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FORORD 
 
Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger 
som vil kunne bidra til at utenlandske statsborgere med opptjente pensjonsrettigheter i 
norske pensjonsinnretninger lettere kan få tilgang til informasjon disse rettighetene via 
Norsk Pensjons portal, www.norskpensjon.no.    
 
Prosjektteamet har bestått av Sissel Rødevand og Fredrik Haugen. Fredrik Haugen har vært 
prosjektleder.  
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Sammendrag  

Utenlandske statsborgere som arbeider i Norge i kortere eller lengre perioder tjener opp 
pensjonsrettigheter i norske pensjonsinnretninger. Actecan har vurdert hvilke muligheter 
som finnes for å gi disse personene enklere tilgang til informasjon om disse rettighetene 
gjennom www.norskpensjon.no. 
 
Følgende tiltak foreslås:  
 

 Norsk Pensjon bør legge ut informasjon om hvordan den enkelte kan gå frem for å skaffe 
seg en av e-ID-ene som kan benyttes til pålogging i dag. Informasjonen bør legges ut på 
flere språk. 

 Norsk Pensjon bør be de andre pensjonsportalene i Norden om å legge ut informasjon på 
sine nettsteder om hvordan deres innbyggere skal kunne spore pensjonsrettigheter i 
Norge, med lenke til www.norskpensjon.no.  

 Norsk Pensjon bør samtidig be de andre nordiske pensjonsportalene utarbeide infor-
masjon som Norsk Pensjon kan legge ut på sine nettsider for å hjelpe norske stats-
borgere som ønsker oversikt over sine rettigheter i disse landene. 

 Norsk Pensjon kan vurdere en løsning med lavere identifikasjonskrav som kun gir over-
sikt over pensjonsavtaler som ennå ikke har kommet til utbetaling, i tråd med løsningen 
som i dag ligger til grunn i FNO-registeret «Register over livsforsikring og pensjon» 
(ROLP).  

 Norsk Pensjon bør kontakte NAV med sikte på dels å få NAV til å endre måten infor-
masjon fra Norsk Pensjon presenteres i NAVs pensjonsportal, dels å få NAV til å gi mer 
utfyllende informasjon om Norsk Pensjon enn i dag.  

 
Kartleggingen har vist at det i øyeblikket ikke synes å være mulig å få til elektronisk utveks-
ling av data mellom de nordiske pensjonsportalene. Nordisk råd har satt en foreløpig stopp 
for en nordisk prosess knyttet til felles fødselsnummer i Norden, noe som kunne muliggjort 
utveksling av informasjon mellom portalene. Det er redegjort for ulike relevante inter-
nasjonale prosesser i kapittel 6.  
 
Enkelte videre utredninger kan likevel vurderes, som om: 
 

 Norsk Pensjon sammen med de andre nordiske pensjonsportalene skal ta et felles 
initiativ overfor EU for om mulig å få støtte til å gjennomføre et pilotprosjekt knyttet til 
registrering av pensjonsrettigheter på tvers av landegrensene (EU-kommisjonen har 
senest i et «White Paper» om pensjoner i EU som ble lagt frem 16.02.2012 uttalt at den 
vil støtte et slikt prosjekt)  

 det bør utredes nærmere om folkeregisterets kobling av personnummer for nordiske 
statsborgere kan utnyttes i forbindelse med utveksling av data mellom Norsk Pensjon og 
de andre nordiske pensjonsportalene.  

 
Når det gjelder spørsmålet om hvordan pensjonsinnretningene enklere kan spore opp uten-
landske statsborgere som har opptjening i norske pensjonsordninger, men som ikke lenger 

http://www.norskpensjon.no/
http://www.norskpensjon.no/
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bor i Norge, forslås det to tiltak som Norsk Pensjon eventuelt kan anbefale til pensjons-
innretningene:   
 

 De pensjonsinnretningene som ikke oppdaterer egne registre mot folkeregisteret flere 
ganger i året bør vurdere oftere oppdateringer. 

 Pensjonsinnretningene bør forsøke å etablere et samarbeid med NAV med sikte på å få 
tilgang til informasjonen NAV vil sammenstille i forbindelse med oppfølgingen av en for-
ordning om elektronisk utveksling av trygdeopplysninger mellom EU-/EØS-land (EESSI-
forordningen). Slik informasjon vil i utgangspunktet kun gjelde pensjonister. 

  



 
 

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon

 

Side | 6  
 

1. Problemstilling og avgrensninger 

Norsk Pensjon AS eier og drifter en pensjonsportal (www.norskpensjon.no) som skal gi 
enkeltpersoner med opptjente pensjonsrettigheter i norske pensjonsinnretninger en samlet 
oversikt over forventet alderspensjon.  
 
I den senere tiden har Norsk Pensjon registrert en stadig økende etterspørsel etter 
informasjon om pensjonsrettigheter fra utenlandske statsborgere som har arbeidet i Norge i 
en kortere eller lengre periode, men som ikke får tilgang til opplysninger fra Norsk Pensjons 
portal ettersom de ikke kan benytte noen av de tilgjengelige påloggingsmekanismene. De 
fleste av disse forespørslene kommer fra personer fra Sverige og Danmark.  
 
I tillegg har Norsk Pensjon registrert at pensjonsinnretningene i flere saker har hatt 
problemer med å spore opp personer med opptjente rettigheter som har flyttet til utlandet 
når pensjonen kommer til utbetaling.   
 
Norsk Pensjon har på denne bakgrunn bedt Actecan om å:  

 kartlegge gjeldende regelverk for utenlandske statsborgere som jobber i Norge 
 kartlegge status i eventuelle internasjonale prosesser som kan forenkle arbeidet med 

identifikasjon av personer på tvers av landegrensene 
 kartlegge omfanget av utenlandske statsborgere med opptjening i norske pensjons-

innretninger 
 kartlegge hvordan pensjonsinnretningene og NAV identifiserer utenlandske stats-

borgere   
 utrede mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske statsborgere med 

opptjente rettigheter i norske pensjonsinnretninger får tilgang til informasjon om 
disse rettighetene via Norsk Pensjons portal   

 utrede alternativer som kan gjøre det enklere for pensjonsinnretningene å spore opp 
personer med opptjente rettigheter og ukjent postadresse i utlandet  

 
Det kreves normalt at en har et norsk skattekort for å kunne arbeide i Norge på lovlig måte.  
For å få utstedt skattekort fra Skatteetaten kreves det et norsk fødselsnummer eller D-
nummer. Dette betyr at kun er unntaksvis at personer uten fødselsnummer eller D-nummer 
tjener opp pensjonsrettigheter i norske pensjonsinnretninger. Actecan har på denne bak-
grunn avgrenset arbeidet til å vurdere mulige løsninger for personer som har et norsk 
fødselsnummer eller D-nummer. 

  

http://www.norskpensjon.no/
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2. Gjeldende regelverk  

2.1 Utstedelse av fødselsnummer eller d-nummer 

Alle som flytter til Norge fra utlandet, uansett alder og statsborgerskap, og som har til 
hensikt å oppholde seg her i minst 6 måneder, må møte opp på skattekontoret for å melde 
flytting. Dersom innvandringen til Norge blir godkjent, det vil si at den som innvandrer blir 
registrert som bosatt i Norge, tildeles det et norsk fødselsnummer.  
 
Det gjelder visse krav til legitimering for å bli regnet som bosatt i Norge: 

 
 Alle som flytter til Norge må møte opp personlig på skattekontoret innen åtte dager 

etter ankomst til Norge 
 Alle må vise pass, eller annen legitimasjon som viser statsborgerskap. Det må være 

bilde av vedkommende på legitimasjonen. 
 EØS-borgere (unntatt personer fra Bulgaria og Romania) må fremvise bekreftelse fra 

politiet på at identitet og oppholdsgrunnlag etter direktiv 2004/38/EF er kontrollert. 
Borgere av andre land må fremlegge oppholdstillatelse gjeldende for minst seks 
måneder. 

 For personer fra andre nordiske land gjelder særskilte regler. Det er tilstrekkelig å 
opplyse om fødselsnummer, bostedsadresse og kommune i utflyttingslandet. Så 
snart en person fra et av disse landene blir registrert som bosatt i Norge vil det 
sendes melding til folkeregistermyndigheten i utflyttingslandet som vil registrere 
vedkommende som utvandret. 

 
Personer som jobber i Norge, men som ikke har til hensikt å oppholde seg her i 6 måneder 
får altså ikke fødselsnummer. Disse får i stedet tildelt et D-nummer.  
 
D-nummer kan også tildeles utenlandske statsborgere ved begrunnet behov, som for 
eksempel dersom vedkommende:  
 

 er skatte- eller avgiftspliktig til Norge 
 har et kundeforhold med norsk bank 
 har konto i Verdipapirsentralen VPS 
 mottar trygdeytelser fra Norge 
 har fast eiendom i Norge 
 innehar posisjoner i juridiske enheter eller av andre grunner registreres i foretaks-

registeret eller løsøreregisteret. 
 
Det er ikke mulig for privatpersoner eller arbeidsgivere å rekvirere D-nummer selv. For at en 
utenlandsk statsborger skal få et D-nummer må vedkommende henvende seg til en godkjent 
rekvirent.  De som kan rekvirere D-nummer er: 
 

 skattekontoret, der det kreves personlig oppmøte dersom en søker om skattekort og 
ikke er registrert i folkeregisteret med fødselsnummer  

http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Flyttemelding-til-folkeregisteret-fra-utlandet/
http://www.skatteetaten.no/no/Adresser-og-apningstider/?ko=Skattekontoret&kid=2133&k=1
http://www.skatteetaten.no/no/Adresser-og-apningstider/
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 sentralskattekontoret for utlandssaker når utenlandsk arbeidstaker arbeider i Norge 
for utenlandsk firma  

 NAV for EØS arbeidssøkere og mottakere av trygdeytelser 
 banker, finansinstitusjoner og forsikringsselskaper for forretningsforhold med norsk 

bank eller annen finansinstitusjon 
 Verdipapirsentralen vedrørende verdipapirer 
 Brønnøysundregistrene for registrering i foretaksregisteret, enhetsregisteret eller 

løsøreregisteret 
 kommunene som lokal matrikkelmyndighet for tinglysning av fast eiendom 
 Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) for personer som skal ha fastlege 

 
Det er Skatteetaten, ved Personregisteret, som godkjenner rekvisisjonene og tildeler D-
numrene. D-nummer registreres i folkeregisteret på lik linje med fødselsnummer. 
 

2.2 Folkeregisterets rutiner ved flytting til utlandet 

Utenlandske statsborgere som flytter til Norge registreres i folkeregisteret når de blir tildelt 
fødselsnummer eller D-nummer. Dersom en person som er registrert som bosatt i Norge skal 
flytte til utlandet for å bosette eller oppholde deg der i minst 6 måneder plikter ved-
kommende å melde flytting til folkeregisteret (unntak for flytting til nordiske land, jf. 
nærmere omtale senere i dette punktet). Flyttemeldingen skal skje på et eget skjema til 
folkeregisteret (RF-1402B) der blant annet den nye boligadressen i utlandet skal fylles ut. 
Den nye adressen i utlandet registreres i folkeregisteret. Personer som ikke leverer dette 
skjemaet ved flytting til utlandet kan også gjøre det på et senere tidspunkt. Det er ikke en 
særskilt legitimasjonsplikt ved innsending av skjemaet om melding av flytting til utlandet.  
 
Dersom en person som har meldt flytting til utlandet flytter på nytt etter at vedkommende 
har flyttet fra Norge, kan dette meldes til folkeregisteret på et eget skjema, RF-1454. Dette 
er imidlertid ikke pålagt. Folkeregisteret vil da oppdatere sine registre med den nye 
adressen. Meldingen sendes til et skattekontor per post, eventuelt leveres ved personlig 
oppmøte på skattekontoret. Melding om flytting skal vedlegges kopi av gyldig legitimasjon. 
Som gyldig legitimasjon regnes ID-kort som inneholder fødselsdato, navn, signatur og bilde, 
for eksempel pass eller førerkort.    
 
Ifølge folkeregisteret har pensjonsinnretningene tilgang på folkeregisterets opplysninger om 
enkeltpersoners registrerte postadresse i utlandet. For forespørsler som omfatter mer enn 
noen få personer må pensjonsinnretningene imidlertid dekke utgiftene som påløper hos 
folkeregisteret. 
 
Særlig om flytting innad i Norden 
Ved flytting innad i Norden skal folkeregisteret i landet vedkommende flytter til sende 
melding om flyttingen til folkeregisteret i landet vedkommende flytter fra. Den enkelte som 
flytter plikter med andre ord ikke å melde flytting til landet vedkommende flytter fra. 
Dersom for eksempel en svensk statsborger flytter til Norge og blir registrert som bosatt i 

http://www.skatteetaten.no/no/Adresser-og-apningstider/Sentrale-kontorer/Sentralskattekontoret-for-utenlandssaker/
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Norge (får norsk fødselsnummer), vil folkeregisteret i Norge sende en elektronisk melding 
om flyttingen til det svenske folkeregisteret.  
 
Når en person flytter til Norge fra annet nordisk land blir vedkommendes fødselsnummer fra 
utflyttingslandet registrert i folkeregisteret. For eksempel vil folkeregisteret registrere det 
svenske fødselsnummeret til en svensk statsborger som får tildelt norsk fødselsnummer. 
Den som flytter til Norge blir også tildelt et norsk fødselsnummer. Folkeregisteret opplyser at 
på vedkommendes profil i folkeregisteret vil også fødselsnummeret fra utflyttingslandet stå. 
Dette betyr at det er en kobling av fødselsnummer i folkeregisteret for personer som flytter 
til Norge fra et annet nordisk land.  
 
Dersom Norsk Pensjon kan få tilgang til disse koblede personnumrene kan informasjonen 
benyttes for eksempel i et samarbeid med de andre nordiske pensjonsportalene. En slik 
løsning er nærmere omtalt i punkt 7.2.4.  
 
