
Pensjonsåret 2021

Jens Marius  Jensen
DNB
E-post : jensmarius.jensen@dnb.no
Tlf: 974 98 540

mailto:jensmarius.jensen@dnb.no


20 % VET IKKE HVA SLAGS PENSJONSORDNING DE HAR

70 % VET IKKE HVOR MYE BEDRIFTEN SPARER TIL DEM

70 % VURDERER IKKE PENSJON VED BYTTE AV JOBB

94 % HAR IKKE ENDRET PENSJONSPROFIL

LAV KOMPETANSE OG INTERESSE FOR PENSJON



Hva består din pensjon av

Folketrygden

Tjenestepensjon

Egen sparing



Egen pensjonskonto i korte trekk

• Pensjonsmidler samles på en konto 

for å oppnå lavere kostnader og 

bedre oversikt for den enkelte

• Passivt samtykke –

pensjonsmidlene samles hvis ansatte 

ikke reserverer seg (3-måneders frist)

• Den ansatte kan velge annen 

leverandør for både tidligere og ny 

opptjening
▪ Se DNB forklarer pensjonskonto her

http://10.183.95.15:15871/cgi-bin/blockpage.cgi?ws-session=1044743043


12-måneders regelen faller bort

• Arbeidstaker får ta med seg pensjonskapital som er opptjent selv om 

vedkommende skulle slutte i bedriften før det har gått 12 måneder.
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Innføring av pensjonskonto

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

• Laste opp avtaler til 

pensjonskontoregisteret (PKB og 

pensjonskonto)

Informasjon 

sendes til 

ansatte

Tre måneders reservasjonsperiode

1.februar

Arbeidstakere kan fra dette 

tidspunktet foreta valg om selvvalg 

leverandør, reservasjon av 

pensjonskapitalbevis og 

fremskynde innlemming av 

pensjonskapitalbevis

Tidspunkt for 

innlemming av 

kapital fra 

pensjonskapitalbevis 

tilgjengeliggjøres i 

Norsk Pensjon

1.mai

Felles reservasjonsperiode utløper, 

og den store flyttingen av kapital 

begynner

Flytteperiode



Reservasjonsløsning Norsk Pensjon
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Avtaledetaljer





Informasjonsansvar
§ 2-7 annet til tredje ledd og nye fjerde til sjette ledd skal lyde:

(2) Foretaket skal før medlemmet tas opp i pensjonsordningen og gjennom medlemstiden gi medlemmet informasjon om det investeringsvalget som er gjort for pensjonsordningen, herunder om risiko, 

forventet avkastning og kostnader. I tillegg skal medlemmene før opptak i pensjonsordningen og gjennom medlemstiden gis tilstrekkelig informasjon til at de kan foreta velfunderte investeringsvalg. Det skal 

bl.a. gis informasjon om betydningen av gjenstående tid til uttak av alderspensjon. Når medlemmet har få år igjen til uttak av pensjon, skal foretaket gi informasjon om risikoreduserende tiltak. 

Institusjonen skal på anmodning fra medlemmet gi råd om sammensetningen av investeringsporteføljen.

(3) Før overføring av medlemmets pensjonskapitalbevis til foretakets pensjonsordning etter reglene i § 3-6 skal foretaket skriftlig opplyse medlemmet om:

a. at overføringen vil bli gjennomført med mindre medlemmet reserverer seg mot dette innen fristen i § 3-6,

b. hvilke pensjonskapitalbevis som vil bli overført, størrelsen på midlene og den institusjon de forvaltes i,

c. virkningene av overføringen for medlemmet, herunder om kostnader og mulige investeringsvalg for den del av midlene som knytter seg til tidligere opptjent pensjonskapital,

d. at medlemmet får informasjon om sine kostnader, investeringsvalg mv. knyttet til pensjonskapitalbevisene fra institusjonene som forvalter disse,

e. at medlemmet har adgang til å inngå avtale med en selvvalgt institusjon etter § 3-7,

f. adgangen til å flytte midlene knyttet til tidligere opptjent pensjonskapital etter § 3-6 fjerde ledd.

(4) Foretaket skal gi arbeidstakerne skriftlig opplysning om endringer i regelverket av betydning. Krav om skriftlighet etter loven her er ikke til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon.




