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HØRINGSSVAR – EGEN PENSJONSKONTO
Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 21. november 2017 med vedlegg
vedrørende ovennevnte. Finansforbundet har drøftet høringsnotatet sammen med andre
YS-forbund og støtter de vurderinger og konklusjoner som gjøres av hovedorganisasjon YS i
deres svar.
Som det største fagforbundet i finansnæringen med 32.000 medlemmer er Finansforbundet
opptatt av gode pensjoner for arbeidstakere og at det skal være god konkurranse og like
konkurransevilkår for aktører i finansnæringen. Det vil legge til rette for en bærekraftig
næringsutvikling og føre til at den enkelte får mer pensjon for pengene.
Departementet foreslår endringer i innskuddspensjonsloven som innebærer at arbeidstaker
vil få samlet sin pensjonskapital på én pensjonskonto (egen pensjonskonto), med mindre
arbeidstaker selv aktivt velger å motsette seg dette. Pensjonskapitalen vil omfatte "aktiv
opptjening" i pensjonsordningen, tidligere opptjente midler fra pensjonskapitalbevis og egen
sparing ("IPS 2008" og "IPA"-avtaler).
Videre vil det bli anledning for en arbeidstaker å velge en annen
forvalter/pensjonsleverandør for sin pensjonskonto (selvvalgt leverandør) enn den
pensjonsleverandør som arbeidsgiver har inngått avtale med.
Finansforbundet støtter hovedtrekkene i departementets forslag. Finansforbundet mener at
samling av pensjonskapital på egen pensjonskonto vil medføre mer kostnadseffektiv
pensjonsforvaltning, som igjen vil gi den enkelte mer pensjon for pengene. Finansforbundet
mener videre at en automatisk samling av pensjonen på én pensjonskonto vil gjøre det
vesentlig enklere for hver enkelt å forholde seg til egen pensjonsopptjening.
Høringen reiser flere viktige problemstillinger og veivalg for løsninger. Den overordnede
målsettingen for valg av løsninger må være kostnadseffektivitet i
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pensjonskapitalforvaltningen og perspektivet må være langsiktig. Samtidig bør løsningene
være forbrukervennlige og enklest mulig for folk flest.
Finansforbundet mener at løsningen for egen pensjonskonto også må ha såkalt flytterett for
aktiv del, jf. høringsnotatet pkt. 3.4.3. En person som har tatt et valg om leverandør for
pensjonskonto, må etter Finansforbundets syn også ha denne leverandøren som
standardvalg. Finansforbundet mener at full flytterett — som omfatter både tidligere
opptjent kapital og den aktive opptjeningen — vil åpne markedet for nye konkurrenter og
bedre konkurranse i markedet for forvaltning av pensjonskapital.
Finansforbundet ber om at innføring av egen pensjonskonto gjennomføres i ett trinn og ikke,
som alternativt foreslått, i to trinn.
Finansforbundet støtter forslaget om fjerning av 12-månedersregelen, slik at det gis
opptjening fra første dag.
Finansforbundet viser til YS sitt høringssvar for utdypende vurderinger av synspunktene.
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