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Egen Pensjonskonto
innføres fra 1.januar
2021
Fredag 6. november ble forskrift om Egen Pensjonskonto vedtatt og trer i kraft fra 1.januar 2021. 1,5
millioner nordmenn som har innskuddspensjonsordning gjennom arbeidsgiver får opprettet en Egen
Pensjonskonto i sitt navn. Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold flyttes automatisk til
innskuddsordningen hos arbeidsgiver dersom du ikke reserverer deg. Dette prinsippet kalles passiv
aksept og er en del av vedtaket Stortinget har fattet. Du må altså selv ta et aktivt valg dersom
flyttingen ikke skal skje.
Innføringen av Egen Pensjonskonto skal gi bedre og enklere oversikt over din pensjonsopptjening. De
aller fleste arbeidstakere vil få lavere forvaltningskostnader ved at Pensjonskapitalbevis blir flyttet til
Egen Pensjonskonto. Reduserte kostnader gir mer pensjon for pengene.

Informasjonsplikt og
informasjonsløp
Passivt samtykke gir et forsterket krav til informasjon fra arbeidsgiver som ansvarlig for å informere
ansatte om samling av pensjonsmidler på Egen Pensjonskonto. Informasjonsløpet vil skje i samarbeid
med dagens pensjonsleverandør og Aon som rådgiver:


Informere om hva det innebærer for ansatte å samle midlene i arbeidsgivers ordning slik at
det er mulig å sammenligne kostnader og investeringsvalg.



Informere om hvilke «gamle» ordninger som overføres, verdien av disse og hvor de forvaltes
i dag.



Arbeidsgiver og pensjonsleverandør er begge ansvarlige for å forsikre seg om at den
ansatte har mottatt informasjon og råd som sendes elektronisk.



Informasjonen gjøres tilgjengelig i et samspill mellom arbeidsgivers pensjonsleverandør og
norskpensjon.no
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Veien videre


November: Likelydende brev fra alle pensjonsleverandører



Januar: Norsk pensjon oppdateres med all individuell informasjon tilknyttet
innskuddspensjon og Pensjonskapitalbevis



Februar: Løsning for Reservasjon og aktive valg i norskpensjon.no aktiveres



1.Mai: Frist for å reservere seg mot flytting av Pensjonskapitalbevis



1.mai – 31.Desember: Pensjonskapitalbevis overføres til Egen Pensjonskonto.
Dersom du har gjort et aktivt valg, vil flytting til egen pensjonskonto skje tidligere.



Pensjonsleverandørene har egne informasjonsløp til ansatte i hele perioden.

Reservasjons og
flytteperiode
Høsten 2020 har vært preget av mye informasjon og kommunikasjon fra de ulike leverandørene av
Egen Pensjonskonto. For å få en helhetlig oversikt over dine pensjonsrettigheter, er nettstedet
norskpensjon.no et godt sted å begynne. Her er det informasjon om alle innskuddspensjonsavtaler og
pensjonskapitalbevis som du som arbeidstaker har opptjent. Det er også på norskpensjon.no hver
enkelt skal inn og evt reservere seg og/eller gjøre et aktivt valg dersom en
ønsker selvvalgt leverandør.
Reservasjonsperioden er fra 1. februar til 30 april. Flytting av
pensjonskapitalbevis til Egen Pensjonskonto er fra 1. mai og ut året.
Denne lange flytteperioden gjør det mer aktuelt for ansatte å be om flytting
med en gang når reservasjonsportalen åpnes fra 1.februar. Du kan aktivt velge
å samle dine pensjonskapitalbevis hos dagens pensjonsleverandør allerede
fra 1. februar. Dette anbefales, ettersom forvaltningsomkostningene mest
sannsynlig er lavere hos din arbeidsgiver eller et eventuelt innkjøpsfellesskap
enn det du som arbeidstaker klarer å oppnå. Alle aktive valg skjer
inne på norskpensjon.no

Kontakt oss:
Ta kontakt med din faste rådgiver i Aon ,eller kontakt:

linn.jeanette.johansen@aon.no
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