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Levealdersrisiko i nytt privat tjenestepensjonsprodukt - Utredningsoppdrag 

Finanstilsynet viser til Finansdepartementets brev av 31. oktober 2012. 

Sakens bakgrunn 

Banklovkommisjonen har utredet et nytt skattefavorisert tjenestepensjonsprodukt i privat sektor i 
NOV 2012: 13 (Pensjonslovene og folketrygdreformen II). I utredningen er det blant annet foreslått at 
biometrisk risiko, som tradisjonelt er hensyntatt ved et matematisk formelapparat basert på oodelig
hetsrisiko for hhv. menn og kvinner ("oodelighetstariffer"), i stedet skal håndteres ved (erstattes av) et 
oppIegg basert på en modell som bygger på folketrygdens delingstall. Det er lagt opp til at pensjons
innretningene eventuelt kan benytte enjusteringsfaktor som gjenspeiler ulik dedelighet i henholdsvis 
befolkningen som sådan og forsikringsbestanden i private pensjonsordninger. Og videre er det foreslått 
at pensjonsinnretningene kan kreve inn en premie for eventuell gjenstående risiko i utbetalings
perioden. 

I heringen av NOUen har en rekke heringsinstanser påpekt uheldige sider, og uklarheter, ved den 
foreslåtte metode for å håndtere det forhold at forventet levealder ved fedselen viI fortsette å eke, 
dvs. at dedelighetenjevnt over viI fortsette å synke for de fleste aldersgrupper. Denne "levealders
risikoen" har i norsk livs- og pensjonsforsikring blitt ivaretatt ved bruk av dedelighetstariffer. Det er i 
heringsuttalelser pekt på at forslaget fra Banklovkommisjonen ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til 
grunnleggende forskjeller mellom folketrygden (et "payas you go"-system) og private forsikrings
baserte pensj onsordninger. Finanstilsynet peker på at disse "[u ]likhetene er så vidt mange og 
betydelige at det er lite hensiktsmessig å basere beregningene av ytelsene i tjenestepensjonsordning på 
folketrygdens delingstall i kombinasjon med flere justeringsmuligheter" . 

Finansdepartementet ber om at Finanstilsynet utarbeider et heringsnotat der man vurderer forslag til 
lovbestemmelser for en eller flere alternative metoder for hvordan opptjent pensjonskapital kan 
omregnes til årlige pensjonsytelser og behandles under utbetalingsperioden. Det er lagt til grunn at 
forslagene skal ivareta en forsvarlig forsikringsmessig håndtering av biometrisk risiko ("levealders
risiko"), herunder at risikoen skal prises riktig. Det bes i den sammenheng om at Finanstilsynet 
vurderer behov for endringer for å tilrettelegge for at pensjonsinnretningene kan ta hensyn til kj0nn 
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som en faktor ved håndtering av biometrisk risiko. Det skal vurderes om det er behov for differensierte 
premier for å oppnå like pensjonsytelser for samme opptjeningsperiode mv., jf. også NOU 2001: 27 
(Om kj0IlIlsooytralitet i pensjonsordninger i privat sektor). Departementet peker videre på at Finans
tilsynet nå er i sluttfasen i arbeidet med fastsetting av nytt dOOelighetsgrunnlag i kollektiv pensjons
forsikring (benevnt K2013), som er basert på en fremskrivningsmodell av typen dynamisk d0delig
hetsgrunnlag der man legger til grunn at d0deligheten reduseres for hvert år etter startåret 2013. 
Herunder bes vurdert om "kj0nnsneytralisering" kan skje ved å benytte samme oodelighetsgrunnlag 
for menn og kvinner i K2013-grunnlaget. 

Finansdepartementet ber om at Finanstilsynets forslag tillovbestemmelser redaksjonelt innpasses i det 
utkastet tillovom kollektiv t j enestepensj onsforsikring som er fremlagt i NOV 2012: 13. Departe
mentet har som f0lge av fristforlengelse knyttet til Finanstilsynets oppdrag funnet det hensiktsmessig 
ä vurdere forslagene i lys av det konsoliderte lovutkast som er fremlagt i NOU 2013: 3. 