Det er ikke utredet nærmere i forbindelse med denne rapporten om det vil være mulig for 
Norsk Pensjon å få tilgang til den aktuelle informasjonen fra folkeregisteret.  
 

2.3 Opptjening av pensjon fra folketrygden 

For å tjene opp rett til pensjon fra folketrygden kreves det medlemskap i folketrygden. 
Hovedregelen for å bli medlem i folketrygden er at personen må regnes som «bosatt» i 
Norge. For å regnes som bosatt etter folketrygdens regelverk, må vedkommende oppholde 
seg i Norge i minst 12 måneder. En som flytter til Norge for å være her i minst 12 måneder, 
blir medlem i folketrygden fra innreisedatoen.  
 
Det er i visse tilfeller mulig for en person å bli medlem av folketrygden selv om ved-
kommende ikke er registrert som bosatt. Dette gjelder dersom personen er:  
 

 arbeidstaker i Norge (arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende blir som hoved-
regel medlemmer i folketrygden fra første arbeidsdag)  

 norsk statsborger/EØS-statsborger, og ansatt på norsk skip registrert i Norsk 
Internasjonalt Skipsregister NIS 

 norsk statsborger/EØS-statsborger, og ansatt i den norske stats tjeneste i utlandet 
 norsk statsborger/EØS-statsborger, og studerer i utlandet med lån eller stipend fra 

Lånekassen 
 arbeider midlertidig i utlandet for arbeidsgiver med plikt til å betale arbeidsgiver-

avgift i Norge 
 
Det er også mulig å bli frivillig medlem i folketrygden etter søknad. Dette gjelder både 
personer som ikke er medlem i folketrygden og som oppholder seg i Norge uten å arbeide, 
og personer som er medlem i folketrygden, men som skal oppholde seg i utlandet så lenge at 
de normalt skulle vært utmeldt. 
 
Medlemskap i folketrygden innebærer et krav om å betale trygdeavgift.  
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Dersom personen har arbeidsinntekt og tjener opp tilleggspensjon kreves det minst 3 års 
trygdetid (normalt botid) for å få alderspensjon fra folketrygden. Det er mulig å få pensjon 
fra Norge også uten å ha tjent opp rett til pensjon. I så fall kreves minst 20 års botid i Norge. 
Opptjeningstid i andre EØS-land teller med i de 20 årene. Har en person for eksempel 1 års 
trygdetid i Norge og 2 år i et annet EØS-land, vil vedkommende ha krav på pensjon fra 
Norge.  
 
Reglene om medlemskap i folketrygden følger av lov om folketrygd (folketrygdloven), 
kapittel 2. 
 

2.4 Krav om medlemskap i private tjenestepensjonsordninger 

Alle arbeidstakere, også utenlandske statsborgere, som ansettes av foretak med privat 
tjenestepensjonsordning skal opptas som medlem av pensjonsordningen fra første 
arbeidsdag i foretaket dersom de fyller vilkårene for medlemskap i pensjonsordningen. De 
aller fleste arbeidsføre arbeidstakere over 20 år fyller disse vilkårene. Det gjelder visse 
unntaksregler, blant annet for sesongarbeidere, som kan berøre utenlandske statsborgere 
som jobber i Norge.  
 
Personer som ikke er pliktig medlem i folketrygden med medlemskap som omfatter opp-
tjening av pensjonsrettigheter kan som hovedregel ikke være medlem av tjenestepensjons-
ordninger. 
 
Når en arbeidstaker slutter i stillingen før uttak av pensjon, og arbeidsforholdet har vart i 
minst 12 måneder, har arbeidstakeren krav på en fripolise eller et pensjonskapitalbevis. 
Fripolisen/pensjonskapitalbeviset gir rett til en fremtidig alderspensjon, og ofte også andre 
ytelser som uførepensjon og etterlattepensjon.  
 
Dersom arbeidsforholdet har vart i mindre enn 12 måneder er det ikke noe krav om at det 
skal utstedes en fripolise/pensjonskapitalbevis. Regelverket er imidlertid ikke til hinder for at 
en arbeidsgiver lar også ansatte med kortere opptjeningstid beholde opptjente pensjons-
rettigheter. Hvor stor andel av tjenestepensjonsordningene som gir rett til fripolise/ 
pensjonskapitalbevis også til arbeidstakere med mindre enn 12 måneders ansettelse er 
uklart.  
 
Reglene om medlemskap i private tjenestepensjonsordninger og retten til fripolise/ 
pensjonskapitalbevis er regulert i lov om foretakspensjon (foretakspensjonsloven) og lov om 
innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven).  
 

2.5 Flytting av premiereserve til utenlandsk pensjonsinnretning 

Ved opphør av medlemskap i en privat ytelsesbasert tjenestepensjonsordning beholder 
medlemmet sin rett til opptjent pensjon og tilhørende premiereserve, samt en forholds-
messig andel av pensjonsordningens tilleggsavsetninger. Pensjonsinnretningene skal utstede 
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en fripolise som sikrer medlemmet disse rettighetene. Medlemmer av innskuddsordninger 
sikres på samme måte ved at det utstedes et pensjonskapitalbevis.  
 
For utenlandske statsborgere som har bodd i Norge i mindre enn tre år før de flytter til ut-
landet igjen, gjelder en særregel som sier at de har rett til å bruke opptjent premiereserve til 
å sikre pensjonsrettigheter i en utenlandsk pensjonsinnretning. Tilsvarende regler gjelder for 
medlemmer av innskuddspensjonsordninger.  
 
For mange utenlandske statsborgere kan det tenkes at slik medflytting av opptjente 
pensjonsrettigheter kan være en fornuftig måte å sikre at de beholder oversikten over 
rettighetene.  
 
Det er ikke innhentet tall som viser hvor mange utenlandske statsborgere som benytter seg 
av denne muligheten.  
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3. Informasjon fra www.norskpensjon.no  

3.1 Kort om Norsk Pensjon 

Norsk Pensjon AS er et selvstendig selskap som har etablert og driver en portal på internett 
der enkeltpersoner kan få en samlet oversikt over forventet alderspensjon fra ulike 
pensjonsordninger. Selskapet ble stiftet høsten 2006. Portalen er ikke kommersiell, og er 
åpen for alle pensjonsinnretninger i privat sektor, både når det gjelder dataleveranser til 
portalen og eierskap i Norsk Pensjon AS. 
 
Norsk Pensjons portal sammenstiller informasjon fra private og offentlige tjenestepensjons-
ordninger og sammenlignbare data fra individuelle pensjons- og spareordninger. I tillegg er 
det etablert et samarbeid med NAV som gjør at Norsk Pensjon kan vise informasjon om opp-
tjening i folketrygden fra NAV, samtidig som NAV kan vise informasjon fra Norsk Pensjon i sin 
internettportal, Din Pensjon.  
 
Norsk Pensjon lagrer ikke informasjon om den enkeltes pensjonsopptjening. Når en person 
logger seg på portalen innhenter Norsk Pensjon informasjon om vedkommende sin event-
uelle pensjonsopptjening fra de samarbeidende pensjonsinnretningene. Ingen informasjon 
som innhentes via portalen lagres, det vil si at alt slettes straks brukeren logger seg av 
tjenesten. Dette betyr at all informasjon om den enkeltes pensjonsopptjening kun er 
registrert i pensjonsinnretningenes registre.  
  
Påloggingsløsningene sikrer at det kun er rettighetshaveren som får tilgang til informasjon 
fra Norsk Pensjon. Disse løsningene er nærmere beskrevet i punkt 3.2. 
 

3.2 Tilgang til informasjon fra Norsk Pensjon – identifikasjon  

For å kunne få tilgang til Norsk Pensjons informasjon om din pensjonsopptjening, må den 
enkelte identifisere seg med en elektronisk ID.  Følgende ID-er kan benyttes: MinID, BankID, 
Buypass Smartkort eller Commfides. Under beskrives de ulike elektroniske ID-ene. Det legges 
særlig vekt på i hvilken grad utenlandske statsborgere kan benytte ID-ene.   

3.2.1 MinID 

MinID er en elektronisk ID som kan benyttes for å få tilgang til en rekke tjenester på nett. I 
utgangspunktet er MinID er et påloggingsalternativ til offentlige tjenester, men den kan altså 
benyttes også hos Norsk Pensjon.  
 
For å logge inn med MinID trenger man: 

1. Fødselsnummer eller D-nummer 
2. Personlig passord 
3. PIN-kodebrev eller kode på SMS 

 
Første gang en person bruker MinID, må vedkommende registrere seg som ny bruker. For å 
gjøre dette kreves det et fødselsnummer, og to spesifiserte PIN-koder fra kodebrevet som 
sendes ut av folkeregisteret. Deretter kan vedkommende lage et personlig passord, samt 

http://www.norskpensjon.no/
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legge inn e-postadresse og mobilnummer. En bruker som er registrert kan få tilsendt koder 
for pålogging til MinID på SMS.   
 
PIN-kodebrevene sendes til den postadressen vedkommende er registrert med i folke-
registeret. Disse brevene sendes også til utlandet. Det vil si at så lenge folkeregisteret har 
registrert korrekt adresse i utlandet vil også personer i utlandet kunne få tilgang til PIN-
kodene som kreves for å kunne benytte MinID. Folkeregisterets rutiner for registrering av 
bostedsadresse ved flytting ut av Norge er nærmere beskrevet i punkt 2.2.  
 

3.2.2 BankID 

BankID er en personlig elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nett. 
Med BankID kan dokumenter signeres elektronisk, for eksempel ved bud på bolig, levering 
av lånesøknader og tinglysing av dokumenter. BankID kan også benyttes til å signere betaling 
på internett.  BankID tilbys og utstedes av bankene i Norge. 
 
For å få BankID må den som søker være over 18 år, disponere en konto i en bank og ha norsk 
fødselsnummer. Personer som har d-nummer kan opprette en bankkonto, men får altså ikke 
BankID.  
 
Det kreves også legitimering med pass i den banken som skal utstede BankID. Som gyldig 
legitimasjon aksepterer BankID i denne forbindelse:  
 

 gyldige nordiske pass (Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland) 
 gyldige utenlandske pass fra andre land sammen med gyldig og godkjent tilleggs-

dokumentasjon (oppholds- og arbeidstillatelse) 
 gyldige utlendingspass (blått pass) eller Reisebevis (grønt pass) for flyktninger og asyl-

søkere utstedt på grunnlag av innehaverens nasjonale pass 
 
En person med konto i en norsk bank og som har BankID kan beholde både bankkonto og 
BankID dersom vedkommende flytter til utlandet. Dette gjelder både norske og utenlandske 
statsborgere.  
 
En person som bor utenfor Norge, men som tidligere har bodd i Norge og fremdeles har en 
bankkonto i en norsk bank kan opprette BankID dersom vedkommende har et norsk fødsels-
nummer.  
 
Det er også mulig for personer med norsk fødselsnummer som er bosatt i utlandet (både 
norske og utenlandske statsborgere) å opprette konto i en norsk bank og dermed få BankID. 
I slike tilfeller stiller BankID krav om legitimering, for eksempel ved en norsk ambassade.  
 

3.2.3 Buypass Smartkort 

Buypass ID er en personlig elektronisk ID, som kan benyttes for sikker elektronisk identi-
fisering, signering og betaling. Buypass ID kan være lagret på et Buypass Smartkort eller i en 
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mobiltelefon. Buypass ID på mobiltelefon krever at det lastes ned en applikasjon til mobil-
telefonen. Applikasjonen er gratis og inneholder både Buypass ID og en spillapplikasjon fra 
Norsk Tipping. 
 
Kundeforholdet etableres ved å registrere kundeinformasjon. Dette kan gjøres på Buypass’ 
internettsider, på internettsidene til en del av Buypass’ samarbeidspartnere og distributører, 
og ved personlig frammøte hos Buypass AS eller hos andre Buypass’ samarbeidspartnere. 
Spillekortene til Norsk Tipping benytter Buypass. Det betyr at alle som har et slikt spillerkort 
har en Buypass ID. 
 
Det koster p.t. kroner 379,- å få Buypass dersom dette bestilles direkte fra Buypass. Spiller-
kort fra Norsk Tipping, utstedt av kommisjonær for Norsk Tipping eller bestilt direkte fra 
Norsk Tippings hjemmeside, koster kroner 60,-. Kjøpes spillekortet hos kommisjonær til-
kommer det en avgift på kroner 59,- for såkalt PKI-oppgradering (oppgradering av 
sikkerhetsnivået – «Person Høyt med kvalifiserte sertifikater»). Oppgraderingen foretas via 
Buypass’ nettsider. 
 
For å etablere kundeforholdet må kunden være registrert i folkeregisteret enten med norsk 
fødselsnummer eller d-nummer. Ved registreringen skal det alltid oppgi fullstendig navn og 
fødselsnummer. Buypass verifiserer opplysningene mot folkeregisteret, og henter bosteds-
adresse der. 
 
Også utenlandske statsborgere kan få utstedt Buypass. Dette gjelder også de som er bosatt 
utenfor Norge. Kravet er at vedkommende har et norsk fødselsnummer eller d-nummer, 
samt at vedkommende har gjennomgått en legitimasjonskontroll. Dersom den utenlandske 
statsborgeren er bosatt i utlandet kan denne legitimasjonskontrollen gjennomføres ved en 
norsk ambassade, notarius eller liknende.  
 

3.2.4 Commfides 

Commfides e-ID identifiserer en bestemt fysisk person, eieren til e-ID'en. e-ID'en gir tilgang 
til tjenester som krever offentlig godkjent e-ID autentisering. Den fysiske personen identi-
fiseres gjennom fødselsnummer eller D-nummer. Commfides e-ID leveres på en USB-pinne, 
og ligger lagret i en chip inni denne USB-pinnen. 
 
Commfides e-ID bestilles på Commfides nettsider. Denne e-ID-en er relativt dyr å anskaffe. 
Det er p.t. en engangsavgift som på kroner 1 180, som gir rett til å bruke e-ID-en i tre år. I 
tillegg påløper en månedsavgift på kroner 49.  
 
