
 Ansatte med offentlig tjenestepensjon trekkes 2 % av lønn uansett lønnsnivå 

= fordeling fra lavtlønnede til høytlønnede 
 

Hvem avgjør om 
pensjonsordningen er god ? 

Ytelsespensjon: Årlig 
lønnstillegg;10 000 ved 62 år –  
->engangspremie ca 100 000 

Ytelsespensjon: 
70 % nivå = maks 
65 % hvis man er 
45 år i dag 
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Tjenestepensjonsordningenes legitimitet  

Tjenestepensjon – Hybrid, Ytelse, Innskudd 
– Hva med risikodekningene ? 

AFP i privat sektor – “opptjenes” som 0,314 
% av lønn. Men ingen opptjent rettighet 

Folketrygden – 18,1% av lønn settes på en 
«konto» hvert år – saldo ved uttak deles på 
delingstall  

Ytelsespensjon/ 
Offentlig tj. pensjon Hybrid tjenestepensjon Innskuddspensjon 

Skal man få 70 % av sluttlønn utbetalt i 20 år må det spares 35 % av lønnen i 40 år  
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Ansatt 14. 
september  1978 

Fylte 62 år 19. 
februar 2011 
Søker AFP og 
Folketrygd på 
første mulige 
uttaksdato – 
1.mars 2011  

Mottok lønn t.o.m. 
31.januar 2011. 
Avviklet ferie 
1.februar – 16. 
februar 

Sluttet i bedriften 3 
dager før fylte 62 år. 
Mottok ikke lønn ut 
måneden hun fylte 
62 år. MANGLER 3 
DAGER 

AFP – ingen opptjent rett 



Hvilke pensjon er best ? 

Delingstall i 
hybrid tj.pensj 

«Delingstall» i 
innsk.pensj 
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Krav til fremtidens pensjonssystem 
 Enkelt å forstå for ansatte 

 
 Enkelt å kommunisere for arbeidsgiver 

– Forutsigbar kostnad  
 
 

Ansatte må oppfatte 
pensjonssparing som et 
gode på lik linje med lønn , 
telefon, bil o.l 
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