Finanstilsynets forslag tillovbestemmelser som sikrer en forsvarlig håndtering av oodelighetsrisiko 
basert på en fremskrivningsmodell av typen dynamisk dOOelighetsgrunnlag 

Finanstilsynet har som nevnt foran gitt uttrykk for at det er lite hensiktsmessig å basere beregningene 
av ytelsene i tjenestepensjonsordning på folketrygdens delingstall i kombinasjon med flere justerings
muligheter. Heringsuttalelsene gir etter tilsynets oppfatning en solid underst0ttelse av at det finnes en 
betydelig rekke faglige og praktiske utfordringer knyttet til en eventuell innwring avet oppIegg basert 
på folketrygdens delingstaII for å håndtere utfordringer ved lengre levetid i private forsikringsbaserte 
pensjonsordninger. 

Etter Finanstilsynets vurdering viI de problemer som er reist knyttet til bruk av folketrygdens delings
tall i all hovedsak bortfalle ved anvendelse avet dynamisk d0delighetsgrunnlag basert på rimelige 
antagelser om fremtidig d0delighetsutvikling. Forsikringsnreringen la frem en rapport den 17. august 
2012 om nytt (dynamisk) d0delighetsgrunnlag i kollektiv pensjonsforsikring, senere ajourfert den 
l. november 2012. Finanstilsynet tar sikte på å sluttbehandle rapporten i lepet av kort tid, og viI da 
legge frem tilsynets endelige krav til minste avsetningsnivå. Det nye d0delighetsgrunnlag skal 
anvendes fra 1. januar 2014. 

Finanstilsynet legger til grunn at pensjonsinnretningene skal ta hensyn til kj0nn som en faktor ved 
håndtering av d0delighetsrisiko, dette for å ta hensyn til den vesentlige forskjell i levealder det er 
mellom menn og kvinner. I forlengelsen av dette er det lagt opp til at det skal benyttes differensierte 
premier for å oppnå like pensjonsytelser for samme opptjeningsperiode. 

Som et vedlegg til dette brev felger heringsnotat med forslag tillovbestemmelser i samsvar med 
Finansdepartementets ensker om redaksjonell innpassing i det konsoliderte utkast tillovom kollektiv 
tj enestepensjonsforsikring. 

For Finanstilsynet 

U ~d Jv'U7.Wl 
Erik Lind Iversen 
fung. direktl2Jr for finans- og forsikringstilsyn 

1 vedlegg 
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Finanstilsynet 

Avd. for finans- og forsikringstilsyn 

Dato: 7. januar 2013 

H0RINGSNOTAT - HÅNDTERING AV LEVEALDERSRISIKO I PRIVAT 

TJENESTEPENSJONSFORSIKRING UT FRA FORSIKRINGSTEKNISKE 

BEREGNINGSGRUNNLAG 

1 Innledning 

Banklovkommisjonen har utredet et nytt skattefavorisert tjenestepensjonsprodukt i privat sektor i 
NOV 2012: 13 (Pensjonslovene og folketrygdreformen II). I utredningen er det blant annet foreslått 
at biometrisk risiko, som tradisjonelt er hensyntatt ved et matematisk formelapparat basert på 
oodelighetsrisiko for hhv. menn og kvinner ("oodelighetstariffer"), i stedet skal håndteres ved 
( erstattes av) et oppiegg basert på en modell som bygger på folketrygdens delingstall. Det er lagt 
opp til at pensjonsinnretningene eventuelt kan benytte enjusteringsfaktor som gjenspeiler ulik 
dedelighet i henholdsvis befolkningen som sådan og forsikringsbestanden i private pensjons
ordninger. Og videre er det foreslått at pensjonsinnretningene kan kre\"e inn en premie for eventuell 
gjenstående risiko i utbetalingsperioden. 

Det fremkommer i heringen av NOV'en at en rekke heringsinstanser har påpekt uheldige sider og 
uklarheter ved den foreslåtte metod e for å håndtere det forhold at forventet levealder for nyfedte viI 
fortsette å eke, dvs. at dedelighetenjevnt over viI fortsette å synke for de fleste aldersgrupper. 
Denne "levealdersrisikoen" har i norsk livs- og pensjonsforsikring blitt ivaretatt ved bruk av 
dedelighetstariffer. Det er i heringsuttalelser pekt på at forslaget fra Banklovkommisjonen ikke i 
tilstrekkelig grad tar hensyn til grunnleggende forskjeller mellom folketrygden (et "payas you go"
system) og private forsikringsbaserte pensjonsordninger. Finanstilsynet peker på at disse 
"ulikhetene er så vidt mange og betydelige at det er lite hensiktsmessig å basere beregningene av 
ytelsene i tjenestepensjonsordning på folketrygdens delingstall i kombinasjon med flere justerings
muligheter" . 