Når kunden mottar Commfides e-ID må vedkommende legitimere seg med gyldig legiti-
masjon. Dokumenter som er godkjent som legitimasjon er: 
 

 norsk pass 
 norsk førerkort utstedt fra og med 01.01.1998. 
 norsk bankkort med legitimasjonsdel (bilde m.m.) ikke eldre enn 10 år. 
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 norsk utlendingspass og reisebevis 
 utenlandske pass 
 europeiske identitetskort (Identity Card) 

 
e-ID distribueres med Postens PUM tjeneste. Legitimasjonskontrollen finner sted når den 
som har bestilt Commfides e-ID henter forsendelsen fra Commfides på postkontoret. Siden 
det kreves en norsk bostedsadresse for å benytte Postens PUM1 tjeneste, utstedes ikke 
Commfides e-ID til personer med bostedsadresse utenfor Norge.  
 

3.2.5 Oppsummering 

Gjennomgangen over viser at alle de elektronisk ID-ene Norsk Pensjon benytter i dag ut-
stedes til utenlandske statsborgere som har fått et norsk fødselsnummer eller D-nummer. 
Tre av fire utstedes også til personer, både norske og utenlandske statsborgere, som har 
norsk person- eller D-nummer og er bosatt i utlandet.  
 
Hvilke regler som gjelder er oppsummert i tabell 1.  
 
Tabell 1 Regler for utstedelse av elektronisk ID som gir tilgang til Norsk Pensjon 

 Utstedes til utenlandske 
statsborgere 

Utstedes til personer 
bosatt i utlandet 

MinID Ja 
Ja. 

Må ha registrert riktig 
adresse i folkeregisteret 

BankID 

Ja,  
men ikke til personer 

med D-nummer. Krever 
konto i norsk bank. 

Ja,  
men ikke til personer 

med D-nummer. Krever 
konto i norsk bank.  

Buypass Smartkort Ja 

Ja.  
Krav om 

legitimasjonskontroll i 
utlandet. 

Commfides Ja Nei 

 

  

                                                      
1
 Personlig Utlevering Mottakingsbevis 
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4. Utenlandske statsborgere med opptjening i norske livselskap 

4.1 Innledning  

I forbindelse med dette prosjektet er det gjort et forsøk på å kartlegge omfanget av uten-
landske statsborgere med opptjening i norske livselskap, samt hvilke rutiner selskapene har 
for å identifisere disse personene i ulike sammenhenger. Det ble sendt en forespørsel til 
medlemmene i Fagutvalg Livjurister i Finansnæringens fellesorganisasjon. Spørsmålene i 
forespørselen ble fastsatt ut fra tilbakemeldinger fra et av livselskapene ga på spørsmål om 
hva de kunne svare på og hva de ikke kunne svare på. Forespørselen følger som vedlegg til 
rapporten.  
 
Følgende selskaper besvarte henvendelsen: DNB Livsforsikring, Oslo Pensjonsforsikring, 
Nordea Liv, Sparebank 1 Livsforsikring og Storebrand. Fremstillingen i punkt 4.2 og 4.3 
bygger på de mottatte svarene. 
 
I henhold til lov om foretakspensjon § 4-10 kan utenlandske statsborgere som har bodd i 
Norge i mindre enn tre år før de flytter til utlandet igjen, bruke opptjent premiereserve til å 
sikre pensjonsrettigheter i en utenlandsk pensjonsinnretning:  
 

«Utenlandske statsborgere som har hatt bopel her i riket i mindre enn tre år, og som slutter i 
foretaket med rett til opptjent pensjon og som deretter bosetter seg i utlandet, kan bruke 
tilhørende premiereserve til å sikre pensjonsrettigheter i utenlandsk pensjonsinnretning som 
ikke omfattes av § 1-1 annet ledd.» 

 
Tilsvarende bestemmelse finnes i lov om innskuddspensjon § 6-2 (4).  
 
Flyttereglene bestemmer i utgangspunktet kravet til ordningene det er mulig å flytte 
pensjonsmidler til. Ettersom det ikke var en del av oppdraget Actecan fikk, er det ikke inn-
hentet tall som viser hvor mange utenlandske statsborgere som har benyttet seg av denne 
muligheten.  
 

4.2 Statistikk 

Det har vist seg at det er vanskelig å fremskaffe data som viser hvor mange av medlemmene 
i norske tjenestepensjonsordninger som har utenlandsk statsborgerskap. Grunnen til dette 
er at livselskapene ikke har behov for å lagre informasjon om statsborgerskap i sine registre. 
Samtidig regnes selskapenes opplysninger om statsborgerskap som sensitiv informasjon. 
Dette gjør at forsikringsselskapene heller ikke uten videre har anledning til å lagre denne 
informasjonen. Aktive medlemmer i tjenestepensjonsordninger har gjerne bostedsadresse i 
Norge. Det er ikke mulig å skille ut hvilke av disse som er utenlandske statsborgere.  
 
På denne bakgrunn ble innhentingen av statistikk fra livselskapene avgrenset til innhenting 
av tall som viser hvor mange medlemmer som er registrert med bostedsadresse i utlandet. 
Disse tallene gir naturligvis ikke et presist svar på hvor mange som ville kunne hatt nytte av 
at det ble enklere for utenlandske statsborgere å få tilgang til informasjonen på Norsk 
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Pensjons portal. For eksempel vil en stor andel av de som er registrert med bostedsadresse i 
utlandet være norske statsborgere som har flyttet utenlands. Det kan også være uten-
landske statsborgere som er registrert med norsk adresse hos livselskapene, men som har 
flyttet utenlands uten å melde flytting til folkeregisteret og/eller livselskapene. Disse 
personene vil da ikke inngår i de innhentede tallene.   
 
Livselskapene har ut fra dette blitt forespurt om tall som viser følgende:  
 

 antall personer med fripolise/pensjonskapitalbevis som er registrert med bosteds-
adresse i utlandet 

 antall pensjonsmottakere som er registrert med bostedsadresse i utlandet 
 
Tabell 2 oppsummerer tallene som er rapportert fra selskapene. Oslo Pensjonsforsikring 
(OPF) opplyser at det ikke er mulig for dem å fremskaffe de etterspurte tallene. OPF opplyser 
imidlertid at de har 479 aktive medlemmer som er registrert med D-nummer. Det er rimelig 
å forvente at en viss andel av disse vil flytte tilbake til hjemlandet dersom de avslutter sitt 
arbeidsforhold i Oslo kommune. Siden OPF er leverandør av offentlig tjenestepensjon 
leverer for øvrig ikke OPF data til Norsk Pensjon.   
 
Tabell 2 viser at det er et relativt stort antall personer som er registrert som bosatt i utlandet 
hos de fire selskapene som har rapportert tall (totalt 19 283 personer). Det samlede antallet 
er trolig en del større enn dette ettersom det er flere selskaper som ikke har rapportert tall, 
og tallene som er rapportert gjelder kun for fripoliser for to av selskapene.  
 
Tabell 2 Innehavere av fripolise/pensjonskapitalbevis og pensjonsmottakere bosatt i utlandet 

 
Antall personer med 

fripolise/pensjonskapitalbevis 
bosatt i utlandet 

Antall 
pensjonsmottakere 

bosatt i utlandet 

DNB Livsforsikring 16 266 2 5001) 

Nordea Liv 1 642 75 

Sparebank 1 Livsforsikring  1031) 891) 

Storebrand 14 746 2 628 

1)
 Kun fripoliser 

Kilde: Selskapene 

 
Selskapene har også blitt spurt om hvor i utlandet de utenlands-bosatte bor. Svarene viser at 
i alle selskaper er den klart største gruppen bosatt i Sverige. I DNB Livsforsikring utgjør denne 
gruppen 37,2 prosent, i Nordea Liv 57,7 prosent, i Sparebank 1 Livsforsikring 47,4 prosent og 
i Storebrand 46,0 prosent. Landet med nest flest bosatte medlemmer varierer fra selskap til 
selskap. Både Danmark, Polen og Spania kommer på andreplass i minst ett selskap. Når det 
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andelen medlemmer bosatt i Danmark, varierer tallene fra 4,9 prosent i Nordea Liv til 12,5 
prosent i Sparebank 1 Livsforsikring. Merk at dette kun er personer som har flyttet ut av 
Norge. Utenlandske statsborgere som fremdeles bor i Norge inngår altså ikke i disse andel-
ene. 
 
Samlet viser tallene at de aller fleste som er registrert bosatt i utlandet bor i Europa. Ellers 
bor det flest i Asia og i Nord-Amerika. Det er få som er registrert bosatt i Afrika og Sør-
Amerika.  
 

4.3 Rutiner for identifikasjon av utenlandske statsborgere i livselskapene 

I forespørselen som ble sendt selskapene ble det spurt om hvilke rutiner selskapene har med 
hensyn til identifikasjon av utenlandske arbeidstakere i følgende situasjoner:  
 

 ved innmelding inn i en tjenestepensjonsordning 
 når de tar kontakt for å sjekke opptjente rettigheter 
 når de tar kontakt for å starte utbetaling av pensjon   

 
Selskapene har oppgitt at de ikke stiller noen særskilte krav til identifikasjon ved innmelding 
av utenlandske statsborgere i tjenestepensjonsordninger. Det er ingen særskilt legiti-
masjonsplikt. Det er tilstrekkelig å ha et norsk fødselsnummer eller D-nummer. I en tjeneste-
pensjonsordning vil arbeidsgiver oppgi denne informasjonen sammen med navn og adresse 
når en person meldes inn i tjenestepensjonsordningen.  
 
Dersom utenlandske statsborgere tar kontakt med et livselskap for å sjekke opptjente 
rettigheter må vedkommende oppgi en referanse som gjør det mulig å finne de aktuelle opp-
lysningene i selskapenes systemer. Denne referansen kan være forsikringsnummer eller 
fødsels-/D-nummer sammen med navn.  DNB Livsforsikring oppgir at dersom forespørselen 
gjelder utlevering av taushetsbelagte opplysninger, kontrolleres telefonnummeret samtalen 
kommer fra, eller det skal ringes tilbake til et telefonnummer som er registrert på med-
lemmet. I tillegg stilles medlemmet 2-3 kontrollspørsmål. Ved spørsmål om omfattende inn-
syn i taushetsbelagt informasjon besvares henvendelsen kun skriftlig per brev.  
 
Selskapenes rutiner når et medlem tar kontakt for å sjekke opptjente rettigheter gjelder for 
alle som tar kontakt, også norske statsborgere. Det er med andre ord heller ikke i slike til-
feller noen særlige krav til identifikasjon for utenlandske statsborgere. 
 
Heller ikke når pensjonen skal utbetales har selskapene særskilte rutiner knyttet til identi-
fikasjon av utenlandske statsborgere. Storebrand oppgir for eksempel at utbetaling av 
pensjon starter etter at rettighetshaveren svarer på et brev selskapet sender ut seks 
måneder før oppstart av pensjonen. Dette brevet sendes til registrert adresse på rettighets-
haveren. Adresseregisteret oppdateres jevnlig (for tiden hver 14. dag) mot folkeregisteret. 
Det vil si at Storebrand får oppdaterte opplysninger om adresse for personer som melder 
adresseendring til utlandet til folkeregisteret.  
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Storebrand oppgir for øvrig også at en del personer har oppgitt en utenlandsadresse som 
ikke er oppgitt til folkeregisteret. I slike tilfeller overstyres opplysningene fra folkeregisteret, 
det vil si at den egenoppgitte adressen benyttes ved utsendelse av brev til rettighets-
haveren. 
 

4.4 Utenlandske statsborgere med ukjent bostedsadresse 

Norsk Pensjon opplyser at de har registrert at flere pensjonsinnretninger har problemer med 
å finne personer som er rettighetshavere i norske pensjonsordninger når deres opptjente 
pensjonsrettigheter skal utbetales fordi bostedsadressen ikke er kjent.   
 
Før det ble innført fleksibelt uttak av pensjon fra private tjenestepensjonsordninger og 
individuelle pensjonsordninger fra 01.01.2011, hadde pensjonsinnretningene en plikt til å 
utbetale opptjent pensjon fra pensjonsalderen som var angitt i avtalen. Etter innføringen av 
fleksibilitet er det først ved 75 år at pensjonen uansett utbetales. Imidlertid skal pensjons-
innretningene sende informasjon til den enkelte når de fyller 61 år med blant annet 
informasjon om mulig utbetaling dersom pensjonen tas ut i forskjellige aldre.  For arbeids-
takere som er medlem av en pensjonsordning (og ennå ikke har tatt ut pensjon), har arbeids-
giver ansvaret for å gi riktig adresseopplysning til pensjonsinnretningen. 
 
 
I foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven er det gitt en rekke regler som inne-
bærer at pensjonsinnretningen skal sende informasjon til personer med fripoliser og 
pensjonskapitalbevis. Også forsikringsavtaleloven og regelverket for individuelle pensjons-
forsikringer angir at pensjonsinnretningen må informere de forsikrede om personlige for-
hold. Alle eiere av individuelle forsikringer, herunder fripoliser og pensjonskapitalbevis, skal 
etter forskrift til forsikringsvirksomhetsloven årlig motta en kontoutskrift fra pensjons-
innretningen. Dette betyr at pensjonsinnretningene i utgangspunktet skal forsøke å spore 
opp personer med ukjent bostedsadresse, herunder de som har flyttet ut av Norge.  
 
Pensjonsinnretningene har ifølge folkeregisteret tilgang til folkeregisterets opplysninger om 
bostedsadresser. Dette gjelder også registrerte bostedsadresser i utlandet. Når en person 
flytter ut av Norge plikter vedkommende som omtalt i punkt 2.2 i utgangspunktet å melde 
flyttingen til folkeregisteret. I skjemaet som skal fylles ut skal blant annet den nye 
bostedsadressen i utlandet oppgis. Folkeregisteret registrerer adressen i utlandet. Personer 
som ikke leverer det aktuelle skjemaet ved flytting til utlandet kan også gjøre det på et 
senere tidspunkt. Folkeregisteret har også rutiner for registrering av flytting mellom to 
adresser i utlandet for personer med norsk fødselsnummer eller D-nummer.  
 
