
8. Mars 2017

Er du økonomisk 

forberedt på å bli 

100 år?
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Knut Foss
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Vi lever lenger…

Halvparten av alle barn som blir født i den vestlige verden i dag vil  

sannsynligvis bli100 år gamle

Siden vi lever lenger, må vi planlegge deretter og sette av mer 

penger

Lever i

Kilde: Lynda Gratton & Andrew Scott, www.100yearlife.com
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Pensjonssparing i media
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Økonomien som pensjonist

Folketrygd

Pensjon fra 

arbeidsgiver
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Ny 
alderspensjon

Diverse 
pensjons-
reformer

Folketrygden
Stadige 

forbedringer
Familie / kirke

Folketrygden – den norske modellen og velferdsstaten tar form

1890-1967 1967 1992-2006 2010Frem til 1890

«Pay as you go» - utgiftene 

skyter fart, kostnadene må 

deles med noen

«Velferdsstaten»

«Yt etter evne – få etter 

behov»
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Pensjonist

39 år

Yrkesaktiv

40 år

Utdanning

25 år

Vi studerer lengre og lever lengre, men yrkesaktive år går ned

Pensjonist

10 år

Yrkesaktiv

45 år

Utdanning

20 år

Forventet levealder 1964: 50% av dagens barnehagebarn kan forvente 

følgende levealder:



77Prognosen for delingstallet er ved uttak 67 år

Hvordan påvirker dette pensjon fra folketrygden

I folketrygden løses dette med delingstall. Det 

utarbeides i dag prognoser for delingstall og der 

kan vi se at forventningene endrer seg.

Eksempel for en person som er 40 år i dag:

I 2010 var prognosen for delingstallet 17,29

I 2016 var prognosen for delingstallet 17,64

Høyere delingstall medfører lavere årlig pensjon
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Hvordan virker endringen i folketrygden

Kilde: Finans Norge
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Økonomien som pensjonist

Folketrygd

Pensjon fra 

arbeidsgiver
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Sparing via arbeidsgiver
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Vår oppgave er stor -
mange har en stor utrygghet i forhold til egen pensjon

Kilde: TNS Gallupp Norsk Finansbarometer 2014

• 4 av 10 nordmenn
vet ikke hvilken pensjonsordning de har

via arbeidsgiver

?

?

?

?
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Hvilken pensjonsordning har de ansatte?

Kilde: Finans Norge
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Ikke like enkelt å ha oversikt over alt

Fra VG.no
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Innskudd
Pensjon

Avkastning

P
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67 år min. 77 år

Innskuddspensjon – sparing på arbeidstakers konto

Mulige sparesatser:

• Fra minimum – 2% av lønn 1-12 G

• Til maksimum – 7% av lønn 0-12G + 18,1% av lønn 7,1-12G



1515Kilde: Pensjonskalkulator nav.no og beregninger av Danica Pensjon

Hvor mye får jeg ?

Folketrygd og innskuddspensjon

Inntekt Kun Folketrygd

Folketrygd inkl minimum 

10 års utbetaling

Folketrygd inkl minimum 

20 års utbetaling

500.000 216.000 ( 43%) 274.000 ( 55%) 245.000 ( 49%)
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Du og de ansatte

får omtrent 

halvparten
av lønnen 

som pensjonist
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Hva har skjedd den siste tiden?

1. Nye innskuddsatser

2. Ny uførepensjon
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Hva skjer fremover?

1. AFP  

2. Individuell pensjonskonto 

3.    Offentlig tjenestepensjon
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Økonomien som pensjonist

Folketrygd

Pensjon fra 

arbeidsgiver

Privat sparing



Trygg økonomi som pensjonist, start tidlig!
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Changing customer 

behaviour and 

expectations Younger 
for longer



Økonomisk trygghet er å vite hva du får i 
morgen, uansett hva som skjer i dag.
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• Folketrygden vil utgjøre en stadig mindre del av folks samlede pensjon

• Arbeidsgiver har mulighet for å sørge for et betydelig bidrag til pensjon

• I tillegg må den enkelte være bevist på sin egen situasjon og sørge for 

sparing til egen pensjon

Oppsummering
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