Finansdepartementet har bedt om at Finanstilsynet vurderer og utarbeider et heringsnotat der man 
vurderer forslag tillovbestemmelser for en eller flere alternative metoder for hvordan opptjent 
pensjonskapital kan omregnes til årlige pensjonsytelser og behandles under utbetalingsperioden. 
Det er lagt til grunn at forslagene skal ivareta en forsvarlig forsikringsmessig håndtering av 
biometrisk risiko ("levealdersrisiko"), herunder at risikoen skal prises riktig. Det bes i den sammen
heng om at Finanstilsynet vurderer behov for endringer for å tilrettelegge for at pensjons
innretningene kan ta hensyn til kjenn som en faktor ved håndtering av biometrisk risiko. Det skal 
vurderes om det er behov for differensierte premier for å oppnå like pensjonsytelser for samme 
opptjeningsperiode mv., jf også NOV 2001: 27 (Om kjennsneytralitet i pensjonsordninger i privat 
sektor). Departementet peker videre på at Finanstilsynet nå er i sluttfasen i arbeidet med fastsetting 
av nytt oodelighetsgrunnlag i kollektiv pensjonsforsikring (benevnt K20l3), som er basert på en 
fremskrivningsmodell av typen dynamisk dedelighetsgrunnlag der man legger til grunn at dOOelig-
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heten reduseres for hvert år etter startåret 2013. Det bes herunder vurdert om "kjennsrwytralisering" 
kan skje ved å benytte samme dedelighetsgrunnlag for menn og kvinner i K2013-grunnlaget. 

Finansdepartementet har bedt om at Finanstilsynets forslag tillovbestemmelser redaksjonelt inn
passes i det utkastet tillovom kollektiv tjenestepensjonsforsikring som er fremlagt i NOV 2012: 13. 
Departementet har som felge av fristforlengelsen knyttet til Finanstilsynets opp drag funnet det 
hensiktsmessig å vurdere forslagene i lys av det konsoliderte lovutkast som er fremlagt i 
NOV 2013: 3. 

2 Banklovkommisjonens forslag om bruk av delingstall for å ta hen syn til 
levealdersrisiko 

Teksten nedenfor i dette punkt er en noe forkortet utgave av avsnitt 5.5 i NOU'en som omhandler 
levealdersrisiko og levealdersjustering. 

y telsesbaserte foretakspensjonsordninger 

Ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger medferer at pensjonsinnretningen har en betydelig og 
langsiktig risiko for ekning av de forsikredes levetid i lepet av opptjenings- og utbetalingsperioden. 
Pensjonsplanen forhåndsfastsetter st0rrelsen av de pensjonsytelser som skal utbetales og angir som 
regel at pensjon skal utbetales så lenge et medlem lever. Retten til pensjon faller bort når 
medlemmet dm, uavhengig av om dette skjer fur eller etter uttak av pensjon. I ytelsesbasert 
foretakspensjon beregnes de årlige premiene slik at pensjonskapitalen (premiereserven) ved nådd 
opptjeningsalder (67 år) skal vrere tilstrekkelig til å sikre utbetaling av pensjon i forventet levetid 
uten ytterligere premieinnbetaling fra foretaket i utbetalingsperioden. Årlig premier beregnes derfor 
ut fra forventet levealder, og dermed foryentet utbetalingsperiode. I premieberegningsgrunnlaget for 
pensjonsordningen inngår en dedelighetsstatistikk med sikkerhetsmarginer som angir forventet 
dedelighet for hver årsklasse av menn og kvinner. Pensjonsinnretningen har således risikoen for en 
ekning av leveaideren i lepet av hele opptjenings- og utbetalingsperioden i forhold til de forut
setninger som ligger til grunn for dedelighetsstatistikken med sikkerhetsmarginer. Pensjonsinn
retningen kan ikke kreve tilleggspremie hvis utviklingen i levealder er blitt en annen enn forutsatt, 
og kontraktsfastsatt pensjon kan heller ikke settes ned selvom utbetalingsperioden blir lengre enn 
forventet. Premieberegningsgrunnlaget kan selvsagt endres og baseres på oppdatert dedelighets
statistikk i lepet av opptjeningstiden, men den ooyere premie beregnet på nytt grunnlag får likevei 
bare betydning for pensjon opptjent etter endringen. Selve endringen utleser derfor kray om at 
pensjonsinnretningen ved egne midler foretar betydelig ekning av avsetningene til premiereserve 
for allerede opptjente pensjonsrettigheter. 