Siden den som flytter til utlandet i utgangspunktet har plikt til å melde flyttingen til folke-
registeret, herunder gi opplysninger om ny adresse i utlandet, bør pensjonsinnretningene i 
utgangspunktet ha rimelig god tilgang på oppdatert informasjon om bostedsadresser. 
Pensjonsinnretningene har imidlertid noe ulik praksis med hensyn til hvor ofte de 
synkroniser sine registre mot folkeregisteret. Noen pensjonsinnretninger gjør dette jevnlig 
(ukentlig/hver 14. dag), mens andre pensjonsinnretninger kun gjør dette av og til. Trolig er 
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det pensjonsinnretningene som kun av og til synkroniserer registrene sine mot folke-
registeret som har størst utfordringer knyttet til å finne igjen personer som har flyttet fra 
Norge.  
 
Til forskjell fra pensjonsinnretningene, har ikke NAV plikt til å spore opp personer som kan 
ha rett til sosiale ytelser fra folketrygden. Dette skyldes at den som har rett på sosiale ytelser 
fra folketrygden selv må søke NAV for å få rettighetene utbetalt. Dermed har ikke NAV 
behov for et system for å spore opp personer med rett til ytelser fra folketrygden som har 
flyttet ut av Norge.  
 
NAV har imidlertid informasjon om personer bosatt i utlandet som mottar ytelser fra NAV. 
Hvorvidt pensjonsinnretningene kan få tilgang til denne informasjonen er en pågående 
diskusjon mellom NAV og Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO). Denne prosessen om-
tales internt i FNO som «levebevisprosjektet». Vi går ikke nærmere inn i dette spørsmålet i 
det følgende.   
 
I punkt 7.4 diskuteres et par alternativer for hvordan livselskapene kan redusere problemene 
knyttet til å finne igjen personer som har flyttet fra Norge.  
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5. Utenlandske statsborgere med opptjening i folketrygden 

5.1 Arbeidsinnvandring og alderspensjonister bosatt i utlandet 

Det finnes ikke tilgjengelig statistikk som viser hvor mange utenlandske statsborgere som 
har opptjent pensjonsrettigheter i folketrygden. Statistisk sentralbyrå (SSB) har imidlertid en 
del tall som kan bidra til å gi et bilde at det potensielle omfanget.  
 
Under presenteres statistikk som viser hvor mange personer som har kommet fra utlandet 
for å jobbe i Norge i perioden 1990 til 2010, og hvor mange alderspensjonister i folketrygden 
som er bosatt i utlandet (både norske og utenlandske statsborgere).  

5.1.1 Arbeidsinnvandring til Norge  

Som omtalt i punkt 2.2 gjelder det spesielle regler for personer som flytter til Norge fra 
andre land i Norden. Denne gruppen behandles derfor for seg her. Figur 1 viser antall regist-
rerte innvandringer (alle typer innvandring) fra Danmark, Sverige, Finland og Island hvert år i 
perioden 2003 til 2010. Figuren viser at det er langt flere som flytter til Norge fra Sverige enn 
fra de andre nordiske landene. Dette gjelder særlig fra 2005. Innvandringen fra Island tok seg 
kraftig opp i etterkant av finanskrisen i 2008.  
 
Det går ikke frem av disse tallene hvilket statsborgerskap de aktuelle personene har. En del 
av de som inngår i tallene er derfor trolig norske statsborgere som flytter tilbake til Norge.  
 
Figur 1 Registrerte årlige innvandringer til Norge fra Norden 

 
Kilde: SSB Statistikkbanken 

 
Samtidig som det flytter personer til Norge fra de andre landene i Norden, flytter det også en 
del personer fra Norge til andre nordiske land. Figur 2 viser nettoinnvandringen til Norge, 
det vil si differansen mellom registrerte inn- og utvandringer, fra Danmark, Sverige, Finland 
og Island. Figuren viser at den årlige nettoinnvandringen fra Danmark og Sverige har vært 
positiv i hele perioden, mens bildet er mer blandet når det gjelder Finland og Island.  
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Figur 2 Registrert årlig nettoinnvandring til Norge fra Norden 

 
Kilde: SSB Statistikkbanken 

 
Fra ikke-nordiske land er det registrert innvandret i overkant av 130 000 personer som har 
oppgitt arbeid som bakgrunn for innvandringen i perioden 1990-2010.  Merk at for disse tall-
ene er statsborgerskapet kjent, og det er snakk om personer med ikke-nordisk statsborger-
skap.  
 
Figur 3 viser at de fleste arbeidsinnvandrerne i perioden 1990-2010 kom i etter 2005. Før 
dette var det under 5 000 personer per år som arbeidsinnvandret.  
 
Figur 3 Antall arbeidsinnvandrere til Norge fra ikke-nordiske land per år i perioden 1990-2010 

 
Kilde: SSB 
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EØS-avtalen, som gjør Norge til en del av det europeiske indre marked som i dag dekker 30 
land med rundt 500 millioner innbyggere trådte for øvrig i kraft 1. januar 1994. Denne 
avtalen innebar blant annet at Norge godtok fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og 
personer innenfor EU-/EØS-området. Den sterke veksten fra midten av 2000-tallet skyldes i 
hovedsak utvidelsen EU i 2004, da Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, 
Slovenia og Malta ble medlemmer i unionen. Trolig har også Schengen-avtalen som avskaffet 
grensekontrollen av personer mellom landene som er tilsluttet avtalen hatt betydning. 
 
I 2010 var det 23 800 personer som innvandret til Norge på grunn av arbeid. Dette var det 
høyeste antall arbeidsinnvandringer som noen gang var registrert. Det var en økning 
sammenlignet med året før, men bare litt høyere enn det forrige toppåret som var 2008. De 
største gruppene kom fra Polen (7 600) (altså flere enn det kom fra Sverige, jf. figur 1), 
Litauen (4 800), Latvia (1 600) og Tyskland (1 500). 
 
Figur 3 viser en fordeling av statsborgerskap for alle arbeidsinnvandrere med ikke-nordisk 
statsborgerskap fra 1990 til 2010. De største gruppene fra Europa i denne perioden var fra 
Polen (45 600), Tyskland (14 800), Litauen (12 800) og Storbritannia (9 500). 
 
Figur 4 Statsborgerskap for arbeidsinnvandrere til Norge fra ikke-nordiske land i perioden 1990-2010 

 
Kilde: SSB 

 
Det er ikke mulig å slå fast hvor mange av arbeidsinnvandrerne som har tjent opp pensjons-
rettigheter i tjenestepensjonsordninger. Dette skyldes dels at det tidligere kun var en viss 
andel av foretakene i privat sektor som hadde tjenestepensjonsordning for sine ansatte. 
Videre er det ikke mulig å slå fast om de som har jobbet i et foretak med pensjonsordning 
har gjort det lenge nok til at de har fått rett til pensjon. Først i 2006 kom det regler om oblig-
atorisk tjenestepensjon. Korttidsarbeidere og arbeidstakere med lav lønn kan dessuten etter 
visse regler holdes utenfor tjenestepensjonsordningen. Alle disse forholdene innebærer at 
mange som har arbeidet i Norge ikke vil ha noen rettigheter i en tjenestepensjonsordning. 
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Mange av de som har kommet til Norge for å jobbe har dessuten bare blitt her en begrenset 
periode. Tabell 3 viser hvor stor andel av arbeidsinnvandrerne som fremdeles var registrert 
som bosatt i Norge per 1. januar 2011. Tabellen viser ikke overraskende at andelen stiger jo 
senere innvandringen har funnet sted.   
 
Tabell 3 Andel av arbeidsinnvandrere som fremdeles var bosatt i Norge per 1. januar 2011 

Innvandret 
i år 

Andel bosatt per 
1. januar 2011 

(prosent) 

Innvandret i 
år 

Andel bosatt per 
1. januar 2011 

(prosent) 

1990 27,2 2001 47,1 

1991 21,2 2002 50,6 

1992 21,0 2003 53,4 

1993 17,4 2004 60,4 

1994 28,2 2005 68,6 

1995 29,7 2006 71,3 

1996 31,4 2007 72,1 

1997 34,7 2008 74,2 

1998 36,0 2009 87,9 

1999 37,2 2010 98,2 

2000 44,5   

Kilde: SSB 

 

5.1.2 Alderspensjonister bosatt i utlandet 

Det går frem av Haga (NAV, 2009) at det samlet sett ble utbetalt om lag 3 milliarder til 
pensjonister i utlandet i 2006, hvorav utgiftene til alderspensjon utgjorde halvparten, det vil 
si 1,5 milliarder. Dette tilsvarer 1,7 prosent av de samlede utbetalingene til alderspensjon fra 
folketrygden. Alderspensjonister bosatt i utlandet utgjorde 4,2 prosent av alle som mottok 
alderspensjon. Gjennomsnittlig alderspensjon for personer bosatt i utlandet var i 2007 på 
0,9861 G. 
 
Antall personer som mottar alderspensjon fra folketrygden og er bosatt utenfor Norge har 
økt over en lang periode. I 1990 var det færre enn 6 000 personer, mens det i 2011 hadde 
steget til over 36 000 personer. Figur 5 illustrerer utviklingen fra 2002 til 2011. Figuren viser 
at det er om lag like mange kvinner som menn som mottar alderspensjon fra folketrygden i 
utlandet.   
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Figur 5 Personer bosatt i utlandet som mottar alderspensjon fra folketrygden 

 
Kilde: NAV 

 
Pensjonistene som er bosatt i utlandet er dels personer født i Norge, og som har bodd her 
hele sitt yrkesliv og så flyttet til utlandet når de ble pensjonister, dels personer som har 
arbeidet i Norge i noen år for så å flytte tilbake til hjemlandet igjen. Ifølge Haga (2009) er 
den siste gruppen den største. Dette er basert på at 70 prosent av pensjonistene bosatt i ut-
landet har en trygdetid på under 20 år, og om lag 20 prosent har full trygdetid (minst 40 år). 
Ut fra dette anslår Haga at om lag 75 prosent er utenlandske statsborgere som har bodd i 
Norge i noen år for så å flytte tilbake til hjemlandet.  
 

5.2 Forespørsler til NAV om informasjon om opptjente pensjonsrettigheter  

NAV opplyser at utenlandske statsborgere som ønsker informasjon om opptjente pensjons-
rettigheter i folketrygden i hovedsak henvender seg til NAV på tre ulike måter:  
  

 via telefon  
 ved personlig oppmøte på NAV-kontor 
 skriftlig (per brev eller e-post).  

 
For å kunne få informasjon om opptjente rettigheter fra NAV er det en forutsetning at den 
som tar kontakt kjenner til sitt norske fødselsnummer eller d-nummer. Personer som for 
eksempel ikke husker dette nummeret må kontakte folkeregisteret for å bringe på det rene 
hvilket fødsels- eller d-nummer de har.  
 
NAV ønsker at de som tar kontakt skal benytte NAVs internettportal «Din Pensjon» 
(www.dinpensjon.no). Det er derfor standardprosedyre at utenlandske statsborgere som tar 
kontakt via telefon eller møter opp på et NAV-kontor bes om å benytte Din Pensjon.  
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I NAVs pensjonsportal får brukeren tilgang til informasjon om opptjent pensjon i folke-
trygden. Det er også mulig å søke om pensjon elektronisk, og brukeren får tilgang til sin egen 
kommunikasjon med NAV (brev, utbetalinger, meldinger, ulike dokumenter, detaljerte 
beregninger i vedtak og saksoversikt). Gjennom samarbeidet med Norsk Pensjon får bruk-
eren også opplysninger om opptjente rettigheter i private pensjonsordninger. Videre er det 
mulig å gjøre beregninger i portalen for fremtidig pensjon gjennom en egen pensjons-
kalkulator. Det er ved å benytte denne kalkulatoren brukeren får tilgang til informasjonen fra 
Norsk Pensjon.  
 
For å få tilgang til Din Pensjon kreves det at brukeren identifiserer ved bruk av fødsels-
nummer eller D-nummer og en personlig kode. Det er i utgangspunktet tre ulike alternative 
innloggingsløsninger, MinID, Buypass eller Commfides.  
 
Dersom den som tar kontakt ikke har en av disse elektronisk ID-ene, kan NAV utstede et 
endagspassord. Endagspassordene finnes i to ulike varianter. Personer som møter opp på et 
NAV-kontor og kan legitimere seg, får utstedt et endagspassord som gir full tilgang til Din 
Pensjon. Ved personlig oppmøte på et NAV-kontor kan vedkommende enten gjøre oppslag i 
Din Pensjon gjennom en publikumsterminal på NAV-kontoret, eller saksbehandler kan gå inn 
i Din Pensjon sammen med brukeren. 
 
Det utstedes også en type endagspassord som gir tilgang til en begrenset versjon av 
portalen. Disse passordene utstedes til personer som ikke kan legitimere seg ved oppmøte 
på NAV-kontoret, og til personer som tar kontakt med NAV per telefon. Med endagspassord 
som ikke gir full tilgang får brukeren ikke tilgang til å se brukerens kommunikasjon med NAV. 
Brukeren får heller ikke tilgang til å søke elektronisk om pensjon. 
 
Begge typer engangspassord gir imidlertid brukeren tilgang til egen pensjonsopptjening i 
folketrygden og til pensjonskalkulatoren på Din Pensjon. Med tilgang til pensjons-
kalkulatoren får brukeren som nevnt også tilgang til eventuell informasjon fra Norsk Pensjon. 
Dette betyr at alle som kontakter NAV enten det er via telefon eller ved personlig oppmøte 
får tilgang til informasjonen NAV gjør tilgjengelig fra Norsk Pensjon.  
 
Det stilles visse krav til identifikasjon for å få utstedt et endagspassord. Kommer fore-
spørselen per telefon, stiller NAV den som ringer en del kontrollspørsmål for å forsikre seg 
om at vedkommende faktisk er den at han/hun påstår han/hun er. Disse spørsmålene kan 
for eksempel dreie seg om hvor vedkommende jobbet i Norge og liknende.  
 
