
Agenda

• Egen pensjonskonto – Bakgrunn

• Om YS Pensjon

• Innkjøpsfellesskapenes rolle

• Krav om individuell kartlegging
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Historien bak "EPK"
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Om YS Pensjon

Hvorfor YS Pensjon?

• Selvvalgt leverandør åpner for 
arbeidstakerkollektiv og innkjøpsfellesskap

• Større kollektiv = bedre avtaler

• Innkjøpsfellesskapet passer på å sørge for
• Gode priser for EPK og pensjonskapitalbevis
• Gode investeringsløsninger
• Gode praktiske/digitale løsninger
• Reforhandlinger og medlemmenes interesserer
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Hva er YS Pensjon?

• Innkjøpsfellesskap for alle medlemmer av YS-
forbund

• Opprettet av seks YS-forbund med til sammen
80 000 yrkesaktive medlemmer (pre covid 19):
Finansforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Parat, 
Negotia, Delta og SAFE

• Egen "forening" i YS

• Portal for fullmakter fra medlemmene

• Fullmakter gir forhandlingsmakt og kollektiv
flyttemulighet -> Innkjøpsfellesskap

• yspensjon.no
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Avtale med Nordea Liv

• Både aktiv- og passiv forvaltning

• På forhånd valgt investeringsportefølje
("Nordea Liv Bærekraft Valutasikret")



Innkjøpsfellesskapenes rolle i markedet
Innkjøpsfellesskap viktig for 
arbeidstakerorganisasjonene og deres medlemmer:

"Noen vil oppleve at de gjennom arbeidsgiveren ikke får et 
tilfredsstillende tilbud. I tillegg vil innkjøpsfellesskap kunne 
sikre at medlemmer som ikke får Egen pensjonskonto 
gjennom arbeidsgiver vil kunne nyte godt av fellesskapets 
innkjøpsfordeler."

"En viktig grunn for etablering av Egen pensjonskonto er 
større konkurranse og lavere kostnader. Innkjøpsfellesskap 
vil bidra til dette."

• Spennende å se hvordan tilslutningen blir
• Kan få med mange som ellers ikke ville vurdert å 

flytte
• Det må legges til rette for konkurranse i markedet!
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Konkurransebegrensning?
Innskuddspensjonsloven:

Lovens forarbeider:

Vel, i YS pensjon vil medlemmene presenteres for en på forhånd 
valgt investeringsportefølje. 
• Innkjøpsfellesskap basert på selvvalgt leverandør konkurrerer 

med arbeidsgiverbaserte innkjøpsfellesskap
• Det må ikke legges unødvendige hindre for at 

innkjøpsfellesskapene skal kunne legge avtaler ut på anbud og 
reelt kunne forhandle om gunstige betingelser i markedet
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"Når arbeidstaker velger forvaltning hos selvvalgt leverandør, vil det ikke være slik at 
arbeidstaker meldes inn i en på forhånd valgt investeringsportefølje, slik det vil være når 
arbeidstakers midler forvaltes i arbeidsgivers pensjonsordning."  

"De foreslåtte reglene om informasjon og rådgivning vedrørende sammensetning av 
investeringsvalgporteføljen er derfor også forskjellige for disse to situasjonene." 
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