Ved premieberegning ut fra forventet levealder legger pensjonsinnretningene til grunn at pensjons
forpliktelsene overfor en del av arbeidstakeme etter hvert viI falle bort som fulge av dedsfall i lepet 
av opptjenings- og utbetalingstiden, og at midler som sikrer deres opptjente pensjon dermed viI bli 
frigjort. Forventet omfang av frigjorte midler ("dedelighetsarv"), beregnet ut fra dedelighets
statistikken, har i praksis gitt grunnlag for et fradrag i foretakenes årlig premie, men til gjengjeld 
plikter pensjonsinnretningen i opptjeningstiden selv årlig å overmre beregnet dedelighetsarv til 
pensjonsordningens premiereserve, også i år hvor faktisk dOOelighetsarv viser seg å vrere mindre 
enn det som er beregnet i premietariffene, jf forsikringsvirksomhetsloven § 9-16 tredje ledd. 
Pensjonsinnretningen brerer således risikoen for at leveaideren skal eke og dermed redusere årlig 
dedelighetsarv i forhold til beregnet nivå. 
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Pensjonsinnretningenes premieberegningspraksis har derfor vist seg over tid å medfere en vesentlig 
sterre levealdersrisiko enn forventet, både risiko for ekt levealder og lengre utbetaling av pensjoner, 
og for redusert dOOelighet og redusert dOOelighetsarv i opptjenings- og utbetalingsperioden. 
Levealdersrisikoen lar seg vanskelig beregne med rimelig sikkerhet eller tilstrekkelige marginer 
over så lange tidsrom som vanlige pensjonsforpliktelser dekker. Selvom årlige premier senere kan 
forooyes dersom leveaideren viser seg å eke mer enn ventet, viI dette som nevnt ikke gi vederlag for 
ekt levealdersrisiko som er knyttet til pensjonsrettigheter opptjent fur endringen. Akkumulert 
levealdersrisiko må dekkes av pensjonsinnretningene selv, i furste omgang ved oppregulering av 
premiereservene for pensjonsforpliktelsene og demest ved ekte pensjonsutbetalinger tiI de mange 
pensjonister som lever lenger enn forventet. Utviklingen i levealder over tid utgjer nå en aIvorlig 
ekonomisk utfordring for pensjonsinnretningene. Banklovkommisjonen er derfor kommet tiI at 
håndteringen av levealdersrisikoen i kollektiv pensjonsforsikring må baseres på andre prinsipper 
enn i ytelsesbaserte pensjonsordninger etter foretakspensjonsloven. 

Ny folketrygd 

Pensjonssystemet i ny folketrygd er utformet på grunnlag avet prinsipielt skille mellom opp
tjeningsperioden og utbetalingsperioden. Dette åpner også for en mer nyansert omIegging av 
risikoen for ekning i Ievealderen mellom pensjonsIeveranderen og medlemmene: 

• I opptjeningsperioden i ny folketrygd breres risikoen for ekning i Ievealder og endringer i 
dedeIighet frem tiI uttak av pensjon av de enkeIte årskullene. Dette oppnås ved at gjennom
snittsberegnet faktisk dOOelighetsarv i opptjeningsperioden integreres i beregningen av de 
delingstall folketrygden benytter ved fastsetteisen av årlig pensjon. Beregningen gjeres for hvert 
enkelt årskull i en opptjeningsperiode på 40 år på grunnIag av faktisk bortfall av pensjons
forplikteIser overfor de arbeidstakere i årskullet som der fur uttak av pensjon. 0kningen i 
levealder i opptjeningstiden viI dermed redusere tilfurt dedelighetsarv. 