Når NAV mottar forespørsler fra utlandet om opptjente pensjonsrettigheter i Norge per brev 
eller e-post svarer NAV avsenderen per brev eller e-post. Ifølge NAV inneholder disse 
skriftlige svarene kun informasjon om opptjente rettigheter i folketrygden. NAV sender med 
andre ord ikke ut informasjon hentet fra Norsk Pensjon.   
 
Tabell 4 oppsummerer hvilken informasjon en får tilgang til på Dinpensjon ved innlogging 
med MinID og ulike former for endagspassord.  
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Tabell 4 Tilgang til informasjon på www.dinpensjon.no med ulike tilgjengelige innloggingsløsninger 

 

 
MinID 

Endagspassord som 
gir full tilgang 

-  
personlig oppmøte 

Endagspassord som 
gir begrenset tilgang  

-  
tildelt ved personlig 
oppmøte eller over 

telefon 

Oversikt over 
pensjonsopptjening i 
folketrygden 

Ja Ja Ja 

Får tilgang til 
pensjonskalkulatoren (gir 
tilgang til informasjon fra 
Norsk Pensjon, SPK og KLP) 

Ja Ja Ja 

Kan legge til eventuelle 
individuelle spareavtaler 
(krever tilgang til 
pensjonskalkulatoren) 

Ja Ja 
Ja 

 

Tilgang til kommunikasjon 
med NAV (brev, o.l.) 

Ja Ja Nei 

Kan søke om alderspensjon 
fra folketrygden elektronisk, 
og senere søke om endret 
uttaksgrad 

Ja Ja Nei 

 
Omtalen over viser at utenlandske statsborgere som tar kontakt med NAV per telefon eller 
ved personlig oppmøte for å få informasjon om opptjente pensjonsrettigheter i Norge vil få 
tilgang til informasjonen NAV innhenter fra Norsk Pensjon. Dette gjelder både for de som har 
en norsk e-ID og de som må benytte endagspassord.  
 
Oppsummert betyr dette at utenlandske statsborgere enklest kan få tilgang til opptjente 
pensjonsrettigheter i norske pensjonsinnretninger ved å kontakte NAV. Norsk Pensjon bør 
derfor råde utenlandske statsborgere som ikke har en norsk e-ID om å kontakte NAV dersom 
de ønsker å få vite hva de har av opptjente pensjonsrettigheter i Norge. Denne infor-
masjonen, herunder hvor de utenlandske statsborgerne bør henvende seg, bør legges ut på 
Norsk Pensjons hjemmeside. Informasjonen bør minimum gis på norsk og engelsk. Flere 
andre språk bør også vurderes.  
 

http://www.dinpensjon.no/
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Presentasjonen av informasjon fra Norsk Pensjon på Din pensjon bør forbedres 
Samarbeidsavtalen mellom NAV og Norsk Pensjon innebærer at NAV får tilgang til, og kan 
presentere informasjon innsamlet av Norsk Pensjon i sin portal Din pensjon. Det er imidlertid 
en del svakheter knyttet til løsningen NAV har valgt for å presentere denne informasjonen. 

 
Det finnes ikke en lenke/fane direkte til informasjon fra Norsk Pensjon på NAVs Din Pensjon. 
Det gis heller ikke lett tilgjengelig informasjon om hvordan det er mulig å få tilgang til denne 
informasjonen.  
 
Tilgangen til informasjon fra Norsk Pensjon gis kun ved bruk av pensjonskalkulatoren på Din 
pensjon. Heller ikke ved oppstart av kalkulatoren gis det informasjon om at det er mulig å få 
informasjon om pensjonsrettigheter i private ordninger gjennom bruk av kalkulatoren. 
Denne informasjonen kommer først på steg tre av fire i kalkulatoren.   
 
Kalkulatoren gir informasjon om hvilke pensjonsinnretninger den enkelte har opptjente 
rettigheter i, om rettigheten er en tjenestepensjon eller en individuell pensjon, når ut-
betalingen starter og slutter (dette er ikke oppdatert med mulighet for fleksibelt uttak av 
privat pensjon), og det årlige pensjonsbeløpet. Det gis med andre ord ikke informasjon om 
hvilken arbeidsgiver rettigheten er opptjent hos eller det aktuelle avtalenummeret hos 
pensjonsinnretningen. Dette kan gjøre at det blir vanskeligere for rettighetshaveren å kont-
rollere om alle rettigheter har kommet med (det er rimelig å anta at de fleste har bedre 
oversikt over hvilke arbeidsgivere de har vært hos enn hvilke pensjonsinnretninger de har 
opptjent pensjonsrettigheter hos).    
 
For å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig via NAVs portal, bør Norsk Pensjon forsøke å få 
NAV til å presentere informasjonen fra Norsk Pensjon på en annen måte enn i dag. Dette er 
særlig viktig dersom Norsk Pensjon skal henvise utenlandske statsborgere som ønsker 
informasjon fra Norsk Pensjon til NAV.   

  



 
 

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon

 

Side | 29  
 

6. Internasjonale prosesser 

6.1 Nordisk råd: Forslag om koordinering av personregistersystemer i Norden 

Nordisk råd består av medlemmer fra parlamentene (stortingene) i de nordiske landene. 
Rådsmedlemmene utnevnes av parlamentene etter forslag fra partigruppene. Nordisk råd er 
dermed et organ for folkevalgte i de nordiske landene.  
 
Nordisk Ministerråd et forum for representanter for de nordiske regjeringene. Ministerrådet 
kan, ved enstemmighet, legge fram forslag for Nordisk råd, og kan i noen tilfeller også fatte 
vedtak selv. Disse vedtakene er bindende for de enkelte regjeringene. 
 
I 2009 behandlet Nordisk råd to forlag knyttet til koordinering av personregistersystemene 
innad i Norden. Forslagene kom fra «Mittengruppen», som er en samling av politikere fra 
sentrumspartier i de nordiske landene. Fra Norge satt det representanter fra Kristelig folke-
parti og Venstre i Mittengruppen da forslagene ble lagt fram.  
 
Bakgrunnen for forslagene var at Mittengruppen mente at det er tungvint, og at det hindrer 
arbeidskraftmobiliteten i Norden, at nordiske borgere som oftest måtte få utstedt fødsels-
nummer eller D-nummer i et annet nordisk land selv om besøket bare er av kortvarig 
karakter. For eksempel kan det stilles krav om et slikt nummer ved opprettelse av bankkonto 
eller for å få leid leilighet.   
 
De to forslagene var:  

1. «Att skapa ett gemensamt nordisk system gällande tillgång til personnummer2 under 
tillfällig vistelse i ett nordiskt land» 

2. «Att undersöka möjligheten att i framtiden införa ett system av samnordiske person-
nummer» 

 
De to forslagene ble sendt på høring til Nordisk Ministerråds «Grensehinderforum» og til de 
nasjonale myndighetene. Høringen viste at det var stor motstand mot å innføre et felles-
nordisk personnummersystem. Det ble pekt på at en slik endring ville være problematisk 
både av personvernmessige grunner og fordi den kunne være i konflikt med de ulike land-
enes offentlighetsregler.  
 
Fra Norge kom det innspill fra Finansdepartementet og Datatilsynet. Finansdepartementet 
mente at et felles nordisk IT-basert folkeregister ville kompliseres av at det er forskjellige 
regelverk for persondatabeskyttelse i landene. Det ble vist til at i Sverige er de fleste folke-
registeropplysninger offentlig tilgjengelige, noe de ikke er i Danmark og Norge.  
 
Finansdepartementet viste også til at spørsmålet om felles personnummer («harmonisering 
av personnummersystemet») i Norden hadde blitt diskutert tidligere av en internordisk 
arbeidsgruppe nedsatt av den tidligere danske statsministeren Poul Schlüter i 2003. 

                                                      
2
 Nordisk Råd bruker gjennomgående begrepet «personnummer». Dette tilsvarer trolig det norske begrepet 

«fødselsnummer». I Norge er personnummeret de siste fem sifrene i fødselsnummeret.  
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Konklusjonen fra denne arbeidsgruppen var at å innføre felles personnummer i Norden ville 
bli «uproporsjonalt dyrt og komplisert i forhold til antall personer som flytter mellom de 
nordiske landene».  
 
Datatilsynet mente at et felles nordisk fødselsnummer ville gi et større behov for person-
databeskyttelse og at trusselbildet mht. identitetstyveri o.l. ville bli skjerpet.  
 
Det danske Indenrigs- og Socialministeriet støttet heller ikke forslaget om et felles nordisk 
system. Ministeriet viser til at rapporten fra Schlüter-gruppen i 2003 hadde konkludert med 
at det ville være uproporsjonalt dyrt og komplisert å innføre et slikt system. Videre viste 
ministeriet til at «den internordiske overenskomst om folkeregistrering trådte i kraft i 2007, 
hvorved de nordiske flyttepapirer blev afskaffet og den elektroniske udveksling af 
information blev styrket». 
 
I Sverige var Datainspektionen skeptiske til forslaget. Inspektionen mente at fellesnordiske 
personnummer ville medføre økt risiko i forhold til integritetsbeskyttelse, og mente videre at 
slike felles personnummer ville kreve at det ble innført like regler for personvern i de 
nordiske landene. 
 
På bakgrunn av innspillene i høringen gikk Nordisk råd ikke inn for å innføre et felles system 
for personnummer. I stedet ønsket rådet at det burde åpnes for at personnumre fra et land i 
Norden også skulle kunne anvendes på like vilkår andre nordiske land. Målet var at personer 
som oppholder seg i kortere perioder i andre nordiske land skal ha samme rettigheter som 
de fastboende. Rådet ønsket videre å styrke sikkerheten ved internetthandel, og ønsket av 
den grunn å utrede om det var mulig at bedrifter kunne innhente opplysninger om person-
numre for å sikre at kundens identitet er korrekt.  
 
Nordisk råd kom dermed med følgende anbefaling til regjeringene i de nordiske landene:  
 

«At sikre en koordinering af nationale personregistreringssystemer således at 
nordiske medborgere kan anvende det nationale personnummer under midlertidige 
ophold i andre nordiske lande på lige fod med værtslandets personnumre» 

 
Videre ga Nordisk råd følgende anbefaling til Nordisk Ministerråd:  
 

«At undersøge muligheden for at udvikle et identificeringssystem for internethandel, 
hvor firmaer kan indhente opplysninger om personnumre for derved at sikre 
identiteten» 

 
De to anbefalingene ble deretter behandlet i Nordisk Ministerråd, som gikk imot begge 
anbefalingene. Ministerrådet pekte blant annet på at et identifiseringssystem for internett-
handel kunne føre til en unødvendig svekkelse av personvernet.  
 
Nordisk råd la etter dette begge forslagene til side. Når det gjaldt forslaget om å kunne 
anvende personnummer fra et land i et annet uttalte rådet at:  



 
 

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon

 

Side | 31  
 

 
«Om end det ville være ønskeligt og formålstjenligt at nordiske medborgere kunne 
anvende deres nationale personnumre under midlertidige ophold i andre nordiske 
lande, kolliderer det med en række tekniske og praktiske problemer, som gør det 
vanskeligt at opnå.  
 
Medborger- og Forbrugerudvalget anerkender, at i kraft af, at personnumrene 
udløser forskellige rettigheder i de enkelte nordiske lande, ville det være en større og 
mere gennemgribende regulering end det var tiltænkt.» 

 
Om det andre forslaget uttalte rådet at: 
 

«Udvalget noterer sig, at en virkeliggørelse af rekommandationen ville gå ud over 
persondatabeskyttelsen, hvilket ikke har været tiltænkt. De forskellige regler for 
privat- og offentlighedstilgængelighed vanskeliggør en udvikling af et fællesnordisk 
identificeringssystem.» 

 
Det virker ut fra dette som om det er lite sannsynlig at det vil bli tatt initiativ til å innføre 
felles personnummer i Norden med det første.  
 

6.2 Elektronisk utveksling av trygdeinformasjon innen EU/EØS (EESSI) 

Norge er på grunn av EØS-avtalen omfattet av europeiske trygdekoordineringsregler som 
følger av ulike forordninger fra EU. Trygdekoordineringsreglene inneholder blant annet 
regler om utveksling av trygdeinformasjon på tvers av landegrensene. Det er behov for slik 
informasjonsutveksling blant annet for å kunne beregne korrekte pensjonsytelser for 
personer som gjennom karrieren har jobbet i ulike europeiske land.   
 
Utvekslingen av trygdeinformasjon skjer i dag primært ved bruk av papirbaserte standard-
iserte blanketter, såkalte «E-blanketter», som sendes per post mellom relevante 
myndighetsorganer i de ulike landene. Utvekslingen skjer også på elektronisk format mellom 
enkeltland når disse har gjort avtale om slik utveksling.  
 
I en forordning fra 2004 er det bestemt at trygdemyndighetene i alle EU-land skal gå over til 
elektronisk utveksling av trygdeopplysninger. Som EØS-land må Norge også slutte seg til det 
kommende europeiske systemet. Overgangen til elektronisk utveksling av trygdeopp-
lysninger, som innenfor EU omtales som EESSI (Electronic Exchange of Social Security 
Information), skal skje senest 01.05.2014.  
 
Den viktigste endringen er at dagens E-blanketter skal erstattes av såkalte «strukturerte 
elektroniske dokumenter» - SED. Disse dokumentene vil dekke et større bruksområde enn 
dagens E-blanketter, og skal på denne måten blant annet lette saksbehandlingen hos trygde-
myndighetene.  
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I tillegg til overgangen til elektronisk informasjonsutveksling vil den nye forordningen føre til 
visse endringer blant annet i registerføringen til trygdemyndighetene. Disse endringene 
innebærer blant annet:  
 

 Medlemslandene skal motta/oppbevare informasjon om identifikasjon og medlems-
perioder for den enkelte person som har vedkommende land som opprinnelsesland 
(første land innen EU/EØS som utsteder et ID-nummer for trygdeformål). Informasjonen 
skal omfatte alle identitetsnummer og perioder med medlemskap i alle EU/EØS land for 
vedkommende. Informasjonen skal benyttes i forbindelse med pensjonsberegninger. 
Dette er en type informasjon som ikke håndteres i NAVs systemer i dag. 
 

