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Egen pensjonskonto – status og forventninger
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Status

• Alt er i rute
• Lovendringer er vedtatt og iverksatt
• Forskrifter er fastsatt
• Tekniske løsninger/infrastruktur/reservasjonsknapp er på plass
• Samarbeidet mellom myndigheter, næring og partene i arbeidslivet = 

gjennomføringsgruppen har fungert

• Reservasjonsprosessen pågår

• Usikker på om vi har klart å få ut nok informasjon
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20 forventninger

1. Mer pensjon til den enkelte
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2. Bedre oversikt i pensjonsjungelen
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20 forventninger

1. Mer pensjon til den enkelte

2. Bedre oversikt i pensjonsjungelen

3. Mer valgfrihet (og litt mer tvang…)
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20 forventninger

1. Mer pensjon til den enkelte

2. Bedre oversikt i pensjonsjungelen

3. Mer valgfrihet (og litt mer tvang…)

4. Større konkurranse
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20 forventninger

1. Mer pensjon til den enkelte

2. Bedre oversikt i pensjonsjungelen

3. Mer valgfrihet

4. Større konkurranse

5. Gode råd og god informasjon fra leverandørene til 

kundene
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20 forventninger

6. Rimelig forhold mellom kostnader og priser for 

administrasjon og forvaltning
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20 forventninger

6. Rimelig forhold mellom kostnader og priser for 

administrasjon og forvaltning

7. At "mange nok" velger selvvalgt leverandør
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6. Rimelig forhold mellom kostnader og priser for 
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8. Etablering av innkjøpsfelleskap
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20 forventninger

6. Rimelig forhold mellom kostnader og priser for 

administrasjon og forvaltning

7. At "mange nok" velger selvvalgt leverandør

8. Etablering av innkjøpsfelleskap

9. God informasjonsflyt og enkelt og forståelig 

kommunikasjon
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20 forventninger

10. At flest mulig tar i bruk Finansportalen og Norsk pensjon
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20 forventninger

10. At flest mulig tar i bruk Finansportalen og Norsk pensjon

11.Velfungerende teknisk løsning (og stor grad av 

samhandling mellom eierne)
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20 forventninger

10. At flest mulig tar i bruk Finansportalen og Norsk pensjon

11.Velfungerende teknisk løsning (og stor grad av 

samhandling mellom eierne)

12.Solidarisk opptreden i "den store flytten"

13.Raske leverandørbytter, ingen "innelåsingsmekanismer"
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20 forventninger

14. Velfungerende lagring av historiske data
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20 forventninger

14. Velfungerende lagring av historiske data

15.At det dukker opp en haug med store og små 

problemstillinger i løpet av året (som løses).
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20 forventninger

14. Velfungerende lagring av historiske data

15.At det dukker opp en haug med store og små 

problemstillinger i løpet av året (som løses)

16.Fungerende dialog mellom aktører, kunder og 

departement
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20 forventninger

14. Velfungerende lagring av historiske data

15.At det dukker opp en haug med store og små 

problemstillinger i løpet av året (som løses)

16.Fungerende dialog mellom aktører, kunder og 

departement

17.Økt etterlevelse av pensjonsforpliktelser
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20 forventninger

18. "Pensjon fra første krone"
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20 forventninger

18. "Pensjon fra første krone" finner sin løsning

19.Egen pensjonskonto utvides til å omfatte mer av 

pensjonssystemet og flere arbeidstakere
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20 forventninger

18. "Pensjon fra første krone" finner sin løsning

19.Egen pensjonskonto utvides til å omfatte mer av 

pensjonssystemet og flere arbeidstakere

20.Egen pensjonskonto blir en stor suksess og vi sammen har 

gjort noe viktig og riktig. 
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