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– Intensjonenmedegen
pensjonskontoeratdenansatte
skal fåbedreoversikt over egen
pensjon, sierGinaAliceTrøen,
autorisert forsikringsmeglerhos
forsikringsmeglerselskapet
Söderberg&Partners i
Trondheim.
Lovendringen som trer i kraft
ved nyttårsskiftet omfatter cirka
1,5 millioner arbeidstakere og til
sammen 1,9 millioner pensjon-
skapitalbevis.
– Nå må alle med innskudds-

pensjon i Norge aktivt ta stilling
til om pensjonsordningen er
riktig plassert og forvaltet for
deres fremtidige pensjons-
sparing, sier Trøen.

Alt samles på ett sted
Trøen mener innføringen av
egen pensjonskonto vil gi den
enkelte ansatte bedre oversikt,
og med bedre oversikt kan du få

et mer aktivt forhold til
forvaltningen avpengene.
– Du får ved å sette deg inn i

din egen pensjon mer
kompetanse og dermedmuligh-
et for mer pensjon for pengene.
Nå er det slik at du kan ha
pensjonen din plassert hos de
ulike arbeidsgiverne du har hatt.
Fra og med januar blir nå-
værende arbeidsgivers pensjons-
ordning og tidligere pensjons-
opptjening samlet i en konto.
Dette skal gi deg bedre oversikt,
lavere kostnader og mulighet til
en mer effektiv forvaltning, sier
Trøen.
For med egen pensjonskonto

kan du selv velge hvor pengene
skal plasseres. Når alt samles hos
en leverandør unngår du
administrasjonsgebyrer flere
steder.
– La oss si at du har hatt tre

ulike arbeidsgivere og har mot-
tatt innskuddspensjon fra alle
disse som nå står på hver sin
konto. Nå kan du samle
ordningene og du kan selv

bestemme hvor. Du trenger ikke
å bruke pensjonsleverandøren
som den nåværende arbeids-
giver har, sier Trøen.

–Tamer risiko
Du kan selv bestemme i hvilken
pensjonsleverandør du vil
plassere din pensjonskonto, og
du kan selv ta et valg om hvor
stor risiko du vil ta med dine
egne sparepenger.
–Mangeunge er alleredepå en

ganske høy aksjeandel dersom
arbeidsgiver har 80 eller 100
prosent med nedtrapping. Dette
må de sjekke. De historiske
erfaringene tilsier at å ha spare-

pengene i en større andel aksjer
gir en langt bedre avkastning
enn det som for mange oppleves
som en «sikker» plassering av
pengene.Husk at dette er penger
som gjerne skal stå på konto i
30–40år.Mangeavdagensyngre
arbeidstakere kan bli nødt til å
jobbe til de blir over 70 år, tror
Trøen.
–De fleste sjekker ikkepensjo-

nen sin og kan lite om pensjon.
Nå kommer en gylden mulighet
til å øke kunnskapen, mener
Trøen som oppfordre alle om å
sette seg inn i lovendringene.
–Dette handler omat dumå ta

grep selv. Du kan sitte stille i
båten, uten å foreta deg noe,
men da er det noen andre som
tar valget for deg, sier Trøen.
Dersom du ikke gjør et valg vil

samlingen av pensjonskapitalen
skje automatisk.
– Men du bør sjekke om det er

bedre for deg å si nei takk til å bli
med på flyttelasset, eller velge
egen leverandør, sier Trøen.

Tremulige valg
Enundersøkelse fraDNBviser at
hele 40 prosent ikke vet hva
slags pensjonsordning de har, og
50 prosent vet ikke hva som
betales inn i pensjon. Dette
håper Trøennå endrer seg.
Kort fortalt har du som

arbeidstaker med innskudds-
pensjon tre valg du må forholde
deg til fra nyttårsskiftet.
– Du kan gi passivt samtykke.

Da flyttes alderspensjon opp-
tjent hos tidligere arbeidsgiver
automatisk over til nåværende
arbeidsgivers pensjonsavtale.
Du kan reservere deg. Da forblir
tidligere opptjent pensjons-
kapital der den er, og det samme
med nåværende pensjons-
sparing. Eller du kan ta et eget
valg. Da velger du all pensjon-
skapital skal samles hos den
pensjonsleverandøren du selv
ønsker, sier Trøen.
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Gina Alice Trøen, autorisert forsikringsmegler hos forsikringsmeglerselskapet Söderberg & Partners i Trondheim, ber alle sette seg inn i reglene
rundt ny pensjonskonto. Foto: MORTEN ANTONSEN

Vedårsskiftet fårcirka1,5millionernordmennegen
pensjonskonto.–Tagrep, ikkesitt stille ibåten, sier
forsikringsmeglerGinaAliceTrøen.
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deg innnårdu
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–De fleste sjekker
ikkepensjonen
sinogkan liteom
pensjon.
GinaAlice Trøen,
forsikringsmegler
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– Vi vil vise hvordan vi kan
overoppfylle klima-
streikernes krav omkutt i kli-
magassene, samtidig som vi
skaper jobber og gjør sam-
funnet mer rettferdig, sa
partileder Une Bastholm da
hun tirsdag la fram Miljø-
partiet De Grønnes alterna-
tive budsjett for neste år
sammen med partiets første-
kandidat i Oslo, Lan Marie
Berg.
Partiet går hardt til verks

mot dem som forurenser
mest for å nå målene om 62
prosent kutt i klimagassene
innen 2030 sammenlignet
mednivået i 1990:
G Olje-og gassnæringen skal
strupesmeden rekkeavgifter,
nedtrapping av aktivitet og
stans i videre leteaktivitet.
G Stans i bygging av nye
motorveier og økning i ben-
sin- og dieselprisen på 5
kroner literen for privat-
personer, samt en kraftig
økning i CO2-avgiften.
G Øke ulike miljøavgifter på
totalt 19,6 milliarder kroner,
inkludert en flyseteavgift på
500 kroner på reiser mellom
de store byene og økt moms
påkjøttvarer.
– Vi rydder opp i regjerin-

gens mislykkede klimakutt-
prosjekt. De har politikk for
kun 20 prosent kutt fram til
2030, sier Bastholm. NTB

»Miljø

MDG øker
trykket for
å få til det
grønne skiftet
MDGøker i sitt valgbudsjett
miljøavgiftenemed19,6
milliarderkroner for ånå
målet om60prosentkutt i
klimagassenepå ti år.

Partileder i MDG Une Bast-
holm la fram partiets alterna-
tive statsbudsjett for 2021
tirsdag. Foto: HEIKO JUNGE, NTB

Riksrevisjonen retter sterk
kritikkmot regjeringen for
mangelfull oppfølging av FNs
bærekraftmål pånasjonalt
nivå. Bærekraftmålene har
vært et prestisjeprosjekt for
regjeringen. I enny rapport
fastslår Riksrevisjonen at
regjeringen er på etterskudd
medgjennomføringen av
målene.Riksrevisjonen skriv-
er blant annet at«oppfølg-
ingen ikkehar vært godt nok
koordinert»,«det harmang-
let enhelhetlig plan»og at
«informasjonen til Stortinget
om status og framdrift har
værtmangelfull». NTB

»Oslo

Slakter oppfølg-
ingen av bære-
kraftmålene