• Levealdersrisikoen i utbetalingsperioden i ny folketrygd håndteres etter prinsippene om at den 
enkeltes årlige pensjon furst skal fastsettes ved uttak av pensjon, og at årlig pensjon skal 
beregnes ut fra pensjonsbeholdningen og forventet levetid og dedelighetsarv på uttakstids
punktet. Forventet levealder beregnes ut fra ekningen i levealder frem til uttakstidpunktet og 
påregnelig ekning i levealder i utbetalingsperioden, og fastsettes årlig for hvert årskull i form av 
delingstall som angir forventet levetid (utbetalingsperiode) i antall ar. 

I ny folketrygd beregnes således sterrelsen av årlig pensjonsytelse ut fra opptjent pensjons
behoIdning og delingstall som angir forventet levetid ved uttak av pensjon. En ekning i forventet 
levealder og utbetalingsperiode ferer denned til at ytelsesnivået blir Iavere fordi pensjonsbehoId
ningen blir fordelt over et sterre antall år. Dette skal sikre at samlede utbetalinger i folketrygden 
ikke viI eke med levealderen i befolkningen, og demest at pensjonsbeholdningen opptjent i yrkes
aktiv periode viI bli jevnt fordelt over forventet levetid. Folketrygden som "pensjonsleverander" har 
således i hovedsak ikke risikoen for at redusert dedelighet og ekt levetid medfarer ekning av samlet 
pensjonsutbetaling selvom utbetalingsperioden blir lengre. Avvik eller ekning i levealder i forhold 
tiI det delingstall som på uttakstidspunktet er benyttet ved beregningen av den enkeltes årlige 
pensjon, er imidlertid folketrygdens risiko. 

Teknisk sett gjennomfures leveaIdersjusteringen i ny folketrygd ved at pensjonsbeholdningen på 
uttakstidspunktet divideres med delingstall som angir forventet levetid og utbetalingsperiode iantall 
år, og som er beregnet og fastsatt i hovedsak på fulgende måte: 
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• Delingstall fastsettes basert på forventet levealder for de enkelte årskull, beregnet ut fra fore
liggende og årlig oppdatert infonnasjon om utviklingen i dooelighet og levealder i befolkningen. 

• Ved beregningen av delingstalllegges det til grunn et gjennomsnitt av dedeligheten for menn og 
kvinner, og det anvendes derfor samme delingstall for hele årskullet uavhengig av kjenn. 

• For hvert årskull fastsettes det delingstall når de er 61 år som generelt angir forventet 
utbetalingsperiode for alle uttaksaldere fra 62 til 75 år. Fonnålet er både å ta hensyn til at 
forventet levetid varierer med alder på uttakstidspunktet, og å sikre neytralitet i forhold til det 
tidspunkt den enkelte velger å ta ut pensjon. 

• Ved uttak av pensjon blir den enkelte arbeidstakers årlige pensjonsytelse beregnet ved bruk av 
det delingstall som etter uttaksalder og uttakstidspunktet da gjelder for arbeidstakeren. 

Håndtering av levealdersrisikoen i kollektiv pensjonsforsikring 

Fremstillingen foran viser at risikoen for ekt levealder prinsipielt er handtert forskjellig i ytelses
baserte pensjonsordninger og i ny folketrygd, og at dette er av vesentlig betydning for omfanget av 
pensjonsleveranderens levealdersrisiko. 

Forskjellen ligger i at i ytelsesbaserte pensjonsordninger har pensjonsinnretningene risikoen for at 
utviklingen over tid i dedelighet og levealder svarer til det de har lagt til grunn i beregningsgrunn
lagets forutsetninger, og således ved beregningen av premiene. Avviker utviklingen av dedeligheten 
og levealder fra disse beregningene, inkludert sikkerhetsmarginer ved en redusert dedelighet og 
dooelighetsarv i opptjeningsperioden og til utbetaling av fastsatte pensjonsytelser i flere år enn 
forutsatt ved premieberegningen, viI dette over tid utsette kapitalgrunnlaget i pensjonsinnretningene 
for betydelige päkjenninger. Dette blir klart når man ser at utviklingen i leveaideren i ytelsesbaserte 
pensjonsordninger har medfert en akkumulert levealdersrisiko i pensjonsinnretningene over tid, og 
som nå utgjer en alvorlig ekonomisk utfordring for pensjonsinnretningene. I ny folketrygd derimot 
tas dedelighetsarv i opptjeningstiden i betraktning ved en beregning i ettertid ved at et gjennomsnitt 
av faktisk dedelighetsarv og sterrelsen av årlig pensjon beregnes ut fra pensjonsbeholdningen ved 
uttak av pensjon og ved delingstall som angir forventet levetid på uttakstidspunktet, det viI si det 
antall år pensjon forventes å komme til utbetaling. Folketrygden som "pensjonsleverander" er 
således i hovedsak fritatt for levealdersrisiko, bortsett fra avvik i faktisk levetid i forhold til det 
delingstall som på uttakstidspunktet er benyttet ved beregningen av de enkelte arbeidstakeres årlige 
pensjon. 