 Informasjonen om en person for identifiseringsformål er utvidet sammenliknet med 
dagens E-blanketter.  

 
Som følge av disse nye kravene er NAV i ferd med å gjøre tilpasninger i sine interne saks-
behandlingssystemer/-registre. Etter at disse tilpasningene er på plass vil NAV ha mulighet til 
å lagre identifikasjonsopplysninger fra flere ulike land på samme person. Disse opp-
lysningene vil både kunne være ordinære identifikasjonsnumre (fødselsnummer o.l.), og 
andre typer opplysninger som kan brukes i identifikasjonssammenheng. Et eksempel på slike 
opplysninger kan være fars og mors navn. I tillegg til identifikasjonsopplysninger vil NAV 
kunne registrere bostedsadresser til personer bosatt i utlandet som skal ha utbetalinger fra 
det norske trygdesystemet.  
 
Utvekslingen av trygdeinformasjon mellom land innenfor EU/EØS finner sted når en person 
søker om en trygde- eller pensjonsytelse i et land, og i denne forbindelse oppgir at han/hun i 
deler av karrieren har arbeidet i utlandet. Dette betyr at de kommende endringene i NAVs 
registreringsrutiner for utenlandske statsborgere ikke vil føre til at NAV bygger opp et full-
stendig register med identifikasjonsopplysninger for alle utenlandske statsborgere med 
pensjonsopptjening i Norge på kort sikt. Registeret vil imidlertid inneholde stadig mer infor-
masjon etter hvert som det utveksles informasjon mellom trygdemyndighetene i de ulike 
landene.  
 

6.3 White paper on pensions 

EU-kommisjonen la 16.02.2012 fram et såkalt «White Paper» om pensjon med undertittelen 
«An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions». Dokumentet inneholder:  
 

 en gjennomgang av utfordringene kommisjonen mener EU-landene står overfor på 

pensjonsområdet 
 kommisjonens forslag til tilpasninger i nasjonale pensjonssystemer for å møte disse 

utfordringene 
 en gjennomgang av ulike tiltak kommisjonen kommer til å sette i verk for å støtte opp 

under de nasjonale tilpasningene av pensjonssystemene 
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I forbindelse med diskusjonen av nødvendige tilpasninger i medlemslandenes pensjons-
systemer i tiden som kommer tar kommisjonen opp behovet for å gi privat pensjonssparing 
større utbredelse enn i dag. Kommisjonen peker i denne forbindelse på at det er viktig at 
personer som jobber i ulike land gjennom karrieren gis mulighet til å få oversikt over opp-
tjente pensjonsrettigheter i ulike nasjonale pensjonssystemer og ulike tjenestepensjons-
ordninger. Dette mener kommisjonen kan oppnås ved at det etableres «pension tracking 
services» på tvers av landegrensene. Kommisjonen mener med andre ord at det bør legges 
til rette for at den enkelte får informasjon om opptjente pensjonsrettigheter i flere land 
samtidig.   
 
Kommisjonen mener det med «a minimum harmonisation of key features» er mulig å koble 
sammen de ulike nasjonale pensjonsportalene slik at disse kan gi den enkelte mer fullstendig 
informasjon. Den skriver videre at den i tiden som kommer vil fremme utviklingen av 
pensjonsportaler, og at den i forbindelse med den kommende revisjonen av pensjons-
kassedirektivet (IORP-direktivet) som er varslet i 2012, og et kommende forslag om et 
direktiv om flytting av pensjonsrettigheter som foreløpig ikke har en avklart tidslinje, vil 
vurdere hvordan det er mulig å sikre at den enkelte får bedre informasjon om opptjente 
rettigheter.  
 
Kommisjonen skriver også at den vil «support a pilot on cross-border tracking». Det er uklart 
om et slikt pilotprosjekt er igangsatt. Dersom dette ikke er tilfellet, kan det vurderes om de 
nordiske portalene (Norsk Pensjon, Minpension og PensionsInfo) bør ta et felles initiativ 
overfor EU for om mulig å få støtte til å gjennomføre et slikt prosjekt.  
 
Deltakelse i et slikt pilotprosjekt vil kunne gjøre det enklere å få til en utveksling av 
informasjon mellom de nordiske portalene. Prosjektmidlene vil kunne dekke en grundig 
utredning av hvilke juridiske og praktiske problemstillinger som må løses for å få til en 
informasjonsutveksling. Minst like viktig er imidlertid at deltakelse i et slikt prosjekt vil kunne 
gjøre det enklere å få de nasjonale myndighetene til å prioritere et arbeid knyttet til å legge 
til rette for utveksling av informasjon om pensjonsrettigheter mellom de nordiske portalene.  
 

6.4 STORK (Secure idenTity acrOss boRders linked) 

EU satte i 2008 i gang et prosjekt som fikk navnet «STORK» (Secure idenTity acrOss boRders 
linKed). Målet med prosjektet er å gjøre det enklere for innbyggerne i de ulike medlems-
landene å få elektronisk tilgang til offentlige tjenester i andre medlemsland ved å bruke sin 
nasjonale elektroniske ID. Prosjektet går dermed ut på å lage en plattform som gjør det 
mulig med gjensidig «gjenkjenning» av e-ID-er på tvers av landegrensene.  
 
Et konkret eksempel på et tenkt bruksområde kan være en person som er bosatt i land A, 
men som skal begynne å jobbe i land B. I forbindelse med flyttingen til land B er det en del 
praktiske ting som må ordnes hos myndighetene i tilflytningslandet. Tanken er da at ved-
kommende skal kunne bruke sin nasjonale e-ID fra land A til å logge seg inn på de relevante 
elektroniske tjenestene i land B. E-ID-en fra hjemlandet skal da kunne brukes å verifisere at 
vedkommende er den han sier at han er. 
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Det er vanskelig å se hvordan STORK skulle kunne løse utfordringene Norsk Pensjon har 
knyttet til utenlandske statsborgere som ønsker informasjon om opptjente rettigheter, all 
den tid det er den norske identiteten (fødselsnummer eller d-nummer) som er nøkkelen til å 
identifisere opptjente pensjonsrettigheter i Norge.  Problemet knyttet til å kunne verifisere 
at det er en bestemt utenlandsk statsborger som er innehaver av et gitt norsk fødsels-
nummer/D-nummer løses med andre ord ikke av at en utenlandsk statsborger kan verifisere 
sin identitet i hjemlandet.  
 
Det kan imidlertid tenkes at STORK-prosjektet på sikt vil kunne avhjelpe pensjons-
innretningenes problemer knyttet til å spore opp personer med opptjente rettigheter. 
STORK har hatt fem ulike pilotprosjekter, hvorav det et ene knytter seg til et system for 
registrering av adresseendringer når personer flytter på tvers av landegrensene.  Innenfor 
dette prosjektet har målet blant annet vært å lage en løsning som gir den som flytter 
mulighet til automatisk å sende informasjon om sin nye adresse både til myndighetene i 
landet vedkommende flytter til og til myndighetene i landet vedkommende flytter fra. 
Dersom en slik løsning innføres innenfor hele EU-/EØS-området kan det tenkes at 
folkeregistret vil ha langt bedre forutsetninger for å ha oppdatert adresseinformasjon for 
personer som flytter fra Norge til andre europeiske land.     

6.5 Oppsummering – internasjonale prosesser 

I dette kapitlet er det gjennomgått ulike internasjonale prosesser som grenser opp mot 
problemstillingen som drøftes i denne rapporten. Gjennomgangen har vist at: 
 

 Så sent som i 2009 behandlet Nordisk Råd et forslag om å innføre et system for felles-

nordiske personnummer. Innføring av slike nummer ville gjøre det mulig for de nordiske 
pensjonsportalene å samarbeide om å gi informasjon om opptjening i alle de nordiske 
landene til personer som har jobbet i flere nordiske land. På bakgrunn av innspill fra 
høringsinstansene gikk Nordisk råd imidlertid ikke inn for å innføre et slikt felles system 
for personnummer. 

 NAV er i ferd med å gjøre tilpasninger i sine interne saksbehandlingssystemer/-registre 
som et ledd i tilpasningen til en forordning fra EU om elektronisk utveksling av trygde-
opplysninger. Når at disse tilpasningene er på plass vil NAV kunne lagre identifikasjons-
opplysninger, herunder personnumre, fra flere ulike land på samme person. Siden det 
kun er personer som har søkt om en pensjons- eller trygdeytelse som vil inngå i dette 
registeret, vil ikke registeret kunne benyttes på en hensiktsmessig måte av Norsk 
Pensjon.   

 EU-kommisjonen har i et nylig fremlagt White Paper tatt opp at det er viktig at personer 
som jobber i ulike land gjennom karrieren gis mulighet til å få oversikt over opptjente 
pensjonsrettigheter i ulike nasjonale pensjonssystemer og ulike tjenestepensjons-
ordninger. Kommisjonen mener dette kan oppnås ved at det etableres «pension tracking 
services» på tvers av landegrensene. Kommisjonen mener det med «a minimum 
harmonisation of key features» er mulig å koble sammen de ulike nasjonale pensjons-
portalene slik at disse kan gi den enkelte mer fullstendig informasjon. Kommisjonen 
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skriver også at den vil «support a pilot on cross-border tracking». Det er uklart om et slikt 
pilotprosjekt er igangsatt.  

 EU har også satt i gang et prosjekt med navnet «STORK» som har som mål å gjøre det 
enklere for innbyggerne i de ulike medlemslandene å få elektronisk tilgang til offentlige 
tjenester i andre medlemsland ved å bruke sin nasjonale elektroniske ID. Prosjektet går 
ut på å gjøre det mulig med gjensidig «gjenkjenning» av e-ID-er på tvers av lande-
grensene. STORK vil neppe kunne løse utfordringene Norsk Pensjon har knyttet til uten-
landske statsborgere som ønsker informasjon om opptjente rettigheter all den tid det er 
den norske identiteten (fødselsnummer eller D-nummer) som er nøkkelen til å 
identifisere opptjente pensjonsrettigheter i Norge. Problemet knyttet til å kunne 
verifisere at det er en bestemt utenlandsk statsborger som er innehaver av et gitt norsk 
fødselsnummer/D-nummer løses med andre ord ikke av at en utenlandsk statsborger kan 
verifisere sin identitet i hjemlandet.  
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7. Hvordan bedre informasjonstilgangen for utenlandske 
statsborgere 

7.1 Innledning 

Gjennomgangen over viser at det kan være flere ulike tilnærminger til å bedre tilgangen til 
informasjon fra Norsk Pensjon for utenlandske statsborgere. I punkt 7.2 vurderes det 
hvordan Norsk Pensjon eventuelt kan utnytte de ulike forholdene som er diskutert i kapittel 
2-6 for å bedre utenlandske statsborgeres tilgang til informasjon om opptjente pensjons-
rettigheter.  
 
Det er ikke bare ved å bedre tilgangen til den informasjon Norsk Pensjon sammenstiller i dag 
at det er mulig å bedre informasjonen til utenlandske statsborgere. I punkt 7.3 vurderes en 
løsning med lavere krav til informasjon for å få en oversikt over avtaler, tilsvarende det som i 
dag ligger i FNO-registeret «Register over livsforsikring og pensjon» for at utenlandske stats-
borgere skal kunne finne frem til sine pensjonsrettigheter.  
 
I punkt 7.4 drøftes mulige tiltak som kan gjøre det enklere for pensjonsinnretningene å spore 
opp personer med opptjente rettigheter og ukjent postadresse i utlandet.  
 

7.2 Bedre tilgang til informasjon fra Norsk Pensjon  

7.2.1 Bedre utnyttelse av dagens påloggingsløsninger 

Som det fremgår av gjennomgangen av de fire alternativer for pålogging til 
www.norskpensjon.no i punkt 3.2, kan alle e-ID-ene utstedes til utenlandske statsborgere. 
Tre av fire av e-ID-er utestedes i tillegg til personer bosatt i utlandet. Gjennomgangen viser 
dermed at det for de aller fleste utenlandske statsborgere som i dag ikke har en av de 
aktuelle e-ID-ene, er fullt mulig å få utstedt en elektronisk ID som gir tilgang til Norsk 
Pensjon.  
 
Det finnes per i dag ingen informasjon på www.norskpensjon.no om hvilke muligheter de 
som ikke har en av de nødvendige e-ID-ene har for å skaffe seg en slik e-ID, herunder 
hvordan de skal gå fram for å skaffe seg en slik e-ID. I og med at de aller fleste faktisk kan få 
en slik e-ID, vil et enkelt tiltak som kan bedre tilgangen til portalen, både for utenlandske og 
norske statsborgere, være å legge ut informasjon om hvordan den enkelte kan skaffe seg en 
e-ID. Dette kan være informasjon om hvilke alternativer som finnes, samt en beskrivelse av 
hvordan en går frem for å få en e-ID. For å fange opp flest mulig personer bør slik 
informasjon legges ut på flere språk.  
 
Det er en forutsetning for å få utstedt en av de aktuelle e-ID-ene at en har et norsk fødsels-
nummer eller D-nummer og husker dette nummeret. Personer som ikke husker sitt person- 
eller D-nummer bør henvises til folkeregisteret som kan bistå dem med å fremskaffe dette 
nummeret.  
 

http://www.norskpensjon.no/
http://www.norskpensjon.no/
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For at et slikt tiltak skal ha størst mulig effekt for utenlandske statsborgere, bør 
informasjonen om hvordan det er mulig å få tilgang til www.norskpensjon.no også legges ut 
på pensjonsportalene i Sverige og Danmark. På denne måten kan svensker og dansker som 
har arbeidet i Norge i en periode, få tilgang til informasjonen på den nasjonale pensjons-
portalen. Det er sannsynlig at de besøker sin nasjonale portal før de besøker Norsk Pensjons 
portal. På samme måte bør Norsk Pensjon legge ut informasjon på sine sider om hvordan 
nordmenn som har jobbet i Sverige eller Danmark kan gå frem for å få oversikt over sine 
opptjente pensjonsrettigheter i disse landene.  
 

