
«Egen pensjonskonto og andre tilpasninger 
i privat tjenestepensjon»  
 
Utredning for partene i frontfaget – hvor peker den 
for tjenestepensjonene? 

Jon M. Hippe, Fafo 

Forsikringsforeningen 24. januar 2017 



Disposisjon 

1. Frontfag, partsforhold og pensjonspolitikken 

2. Hokuspokus forslaget 

3. Lovregler for opptjening 

4. Individuell tilleggssparing 

5. Egen pensjonskonto 

6. Hva nå? 



3 



Fagbevegelsen, frontfag og 
sosialpolitikk 

Hendelser 

 1961, 1966,1970-tallet 

 1992 (Kutt i Ft) 

 1988 og framover (AFP) 

 2001  ITP 

 2002-2004 (2006) – OTP 

 2005 Pensjonsforliket 

 2007 Pensjonsforlik II 

 2008 Ny AFP 

 

Tema 

 Tilleggspensjon – lov eller 
avtale? 

 Førtidspensjon – avtale 

 Kostnadsreduksjon/bærekraft 

 Dekningsgrad  

 Utforming av alderspensjon 

Rammene for enighet endres 

 Konkurranseutsatt sektor 

 EU 2004 – arbeidsvandring 

 Tariffavtaledekning 

4 

• Paradoks: nei til t-avtale – nei til finansiering innenfor ramma 

• Arbeidsgivere: kostnader og terskelvirkninger for t-avtale – lov før avtale 

• Finansnæringen og fagbevegelsen – LOI, OTP, økte grenser m.m. 



Hokuspokus forslaget:  
Egen konto er svaret. Hva er spørsmålet? 
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Egen pensjonskonto 

Tilleggssparing 

Regelendringer - opptjening 

• Uklart hvilket problem som skulle løses 

• Risiko for å skape flere problemer enn man løste 

• Arbeidsgruppens rapport gir en kritisk diskusjon av  

     å svekke det kollektive elementet 



Arbeidsgruppen fastslår at det er tre 
helt separate problemstillinger 
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Ansvarlig respons og utredning 

Arbeidsgruppe - ikke NOU 

Egen 

pensjons-

konto 

Regelverk 

oppsparing 

Individuell 

tilleggs-

sparing 



Individuell tilleggssparing 

Arbeidsgruppen: 

 

 Total sparing konstant? 

 Høyinntektsgruppen 
sparer mest 

 OTP ga egne rettigheter 
til selvstendig 
næringsdrivende 

 Fri sparing bedre? 

 Sverige avviklet 

 

I tillegg: 

 

 Samlet etterspørsel 

 Hvem har behov for 
individuell sparing? 

 Fri sparing bedre tilpasset 
fleksibel 
arbeidsmarkedsatferd 
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Regler for opptjening 

 Uavhengig av pensjonskonto 

 Regelendringene: 

 Fra første krone – prinsipielt riktig – kostbart (for 
noen) 

 Fra dag en 

 For all arbeidstid (20% regelen) 

 Lavere alder 

 

 Prinsipper og kostnader 

 Lov, avtale eller frivillig? 
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Egen pensjonskonto i kollektiv modell – 
farvel til PKB? 

 Modell 3 i rapporten 

 Fellesforbundet gir støtte til den i KK 16/12-2016 

 Alle for nå? 

 Dermed: 

 En modell med obligatorisk medflytting 

 En eller annen variant av kostnadsdeling 

 Tilgang for den enkelte til lavere kostnader 

 Enklere? 

 Adgang til å flytte ut (med konsekvenser) 

 

 Ikke avklart: En og bare en innskuddsløsning eller et 
valgfritt alternativ? 

 Ikke avklart: Hva med hybriden og PB? 
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Hva nå? 

 Nå starter utredningsarbeidet – hvem og 
hvordan bestemmes mandatet for dette 
arbeidet? 

 Kan fagbevegelsen enes igjen? 

 Skal man glemme individuell tilleggssparing i 
denne forbindelse? 

 Hva med regelendringene?  

 Ok for arbeidsgiver hvis lov.  

 Kompensere med lavere satser? 

 Er medflytting nok?  

 Arbeidsgiverne er opptatt av kostnader og å 
unngå t-avtale – standard lovfestede ordninger 
uten kostnadsøkning ok? 
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Hva nå? 

 Og, hvorfor ikke lage en felles tjenestepensjonslov 
med en gang? 

 Slå sammen innskudd og hybrid 

 Samme regler for  

 kostnader,  

 garantier  

 og utbetaling 

 

 Og, husk fellesordninger med egen konto krever 
noen ytterligere lov-tilpasninger 

 Adgang til å opprette fellesordning på tvers av foretak som 
ikke er i konsern for både innskudd og hybrid 

 Valgfri adgang til gjennomsnittsberegninger 
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Takk for meg 