Banklovkommisjonen legger til grunn at den levealdersrisiko som nå er akkumulert i pensjons
innretningene viser at den ordning som hittil har ligget til grunn for ytelsesbaserte pensjons
ordninger, medferer så store ekonomiske utfordringer for pensjonsinnretningene at en tilsvarende 
ordning ikke viI vrere ekonomisk brerekraftig i forhold til kollektiv tjenestepensjonsforsikring i 
privat sektor. 

Etter Banklovkommisjonens oppfatning må et brerekraftig kollektivt pensjonsforsikringssystem 
baseres på at pensjonsinnretningenes samlede ansvar i utbetalingsperioden som hovedregel skal 
fastlegges ved uttaket av pensjon og innenfor rammen av opptjent pensjonsbeholdning på uttaks
tidspunktet. Dette er nedvendig for at det over tid skal vrere samsvar mellom innbetalte premier og 
utbetalte pensjoner. Banklovkommisjonen er derfor kommet til at levealdersrisikoen i kollektiv 
pensjonsforsikring ber himdteres innenfor en ordning som i hovedsak er utfonnet i samsvar med 
prinsippene for levealdersjustering i ny folketrygd. 
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Banklovkommisjonen mener, for det ferste, at en nå prinsipie1t bm gå over til en ordning hvor nivået 
på innskuddspremier som foretaket årlig skal tilfure pensjonsordningen, blir fastlagt ua\'hengig av 
forventet oodeIighetsarv i opptjeningstiden, det viI si uavhengig av sterrelsen av de midler som kan 
ventes frigjort ved at enkeIte arbeidstakere dm fer uttak av pensjon. I kollektiv pensjonsforsikring 
med en innskuddsbasert opptjeningsordning er dette også en naturlig og oversiktlig 10sning fordi 
selve innskuddspremienivået i pro sent av 10nn blir fastsatt ved bestemme1ser i foretakenes pensjons
planer. I så fall ber den dedelighetsarv som pensjonsinnretningen faktisk oppnår i et år, benyttes tiI 
pensjonsformål og årlig tilferes pensjonsordningenes midler ved at dedelighetsarven fordeles 
mellom arbeidstakerne og tiIferes deres pensjonsbehoIdning. Dette viI også innebrere at pensjons
innretningen ikke lenger viI ha noen levealdersrisiko knyttet til beregnet dedelighetsarv i 
opptjeningstiden. I den utstrekning ekt levealder vii fere tiI redusert dedelighetsarv, "il dette bli 
reflektert i beregningen av faktisk oppnådd oodelighetsarv i det enkelte år. 

Banklovkommisjonen mener, for det andre, at levealdersrisiko i kollektiv pensjonsforsikring som 
knytter seg tillengden av utbetalingsperioden, bm håndteres innenfor en ordning som i hovedsak er 
utformet i samsvar med prinsippene for levealdersjustering og Mytralt uttak i ny folketrygd. Dette 
innebrerer at årlig pensjon, som i ny folketrygd, skal beregnes ut fra arbeidstakerens forventede 
levetid ved uttak av pensjon, det viI si furst og fremst at pensjonsbeholdningen divideres med 
delingstall som angir en utbetalingsperiode som er levealdersjustert på uttakstidspunktet. Prinsippet 
om levealdersjustering er dessuten - på samme måte som prinsippet om avkastningsrisiko basert pa 
nullgaranti - et vesentlig element i tilpasningen av ny tjenestepensjonsforsikring til soliditets- og 
kapitalkravene i den nye EU/E0S-lovgivningen om forsikringsforetak. De nye kapitalkravene etter 
Solvens II tilsier at det nå foreligger et klart behov for å unngå at det over tid bygges opp betyde1ig 
langsiktig rente- og levealdersrisiko i pensjonsinnretningene. Det er imidlertid fortsatt betyde1ig 
usikkerhet knyttet til hvordan de endelige kravene viI bli seende ut som felge av at viktige deler av 
Solvens II-regelverket ennå ikke er ferdig utarbeidet i EU. Dette gjelder blant annet utformingen av 
den såkalte rentekurven. 