7.2.2 Nye påloggingsløsninger 

Selv om det er mulig for de aller fleste utenlandske statsborgere å få utstedt en av e-ID-ene 
som kan benyttes for pålogging til Norsk Pensjon i dag, kan det tenkes at enkelte mener at 
det krever for mye innsats, og/eller at det tar for lang tid, til at de orker å anskaffe en e-ID.  
 
Et mulig alternativ kunne derfor i teorien vært at Norsk Pensjon åpnet for nye påloggings-
løsninger som gir brukere uten en gyldig e-ID enklere tilgang til portalen. For eksempel 
kunne det tenkes at Norsk Pensjon etablerte en ordning med endagspassord på samme 
måte som NAV. Et annet alternativ kunne være at det ble åpnet for andre e-ID-er enn de 
som benyttes i dag dersom det er enklere for utenlandske statsborgere å skaffe seg en slik.  
 
Dagens innloggingsløsninger er klarert med NAV, og eventuelle nye påloggingsløsninger vil 
kreve nye runder med avklaringer for å sikre at nye e-ID-er er tilstrekkelig sikre. Det må også 
sikres at Datatilsynet vil godkjenne slike løsninger.  Det kan virke lite hensiktsmessig for 
Norsk Pensjon å prioritere arbeidet med slike løsninger på det nåværende tidspunkt, særlig 
hvis Norsk Pensjon ønsker å prioritere andre spørsmål i dialogen med NAV.  
 
En egen ordning med endagspassord for Norsk Pensjon vil dessuten, foruten de datatekniske 
problemstillingene som ville måtte løses, kreve at Norsk Pensjon settes i stand til å tildele 
slike passord og gi support til brukere som har behov for slik støtte.  
 

7.2.3 Samarbeid med NAV om bedret informasjon 

Som beskrevet i punkt 5.2 får utenlandske statsborgere som tar kontakt med NAV alltid 
tilgang til informasjon fra Norsk Pensjon som presenteres i NAVs pensjonsportal, Din 
Pensjon. For mange vil det være enklere å skaffe seg tilgang til NAVs portal, for eksempel 
ved å bruke endagspassordfunksjonen i denne portalen. Derfor virker det fornuftig at Norsk 
Pensjon henleder de som ikke får tilgang til www.norskpensjon.no til NAVs portal. 
 
Det er imidlertid en rekke svakheter knyttet til hvordan NAV fremstiller informasjonen de 
innhenter fra Norsk Pensjon. Svakhetene går dels på hvordan informasjonen presenteres i 
portalen, dels på hvilken informasjon som gis:  
 

 det finnes det ikke en lenke/fane direkte til informasjon fra Norsk Pensjon.  

http://www.norskpensjon.no/
http://www.norskpensjon.no/
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 tilgang til informasjon fra Norsk Pensjon gis kun ved bruk av pensjonskalkulatoren på Din 
Pensjon (og det gis ikke informasjon om dette før pensjonskalkulatoren er tatt i bruk) 

 det gis ikke informasjon om hvilken arbeidsgiver den aktuelle pensjonsrettigheten er 
opptjent hos 

 det gis ikke informasjon om det aktuelle avtalenummeret hos pensjonsinnretningen  
 
For å sikre at personer som får oversikt over opptjente pensjonsrettigheter kun gjennom 
NAVs portal (dette gjelder både for norske og utenlandske statsborgere) bør Norsk Pensjon 
derfor forsøke å få NAV til å presentere informasjonen fra Norsk Pensjon på en bedre måte 
enn i dag. Dette er særlig viktig dersom Norsk Pensjon skal henvise personer som ikke får 
tilgang til Norsk Pensjons portal til NAV.   
 

7.2.4 Samarbeid mellom Norsk Pensjon og pensjonsportaler i andre land  

Utenlandske statsborgere som har opptjent pensjonsrettigheter i Norge kommer som det 
går fram av punkt 5.1, fra en rekke ulike land. Blant annet på grunn av språket, er det 
imidlertid rimelig å legge til grunn at en stor andel av de utenlandske statsborgerne som 
oppsøker Norsk Pensjons portal for å få informasjon om opptjente pensjonsrettigheter i 
Norge er personer fra andre nordiske land. Dette betyr at det kan være mye å hente på at de 
nordiske pensjonsportalene samarbeider om å gi informasjon om hvordan det er mulig å få 
tilgang til informasjon om opptjente rettigheter i de andre landene.  
 
Norsk Pensjon har allerede i dag etablert et samarbeid med pensjonsportalene i Danmark 
(www.pensionsinfo.dk) og Sverige (www.minpension.se). Blant annet møtes portalene 
jevnlig for å utveksle informasjon og ideer. 
 
Norsk Pensjons samarbeid med den svenske og den danske pensjonsportalen bør kunne 
utnyttes for å gjøre det enklere for svensker og dansker som har jobbet i Norge å få tilgang 
til informasjon om opptjente pensjonsrettigheter. For det første bør Norsk Pensjon ta 
initiativ til at alle de tre portalene legger ut informasjon om hvordan den enkelte kan få 
tilgang til informasjon fra de andre portalene. For eksempel bør den svenske portalen legge 
ut informasjon som er utarbeidet av Norsk Pensjon på sin portal om hvordan svensker som 
har jobbet i Norge kan få tilgang til informasjon fra Norsk Pensjon. Det bør i denne for-
bindelse gis informasjon, eventuelt som en lenke til portalen det gjelder, om hvilke krav som 
stilles til identifikasjon og hvordan brukeren skal gå frem for å få utstedt e-ID-ene som gir 
tilgang til de ulike portalene.  
 
Dersom det legges ut slik informasjon på alle de tre portalene, vil det også bli enklere for 
nordmenn som har jobbet i Sverige og Danmark å få oversikt over rettighetene de har opp-
tjent i disse landene. Disse vil da, når de går inn på www.norskpensjon.no få informasjon om 
hvordan de skal gå frem for å få tilgang til opplysninger om opptjente rettigheter i Sverige 
og/eller Danmark gjennom den svenske og/eller den danske portalen.  
 
En annen løsning som bør vurderes, er om det er mulig å få til en ordning med utveksling av 
data mellom portalene. Med utveksling av data menes her at en person som er logget inn i 

http://www.pensionsinfo.dk/
http://www.minpension.se/
http://www.norskpensjon.no/
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portalen i sitt hjemland gjennom såkalt single-sign-on kan få tilgang til informasjon om sine 
pensjonsrettigheter fra de andre to portalene. Det virker mest fornuftig at pensjons-
portalene kun sender personer videre til de andre portalene, eventuelt at de laster opp 
informasjon tilrettelagt av portalen som er ansvarlig for de aktuelle pensjonsopplysningene. 
På denne måten unngås en rekke potensielle problemer knyttet til hvordan opplysningene 
skal presenteres og hvem som har ansvar for opplysningene som presenteres.  
 
Datautveksling via single-sign-on forutsetter imidlertid at det er mulig for portalene å 
identifisere de aktuelle personene på en trygg måte. Det vil si at det må være mulig for port-
alene å matche/koble fødselsnummeret i hjemlandet (som er benyttet til å logge på portalen 
i hjemlandet) med den aktuelle personens fødselsnummer, D-nummer, eller tilsvarende, i de 
andre landene på en trygg måte.  
 
Anta for eksempel at en svenske som har jobbet i Norge i en periode logger seg på 
www.minpension.se. Dersom Minpension skal kunne sende vedkommende videre til Norsk 
Pensjon via single-sign-on slik at personen kan få oversikt over opptjeningen i Norge, må 
Minpension på en sikker måte kunne finne ut hvilket fødselsnummer/D-nummer ved-
kommende har i Norge.  
 
For å få til dette har pensjonsportalene behov for å kunne sjekke mot et register der enkelt-
personers fødselsnummer i ulike land er koblet sammen. Alternativt kunne det vært en 
løsning at det ble innført felles fødselsnummer i Norden. Som omtalt i punkt 6.1, virker det 
imidlertid lite sannsynlig at det vil bli innført slike fellesnordiske fødselsnummer i overskuelig 
framtid.  
 
Tidligere i rapporten er det beskrevet ulike registre der enkeltpersoners identifikasjons-
nummer (fødselsnummer o.l.) i ulike land er koblet sammen:  
 

 Elektronisk utveksling av trygdeinformasjon innen EU/EØS (EESSI): 
Nye trygdekoordineringsregler fra EU pålegger NAV å gå over til elektronisk utveksling av 
trygdeopplysninger med andre EU-/EØS-land. I denne forbindelse vil det også bli visse 
endringer i trygdemyndighetenes registerføring, som blant annet vil føre til at trygde-
myndighetene i hvert land skal motta og oppbevare informasjon om blant annet enkelt-
personers identifikasjon i ulike land. 
 
Når NAV har tilpasset sine datasystemer til dette nye regelverket, vil NAV ha mulighet til 
å lagre identifikasjonsopplysninger fra flere ulike land på samme person. Disse opp-

lysningene vil både kunne være ordinære identifikasjonsnumre (fødselsnummer o.l.), og 
andre typer opplysninger som kan brukes i identifikasjonssammenheng. 
 
Siden utvekslingen av trygdeinformasjon mellom land innenfor EU/EØS finner sted først 
når en person søker om en trygde- eller pensjonsytelse, vil imidlertid dette registeret ha 
liten bruksverdi for de nordiske pensjonsportalene.  

 

http://www.minpension.se/
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 Kobling av fødselsnummer i folkeregisteret: 
Ved flytting innad i Norden skal folkeregisteret i landet vedkommende flytter til, sende 
melding om flyttingen til folkeregisteret i landet vedkommende flytter fra. Dersom for 
eksempel en svensk statsborger flytter til Norge og blir registrert som bosatt i Norge (får 
norsk fødselsnummer), vil folkeregisteret i Norge sende en elektronisk melding om 
flyttingen til det svenske folkeregisteret.  
 
Folkeregisteret opplyser at de registrerer fødselsnummeret fra utflyttingslandet sammen 
med det norske fødselsnummeret når en person flytter til Norge fra annet nordisk land. 
For eksempel vil folkeregisteret registrere det svenske fødselsnummeret til en svensk 
statsborger som flytter til Norge sammen med det norske fødselsnummeret 

vedkommende får tildelt. Dette betyr at det er en kobling av fødselsnummer i folke-
registeret for personer som flytter til Norge fra et annet nordisk land. 
 
Dersom pensjonsportalene kan få tilgang til de koblede personnumrene i folkeregisteret, 
kan informasjonen benyttes i forbindelse med informasjonsutveksling mellom portalene. 
Hvordan en slik løsning kan fungere i praksis er skissert nedenfor.  
 
Det er ikke utredet nærmere hvilken kvalitet det er på de aktuelle dataene i 
folkeregisteret, og om det vil være mulig for Norsk Pensjon å få tilgang den aktuelle 
informasjonen fra folkeregisteret.  
 
Det er nærliggende å tro at folkeregistrene i de andre nordiske landene har samme 
praksis som det norske folkeregisteret. Dette er imidlertid ikke utredet i forbindelse med 

arbeidet med denne rapporten. Skal slik kobling av fødselsnummer få betydning også for 
utenlandske statsborgere med opptjening i Norge, er det en forutsetning at også den 
svenske og den danske portalen kan få tilgang til et register over koblede fødsels-

nummeropplysninger.  
 
Dersom det ikke finnes tilsvarende registre i Sverige og Danmark kan et alternativ 
muligens være at alle tre portalene får tilgang til opplysningene i det norske folke-
registeret. 
 

Dersom Norsk Pensjon får tilgang til folkeregisterets opplysninger over koblede fødsels-
nummer for svenske og danske statsborgere som har arbeidet i Norge, vil Norsk Pensjon ha 
en sikker identifikasjon som kan benyttes i forbindelse med datautveksling med Minpension 
og PensionsInfo.  
 
Figur 6 skisserer hvordan datautvekslingen mellom Norsk Pensjon, Minpension og Pensions-
Info kunne gått for seg. Stegvis kunne behandlingen av en forespørsel om opptjente 
rettigheter fra «Hans Hansen» foregått slik:  
 

(1) Hans Hansen logger på Norsk Pensjon ved hjelp av en de eksisterende elektroniske 
ID-ene.  
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(2) Norsk Pensjon sjekker i folkeregisteret det er registrert et svensk eller dansk fødsels-
nummer på Hans Hansen.  

(3) Dersom Hans Hansen har jobbet i både Sverige og Danmark, og de danske og svenske 
fødselsnumrene er registrert i folkeregisteret, kan Norsk Pensjon gi Hans Hansen 
beskjed om at han kan ha opptjent rettigheter også i Sverige og Danmark. Hansen 
kan så gå rett til pensjonsportalene i Sverige og Danmark og sjekke eventuelle opp-
tjente rettigheter – uten å måtte logge seg inn på nytt siden Norsk Pensjon kan 
verifisere identiteten til Hans Hansen.    

 
Figur 6 Illustrasjon av potensiell behandling av forespørsel ved tilgang til folkeregisterets 

registerførte identifikasjonsopplysninger fra andre land 

 
 
Det er en rekke forhold som må avklares før løsningen som er skissert i figur 6 eventuelt kan 
bli realisert. For det første bør det utredes nærmere hvor god datakvaliteten i folkeregisteret 
er på dette området. Det vil blant annet si:  
 

 om folkeregisteret har gode rutiner for å registrere fødselsnummer fra andre nordiske 
land, eller om dette gjøres mer eller mindre tilfeldig 

 om opplysningene er lett tilgjengelige, eller om det behov for databearbeiding i folke-
registeret for at Norsk Pensjon skal kunne nyttiggjøre seg opplysningene.   

