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Egen pensjonskonto –
gjennomførte lovendringer

Egen pensjonskonto - samling av pensjonskapital

Lavere priser på forvaltning av historisk kapital 
– mer pensjon for pengene

Opphør av 12 måneders opptjeningstid 

Fjerning av nedre aldersgrense og nedre stillingsprosent

Pensjon fra første krone

Selvvalgt pensjonsleverandør
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Forsikringskonferansen 2023

Egen pensjonskonto - utvikling

Kilde: Finans Norge/Pensjonskontoregisteret
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Forsikringskonferansen 2023

1. Manglende informasjon
– Ansvar for å gi informasjon
– Tilgang til relevant informasjon
– «Selektiv informasjon»

2. Behov for lovendringer/presiseringer –
«Egen pensjonskonto versjon 2.0»
– Kostnadsfordeler med Egen pensjonskonto bør 

videreføres ved pensjonering og ved utmelding
– Åpne for ekstra sparing fra den ansatte til Egen 

pensjonskonto

Utfordringer med Egen pensjonskonto



Howden Norway is an insurance broker specialising in 
affinity, pensions, corporate insurance and reinsurance.
We promote and look after your interests in insurance-
related matters.

We are the market leader in affinity and pensions and
part of the international Howden Broking Group, which is 
the world’s largest independent insurance broker.

As an insurance broker, Howden is independent of
insurance companies.

Howden Norway

+2 900 MNOK
GWP

+50
Personnel

+100 MNOK
Revenue

A harmonised approach to insurance management
ensures the quality of service

We will map your risks and find the best and most comprehensive solutions for your insurance needs.

People First |   No Limits  |   Keep It Simple  |   Trust |   Howden F o r s i k r i n g s m e g l i n g  A S    |    w w w . h o w d e n g r o u p . n o

Specialty areas 
and insurances

Affinity Employee 
Benefits

Property & 
Casualty

Reinsurance 

Direct access to the 
international 
insurance market

Our network covers more 
than 90 countries

Pensions
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