Banklovkommisjonen mener også at det ville vrere en fordel sett i forhold til behovet for 
tiIpasningen av reglene for kollektiv tjenestepensjonsforsikring til ny folketrygd og til de 
samfunnsmessige hensyn som begrunner levealdersjustering av folketrygdens alderspensjon, om 
delingstallene i ny folketrygd kunne t j ene som utgangspunkt for regI ene om beregningen av årlig 
alderspensjon i kollektiv pensjonsforsikring. Dette ville også kunne gi praktiske fordeler og 
dessuten gjere det lettere å få oversikt over hovedtrekkene i lovgivningen pa pensjonsområdet. 
Et vesentlig forhold i denne sammenheng er at ny folketrygd gjer bruk av kj0llllSMytrale delingstall 
og dermed gjm det mulig å benytte innskuddspremier i lik pro sent av Ienn for menn og kvinner. 
Banklovkommisjonen er imidlertid klar over at folketrygdens delingstallordning for levealders
justering neppe kan gis direkte anvendelse fullt ut i kollektiv tjenestepensjonsforsikring. Det viI 
vrere behov for en viss korreksjon av folketrygdens delingstall basert på en bransjefastsatt 
justeringsfaktor som reflekterer at utviklingen i levealder i befolkningen og i den populasjon som 
vilomfattes av kollektiv tjenestepensjonsforsikring, til dels viI vrere forskjellig. 

Alder og kjenn som risikofaktorer i kollektiv t j enestepensj onsforsikring 

Statistisk sett lever kvinner lengre enn menn. Denne forskjellen antas å \-ille gjelde også for de 
generasjoner som nå er fudt eller som fudes i kommende år. Tall fra Finansmeringens Felles
organisasjon for forventet gjenstående Ievealder for bestanden som dekkes av kollektiv pensjons
forsikring, tyder imidlertid på at forskjellen i levetid for menn og kvinner kan bli noe lavere på sikt 
enn det den er i dag. 
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Forventet gjenstaende levealder for kollektiv pensjonsforsikring for de som er 37 år 
og eldre etter 1975 Tall fra Finansnreringens Fellesorganisasjon 

Ar Aldt'n1grullJll' 
~'7 ~7 5i 67 7i tri -

Mr.nn H1(1).8l1 38,57 29,22 20,51 12,96 7,15 3,39 
Ifl~l 39,10 29.74 21,04 13.49 7,63 3,75 
19R~ 39.20 29.78 al,99 13.33 7,40 3,53 
lqH9-~):i 40.60 31,09 7J..16 14,?8 8,06 3.90 
1 mil; !m 41,!)!) a2.40 ZJ,a2 15,22 8,71 4,27 
lU()(~)'1 42,98 :J:S.:17 24,21 15,94 9,20 4,5a 
2r~J5-(~) 44,54 34,91 25,64 16,75 10,8 5,O:J 

Kvill1wr 1 t)1().XI1 « ,Of} :~4,::\!) 2),01 111,49 9AS !l..'l4 
19~,t 45.70 3f3.02 26.71 18,16 10.06 5.60 
IH~fI.N! 45.72 36.02 26.70 18.13 10,92 ,5,65 
19~9:; 46.19 ~~6.46 'll,07 18.~m 1l,O:J 5,nJ 
lv\l(; .. VO 46.65 36.89 2'7.43 18,64- 11,13 5,61 
2000-iH 47.28 37,.')2 28,0:) 19.23 11.GG 6.01 

I l()I)~"'J~) 48,l:J :iS,:J5 28.84 19.91 12.61 6,:m 

Figuren viser forskjell i antatt gjenstående levetid for ulike årskull ved ulik aIder henhoIdsvis for 
menn og kvinner. Dette dreier seg om grupper i befolkningen som inngår i kollektiv pensjons
forsikring. Tallene viI således avvike fra de prognoser som gjeres for befolkningen generelt og som 
folketrygden baserer seg på. 