 
Videre må det inngås en avtale mellom Norsk Pensjon og Skatteetaten som gir Norsk 
Pensjon tilgang til de aktuelle opplysningene i folkeregisteret. En slik avtale må blant annet 
spesifisere hvor ofte Norsk Pensjon skal få oppdatert informasjon, hvordan Norsk Pensjon 
skal kunne benytte informasjonen og hvilket ansvar Norsk Pensjon har ved bruken av infor-
masjonen.  
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Videre må det inngås avtaler om datautveksling mellom Norsk Pensjon og de aktuelle 
pensjonsportalene i andre land. Det kan tenkes at det også er behov for å utvikle tekniske 
løsninger som muliggjør den nødvendige datautvekslingen mellom portalene.  
 
Siden Norsk Pensjon også viser informasjon fra NAV, bør datautvekslingen med de andre 
nordiske landene også avklares med NAV.   
 

7.3 Andre tiltak som kan bedre utenlandske statsborgeres tilgang til 
informasjon om opptjente rettigheter 

Norsk Pensjon skal etter planen ta inn opplysningene i FNO-registeret «Register over 
livsforsikring og pensjon», det såkalte ROLP-registeret, i www.norskpensjon.no. ROLP inne-
holder opplysninger om hvor, det vil si hos hvilke pensjonsinnretninger/forsikringsselskap, 
den enkelte har rettigheter til livsforsikringer og/eller pensjoner. Registeret inneholder 
imidlertid ikke informasjon om størrelsen på ytelsene.  
 
I dag kreves det kun at den som kontakter FNO for å få informasjon fra ROLP kjenner fødsels-
nummeret til rettighetshaveren. Det er med andre ord ikke et krav om at brukeren har et 
passord, en e-ID eller liknende.  
 
Dersom det er mulig å beholde kravet til identifikasjon på dette nivået når ROLP innlemmes i 
Norsk Pensjon, vil det åpenbart kunne være til stor hjelp for utenlandske statsborgere som 
ikke har en av e-ID-ene som kreves for å logge på www.norskpensjon.no. De vil da kunne få 
vite både at de har opptjente rettigheter, og hvem de må kontakte for å få vite mer om disse 
rettighetene.    
 
Det fremgår imidlertid ikke av ROLP om avtalen som er registrert i ROLP er en kapital-
forsikring eller en pensjon, og om pensjonen er under utbetaling eller ikke.  Det kunne derfor 
tenkes at ROLP ble splittet i kapitalforsikringer og pensjoner, eller at det ble laget et eget lite 
register som bare omfattet pensjonsordninger som ennå ikke har kommet til utbetaling.    
 
For mange av de utenlandske statsborgerne vil denne informasjonen trolig være tilstrekkelig 
til at de klarer å få oversikt over sine opptjente rettigheter.  
 

7.4 Sporing av rettighetshavere med ukjent adresse i utlandet  

En del av pensjonsinnretningene har som beskrevet over visse utfordringer knyttet til å 
spore opp utenlandske statsborgere som har rett til utbetalt pensjon fra norske pensjons-
ordninger, men som ikke lenger bor i Norge. Her diskuteres to mulige tiltak som kan 
redusere dette problemet.  
 

7.4.1 Bedre utnyttelse av opplysningene i folkeregisteret  

Som beskrevet i punkt 4.4 har norske pensjonsinnretninger mulighet for tilgang til folke-
registerets opplysninger om bostedsadresser. Det varierer imidlertid i hvilken grad pensjons-

http://www.norskpensjon.no/
http://www.norskpensjon.no/
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innretningene jevnlig synkroniser sine registre mot folkeregisteret. Noen pensjons-
innretninger gjør dette så ofte som hver 14. dag, mens andre sjelden synkroniserer kunde-
registrene mot folkeregisteret.  
 
Siden det trolig er pensjonsinnretningene som sjelden synkroniserer kunderegistrene mot 
folkeregisteret som har størst utfordringer knyttet til å finne igjen personer som har flyttet 
fra Norge, vil et naturlig første steg for å redusere problemet være at pensjonsinnretningene 
synkroniserer registrene oftere.  
 
Folkeregisterets informasjon om bostedsadresser vil ikke alltid være oppdatert. For 
eksempel er det trolig en del personer som ikke melder fra til folkeregisteret når de flytter ut 
av Norge. Videre kan det være en del som har meldt flytting når de flyttet fra Norge, men 
som ikke melder ny adresse i utlandet til det norske folkeregisteret når de senere flytter på 
nytt i utlandet. Dermed vil ikke en jevnlig oppdatering mot folkeregisteret løse alle 
problemer knyttet til å spore opp rettighetshavere med ukjent adresse.  
 

7.4.2 NAV vil sammenstille informasjon som følge av EESSI-forordningen 

De fleste utenlandske statsborgere som har tjent opp pensjonsrettigheter i en 
pensjonsinnretning vil også ha tjent opp rettigheter i folketrygden i den perioden de jobbet i 
Norge. Når disse personene søker om trygde- eller pensjonsytelser i hjemlandet vil de trolig 
oppgi at de i en del av karrieren har arbeidet i Norge. Den nye EESSI-forordningen (jf. omtale 
i punkt 6.2) vil da føre til at informasjon om identifikasjon, bostedsadresse, m.m. blir 
utvekslet mellom hjemlandets trygdemyndigheter og NAV. NAV vil lagre informasjon om 
blant annet identifikasjon og bostedstedsadresse i utlandet i sine registre.  
 
Dette betyr at informasjonen NAV sammenstiller i de nye registrene som nå utvikles i 
forbindelse med EESSI-forordningen potensielt vil kunne være til stor hjelp for norske 
pensjonsinnretninger som har behov for å finne utenlandske statsborgere med rett til 
utbetalt pensjon. Pensjonsinnretningene må derfor selv (eventuelt i fellesskap) forsøke å 
etablere et samarbeid med NAV på dette området, siden dette ikke er en oppgave som er 
tillagt Norsk Pensjon.  
 
Det er imidlertid lite trolig at NAV vil gi pensjonsinnretningene full tilgang til registrene. 
Dette skyldes blant annet at registrene trolig inneholder opplysninger av sensitiv karakter 
som NAV ikke uten videre kan gi en tredjepart tilgang til. En løsning som kan være lettere å 
få gjennomslag for kan derfor være at pensjonsinnretningene får tilgang til en begrenset del 
av registrene. Alternativt kan pensjonsinnretningene henvende seg til NAV i enkeltsaker for å 
få eventuell relevant informasjon om bostedsadresser i utlandet fra NAV.  
 

7.5 Oppsummering – anbefalte løsninger 

Det ser ikke ut til å foreligge noen enkel løsning for informasjonsutveksling mellom de 
nordiske pensjonsportalene i dag.  
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Norsk Pensjon kan likevel på forskjellige møter gjøre det enklere for utenlandske stats-
borgere med opptjente pensjonsrettigheter i norske pensjonsinnretninger å få tilgang til 
informasjon disse rettighetene via Norsk Pensjons portal, www.norskpensjon.no.    
 
Som illustrert i figur 7 kan løsningsalternativene kan grovt sett deles mellom det Norsk 
Pensjon kan gjøre alene, og alternativer som krever samarbeid med andre.  
 
Figur 7 Løsningsalternativer for bedre tilgang til informasjon for utenlandske statsborgere 

 
Det anbefales at følgende tiltak gjennomføres:  
 

 Direkte:  

 Norsk Pensjon bør legge ut informasjon om hvordan den enkelte kan gå frem for å 
skaffe seg en av e-ID-ene som kan benyttes til pålogging i dag. Slik informasjon 
legges ut på flere språk. 

 Norsk Pensjon bør vurdere en løsning med enklere identifikasjon som kun gir over-
sikt over pensjonsavtaler som ennå ikke har kommet til utbetaling, i tråd med 
løsningen som i dag ligger til grunn i FNO-registeret «Register over livsforsikring og 
pensjon» (ROLP).  

 
 Indirekte: 

 Norsk Pensjon bør be de andre nordiske pensjonsportalene i Norden om å legge ut 
informasjon på sine nettsteder om hvordan deres innbyggere skal kunne spore 
pensjonsrettigheter i Norge, med lenke til www.norskpensjon.no.  

 Norsk Pensjon bør be de andre nordiske pensjonsportalene utarbeide informasjon 
som Norsk Pensjon kan legge ut på sine nettsider for å hjelpe norske statsborgere 
som ønsker oversikt over sine rettigheter i disse landene. 

http://www.norskpensjon.no/
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 Norsk Pensjon bør kontakte NAV med sikte på dels å få NAV til endre måten infor-
masjon fra Norsk Pensjon presenteres i NAVs pensjonsportal, dels å få NAV til å 
oppgi mer utfyllende informasjon fra Norsk Pensjon enn i dag.  

 Det bør utredes nærmere om folkeregisterets kobling av fødselsnummer for 
nordiske statsborgere kan utnyttes i forbindelse med utveksling av data mellom 
Norsk Pensjon og de andre nordiske pensjonsportalene.  

 
I tillegg til tiltakene som er listet opp over, kan det vurderes om Norsk Pensjon sammen med 
de andre nordiske pensjonsportalene skal ta et felles initiativ overfor EU for om mulig å få 
støtte til å gjennomføre et pilotprosjekt knyttet til registrering av pensjonsrettigheter på 
tvers av landegrensene. EU-kommisjonen skriver som omtalt i punkt 6.3 i et «White Paper» 
om pensjoner i EU som ble lagt frem 16.02.2012 at den vil støtte et slikt prosjekt.  
 
Når det gjelder spørsmålet om hvordan pensjonsinnretningene enklere kan spore opp uten-
landske statsborgere som har opptjening i norske pensjonsordninger, men som ikke lenger 
bor i Norge, er det foreslått to tiltak som Norsk Pensjon eventuelt kan anbefale til pensjons-
innretningene:   
 

 De pensjonsinnretningene som ikke oppdaterer egne registre mot folkeregisteret flere 
ganger i året bør vurdere oftere oppdateringer. 

 Livselskapene bør forsøke å etablere et samarbeid med NAV med sikte på å få tilgang til 
informasjonen NAV vil sammenstille i registrene som etableres i forbindelse med opp-
følgingen av den forordningen om elektronisk utveksling av trygdeopplysninger mellom 
EU-/EØS-land (EESSI-forordningen). Slik informasjon vil i utgangspunktet kun gjelde 
pensjonister. 
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Vedlegg 
 

         
  
 

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon 
 
Norsk Pensjon har engasjert Actecan til å utrede ulike problemstillinger knyttet til 
utenlandske statsborgere som ønsker å få oversikt over hvilke pensjonsrettigheter de har 
opptjent i Norge. Som et ledd i dette prosjektet skal Actecan kartlegge en del forhold, og har 
i denne forbindelse behov for informasjon fra selskapene.  
 
1. Bakgrunn 

Norsk Pensjon har registrert en stadig økende etterspørsel etter informasjon om pensjons-
rettigheter fra personer som har arbeidet i Norge, og som har flyttet tilbake til hjemlandet. 
Mange av disse personene får ikke tilgang til opplysninger fra Norsk Pensjons portal 
ettersom de ikke kan benytte noen av de tilgjengelige påloggingsmekanismene.  
 
Norsk Pensjon ønsker å få utredet mulige løsninger som vil kunne bidra til at de personene 
det gjelder får tilgang til informasjon om opptjente pensjonsrettigheter hos norske pensjons-
leverandører.  
 
I henhold til lov om foretakspensjon § 4-10 (og tilsvarende bestemmelse i lov om 
innskuddspensjon) kan utenlandske statsborgere som har bodd i Norge i mindre enn tre år 
før de flytter til utlandet igjen, bruke opptjent premiereserve til å sikre pensjonsrettigheter i 
en utenlandsk pensjonsinnretning. Flyttereglene bestemmer i utgangspunktet kravet til 
ordningene det er mulig å flytte pensjonsmidler til.  
 
2. Praktisk 

Svarene sendes til Fredrik Haugen i Actecan: fredrik.haugen@actecan.no  
 
Svarfrist: Fredag 10. februar (vennligst gi beskjed dersom dere ikke rekker å levere innen 
fristen) 
 
Fredrik Haugen kan også kontaktes dersom dere har spørsmål, enten på e-postadressen over 
eller på telefon 971 50 531. 
  

mailto:fredrik.haugen@actecan.no
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3. Kartlegging 

Vi ønsker å kartlegge hvor mange som kan tenkes å kunne ha nytte av at utenlandske 
statsborgere får tilgang til informasjon fra Norsk Pensjon. Etter det vi forstår har imidlertid 
ikke selskapene informasjon om nasjonaliteten til medlemmene i pensjonsordningene.  
 
For likevel å kunne gi et inntrykk av omfanget lurer vi på om det er mulig å få en oversikt 
over hvor mange medlemmer med alderspensjonsopptjening dere har som er registrert med 
bostedsadresse i utlandet.  
 
Vi ønsker derfor at dere så langt det er mulig fyller ut tabellen under:  

  Antall medlemmer 

1. Antall personer med fripolise/pensjonskapitalbevis 
som er registrert med bostedsadresse i utlandet 

 

   

2. Antall pensjonsmottakere som er registrert med 
bostedsadresse i utlandet 

 

 

I tillegg vil vi gjerne ha en oversikt (evt. et grovt anslag) over hvilke land personene i kategori 
1 i tabellen over (dvs. personene med fripolise/pensjonskapitalbevis) bor i, helst fordelt på 
følgende måte:  

 Antall 

Sverige   

Danmark  

Norden for øvrig  

Vest-Europa  

Øst-Europa  

Afrika   

Asia/Australia  

Nord-Amerika  

Sør-Amerika  

  
Visere ber vi om en kortfattet beskrivelse av selskapets rutiner når det gjelder følgende:  
 

 Rutinebeskrivelse 

Krav til identifikasjon som stilles når 
utenlandske statsborgere meldes inn i en 
tjenestepensjonsordning 

 

Krav til identifikasjon som stilles når 
utenlandske statsborgere tar kontakt for å 
sjekke opptjente rettigheter 

 

Krav til identifikasjon som stilles når 
utenlandske statsborgere som tar kontakt 
for å starte utbetaling av pensjon  

 

 


