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Privat tjenestepensjon – 
Hva bør gjøres?  

Forsikringskonferansen 
24. Januar 2017 
 
Jan Otto Risebrobakken 
Direktør for næringspolitikk 
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Tittel og innhold 
med bullets 
Innholdsfeltet kan 
brukes til tekst, bilder 
eller andre 
elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
Vær oppmerksom på 
at det finnes egne 
layoutmaler for 
heldekkende, 
utfallende bilder. 
 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 
 

Pensjon er egentlig ganske enkelt… 
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Sparing Avkastning 

Utbetalingstid 

+ 

= Årlig pensjon 
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… men vi har klart å gjøre det rimelig komplisert! 
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Innskuddspensjon 

Ytelsespensjon 
Offentlig pensjon Folketrygd 

Fripoliser 

Pensjonskapitalbevis 

Oppsatte rettigheter 

Levealdersjustering Samordning 

Hybridpensjon 

Pensjonsbevis 

IPA 

IPS 

Pensjonsreform 

Fleksibelt uttak 

Investeringsvalg 
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Innskuddspensjon er tema.  
Fripolisene hadde også fortjent en utredning!  
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117 

52 

96 

274 

Tjenestepensjon i privat sektor 

Innskuddspensjon (aktive) Innskuddspensjon (PKB)

Ytelsespensjon (aktive) Ytelsespensjon (fripoliser)



  

Charcoal text 

Red text 

Charcoal text 

Red text 

Charcoal text Charcoal text 

White text White text White text White text 

Storebrand 2015 – 4:3 

To-spalter 
Innholdsfeltene kan 
brukes til tekst, 
bilder, grafer eller 
andre elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 

Sparing i innskuddspensjonsordningene 
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• Stor variasjon mellom bransjer, men også mellom bedrifter i samme bransje 

• Gjennomsnittsparing for bedrifter i Storebrand: ca 4,5 % 

Gjennomsnittlig sparesats 
Sparing i prosent av lønn opp til 7,1 G, utvalgte bransjer 

YTP-premie 
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Tre hovedspørsmål i utredningen 
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•Utredningen tar opp tre 
hovedspørsmål 

- Egen pensjonskonto 

- Individuell tilleggssparing 

- Sparing fra første krone 

•Disse henger til en viss 
grad sammen… 

- Sparing fra første krone og 
time  
en forutsetning for egen 
pensjonskonto – og 
omvendt?  

•…men enkeltelementer kan 
også innføres hver for seg 

 

Sparing fra første 
krone og første time 

Individuell 

tilleggssparing 

Egen 
pensjonskonto 
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To tjenestepensjonsmarkeder i privat sektor 

Aktive ITP-ordninger: 

• Kollektive ordninger 

• Ikke tariffestet 

• Bedriften er innkjøper 

• Innkjøpsfellesskap (NHO) og 
fordelsavtaler 

• Sterk konkurranse og lave kostnader – 
også sammenliknet med Sverige og 
Danmark 

Pensjonskapitalbevis: 

• Individuelle avtaler 

• Lav bevissthet 

• Lite flytteaktivitet 

• Høyere kostnader 
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Kilde: PA Consulting. Kostnader for  
standardiserte innskuddspensjonsløsninger.  



  

Charcoal text 

Red text 

Charcoal text 

Red text 

Charcoal text Charcoal text 

White text White text White text White text 

Storebrand 2015 – 4:3 

Tittel og innhold 
med bullets 
Innholdsfeltet kan 
brukes til tekst, bilder 
eller andre 
elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
Vær oppmerksom på 
at det finnes egne 
layoutmaler for 
heldekkende, 
utfallende bilder. 
 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 
 

Utgangspunkt for å vurdere løsninger  

Det norske innskuddspensjonsmarkedet fungerer godt… 

• Sterk konkurranse 

• Effektive verdikjeder, høy grad av automatisering 

• Lave kostnader 
 

… men det er noen utfordringer 

• Mange små pensjonskapitalbevis 

• Krevende for den enkelte å ha oversikt over sin pensjon 
 

Utredningen bør ta utgangspunkt i dagens system og bygge videre på det 

• Tjenestepensjon som kollektivt gode 

• Viktig med gode standardløsninger for de som ikke ønsker å ta egne valg 

• Bedriftens rolle som innkjøper bidrar til konkurranse og lave priser 
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Egen pensjonskonto –  
Alternativer som drøftes i arbeidsgruppens rapport 
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Uthevet = Finans Norges anbefaling for evt ordning med egen pensjonskonto 

Hvem velger 
forvalter? 

