
 

 

Høring - gjennomføring av EUs tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) 

Vi viser til høringsbrev av 24.06.2019.  

Norsk Pensjon sin oppgave er å gi alle individer i Norge en samlet oversikt over forventet 

alderspensjon fra ulike pensjonsordninger. Dette omfatter individuelle og kollektive 

pensjonsordninger både i privat og offentlig sektor. Vårt utgangspunkt er at det er i alles interesse at 

pensjonsinformasjon er enkelt tilgjengelig og at det legges til rette for helhetlige og komplette 

oversikter Det er bakgrunnen for vår kommentar knyttet til informasjonskravene som beskrives i 

direktivets regler. 

Pensjonsportalen norskpensjon.no viser i dag en samlet oversikt over den enkeltes 

pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra tjenestepensjonsordninger og privat AFP, i tillegg til 

individuelle avtaler. Pensjonsportalen har nærmere fullstendig dekningsgrad i privat sektor. Det 

arbeides nå med å innarbeide pensjonsrettighetene opptjent i offentlig sektor slik at også individer 

med pensjonsopptjening i offentlig sektor kan få fullstendig pensjonsinformasjon på lik linje med 

pensjonsopptjening i privat sektor.  

For å håndtere informasjonskravene i høringsnotatet må pensjonsleverandørene av offentlig 

tjenestepensjon samordne sine pensjonsrettigheter. Det skyldes at arbeidstakerne med offentlig 

tjenestepensjon som har vært medlem av flere offentlige tjenestepensjonsordninger får pensjon som 

om de hele tiden har vært medlem av en og samme pensjonsordning. For å utarbeide fullstendig 

pensjonsinformasjon og pensjonsprognose må det derfor utveksles informasjon mellom alle 

leverandørene av offentlig tjenestepensjon. Norsk Pensjon sin primære målsetning er å legge til rette 

for elektroniske løsninger som innebærer at leverandørene kan utveksle pensjonsinformasjon.  

Tilpasningen i pensjonsreformen med å bygge ned mobilitetshindre mellom offentlig og privat sektor 

innebærer at det er viktig at alle arbeidstakere får tilgang til relevant pensjonsinformasjon siden 

stadig flere får opptjening fra både privat og offentlig sektor. 

På denne bakgrunn ønsker Norsk Pensjon å gjøre kjent sin rolle overfor departementet med den 

hensikt i å kunne bidra til å skape en løsning der individer får tilgang til helhetlige og komplette 

pensjonsoversikter og pensjonsprognoser. 
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