Arbeidsgiver (A1) Arbeidsgiver, men 
individuell flytterett 

Arbeidstaker (A2) 

Hvilke midler inngår? Bare aktiv opptjening 
(B2) 

Aktiv opptjening, 
arbeidstaker kan velge 
å flytte inn tidligere 
opptjening 

Både aktiv og 
tidligere opptjening 
(B1) 

Hvem dekker 
kostnader? 

Arbeidsgiver (C1) Arbeidsgiver for 
aktiv opptjening, 
arbeidstaker for 
tidligere opptjening 
(C2) 

Arbeidstaker (C3) 

I stedet for eller i 
tillegg til dagens 
ITP? 

Valgfritt tillegg til 
eksisterende ordninger 
(D2) 

Obligatorisk 
omdanning til 
pensjonskonto (D1) 
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Individuelle pensjonskonti kan  
innføres med enkle grep 

Ta utgangspunkt i eksisterende pensjonskonti  
i innskuddsordningene 
 

1. Åpne for at opptjening fra tidligere arbeidsgiver kan overføres til nåværende 
arbeidsgivers pensjonsordning 

- Avklare regler for kostnadsdeling 

2. Åpne for at ansatte på individuelt grunnlag kan velge å spare mer i 
tjenestepensjonsordningen 

- F. eks. maksimalt tilsvarende differansen mellom bedriftens sparing og maksimalgrense 

3. Åpne for at den enkelte ansatte kan velge en annen leverandør for sin pensjonskonto 
- Individuell flytterett 

 

Risikodekningene videreføres som kollektive ordninger 
- Obligatorisk: Innskuddsfritak 

- Frivillig: Uførepensjon 
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Egen sparing til pensjon –  
På tide å skjære gjennom!  

• Utredningen ser på ulike alternativer 
for egen sparing til pensjon, men har 
en stor svakhet: Skatteregler vurderes 
ikke.  

• Pensjonsreformen reduserer ytelsene 
fra folketrygden. Det er stor variasjon 
i arbeidsgivers sparing.  

• De fleste må spare selv!  

• Gunstige og forutsigbare skatteregler 
er nødvendig for å stimulere til egen 
pensjonssparing.  
- IPS-ordningen er hverken gunstig eller 

forutsigbar. 

• Diskusjon om sparegrenser er 
meningsløs hvis ikke 
skatteincentivene forbedres!  

 

• Gjennom BSU-ordningen har vi gjort 
det enkelt og gunstig å spare til egen 
bolig 

• Hvorfor kan vi ikke gjøre det like 
enkelt og gunstig å spare til egen 
pensjon?  
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• Spar inn til 25 000 kr pr år fra 
35 år 

• 20 % av sparebeløpet trekkes 
fra i utliknet skatt 

• Ingen skatt på utbetalingene, 
utover ordinær 
gevinstbeskatning 
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Sparing fra første krone og første time 

• Opptjeningskravene gir kompleksitet og høyere administrative kostnader 
- Sparing fra første krone – bunnfradraget på 1 G 

- Krav om 20 års alder i tjenestepensjonsordningene 

- Krav om 20 prosent stilling 

- Krav om minst 12 måneders medlemskap 

• En viktig begrunnelse for reglene har vært å unngå mange svært små 
pensjonskapitalbevis 
- Mindre relevant hvis vi får én pensjonskonto 

• De største kostnadene er knyttet til bunnfradraget på 1 G 
- Ca 3,4 mrd kroner – gitt at bedriftene med sparing over 2 % ikke kompenserer ved å justere 

sparesatsene 

• Samlet kostnad ca 4-5 mrd kroner 
- Ca 0,5 % av lønnsgrunnlaget i privat sektor 
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Oppsummering 

• Egen pensjonskonto er en god ide – 
hvis det gjøres riktig! 
- Bygg på eksisterende innskuddsordninger 
- Sett PKB-er inn på innskuddskontoen 
- Kostnadsdeling etter samme prinsipper som i 

dag 
- Bedriften har fortsatt ansvar for 

pensjonsordningen, men individuell flytterett 
er mulig 

• Bedre skatteregler er viktigst for 
egen sparing til pensjon. 
- Dagens ordninger for egen sparing til pensjon 

fortjener ikke betegnelsen "skattefavoriserte". 
- Reelle skattefordeler og fleksibel ordning.  
- BSU-modell?  

• Sparing fra første krone og første 
time vil gi et enklere system og 
reduserte administrative kostnader. 
- Partene må avgjøre om dette skal prioriteres 

fremfor lønnsvekst 
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