Delingstallet i folketrygden fastsettes hvert år basert på forventet leveaIder for hvert årskull, 
beregnet ut fra foreliggende og årlig oppdatert informasjon om utviklingen i befolkningens 
levealder. For hvert år fastsettes det srerskilte delingstall for alle uttaksaldere fra 62 til 75 är, både 
for å ta hensyn tiI at forventet levetid varierer med uttaksalder og uttakstidspunktet, og for il. sikre 
neytralitet i forhold til det tidspunkt den enkelte velger å ta ut pensjon. Ved beregningene av 
delingstallIegges det tiI grunn et gjennomsnitt av dedeligheten for menn og kvinner, og det skal 
anvendes samme delingstall for hele årskull et uavhengig av kjenn. 

Premiene i folketrygden beregnes på grunnlag av arbeidstakemes pensjonsgivende inntekt, og årlig 
premie beregnes etter samme prosentsats i forhold tillenn uavhengig av kjenn og aIder. Pensjons
systemet i ny folketrygd er således kjennsneytralt hva gjelder premieberegning, oppbygging av 
pensjonsbeholdning og beregning av årlig pensjon som kommer tiI utbetaling. Samme pensjons
beholdning viI gi samme pensjonsytelse for mann og kvinne dersom de tilOOrer samme årskull og 
tar ut pensjon ved samme alder. 

Kollektiv pens jon har tradisjonelt vrert basert på et premiesystem hvor risikoen knyttet tillevetid 
varierer med alder og defmeres som forskjellig i forhold tiI kvinner og menn. I ytelsesbaserte 
pensjonsordninger der det er pensjonsytelsen som har vrert fastsatt i pensjonsplanen, har premien 
for kvinner vrert satt heyere enn for menn for å ta hensyn til forskjellen i risiko knyttet til antatt 
utbetalingstid ved livslange ytelser. For å sikre de samme ytelsene for kvinner som for menn viI 
derfor også premiereserven knyttet tillivsvarige alderspensjonsytelser måtte vrere sterre for kvinner 
enn for menn. Også i kommunale tjenestepensjonsordninger har den fastsatte premien vrert 

FINANSTILSYNET side 6 av 32 



forskjellig, men det har vrert etablert utjevningsordninger som innebrerer at den totale årlige 
premien knyttet ti1 den enkelte pensjonsordning har fremstått som kjennstWytral. 

Problemstillingen kjoonstWytralitet i private pensjonsordninger ble vurdert av det såkalte Kvidal
utvalget i NOU 2001: 27 (Om kjennstWytralitet i pensjonsordninger i privat sektor). Dette utvalget 
konkluderte bIant annet med at pensjonsmessig likebehandling innebrerer ordninger hvor årlige 
innbetalinger og årlige utbetalinger er like for de to kjenn og at ordninger hvor ulike årlige 
innbetalinger gir like årlige utbetalinger for de to kjenn er mer akseptabelt ut fra likestillings
messige hensyn enn like årlige innbetalinger og ulike årlige utbetalinger for de to kjoon. Ut fra dette 
kom Kvidal-utvalget til at de tradisjonelle ytelsesbaserte foretakspensjonsordningen ut fra like
stillingshensyn var tilfredsstillende siden de innebar at kvinner og menn fIkk like utbetalinger på 
grunnlag av premier som tok hensyn tiI forskjellen i overleve1sesrisiko mellom de to kjoon. 
Innskuddspensjonsordninger basert på kollektiv pensjonsspareavtale reiste ikke probierner i denne 
sammenheng. For innskuddspensjonsordninger som kan konverteres til forsikring i utbetalingstiden 
og dermed til et produkt med dedelighetsarv, ble imidlertid konklusjonen at det i regelverket for 
innskuddspensjonsordninger skal fastsettes om pensjonskapitalen skal konverteres til forsikring på 
utbetalingstidspunktet, og at det i så tilfelle skal kreves at innskuddet skal settes ooyere for kvinner 
enn for menn, slik at den årlige pensjon innskuddene ventes å gi blir uavhengig av medlemmets 
kjenn, jf. innskuddspensjonsloven § 5-3. Denne bestemme1sen kom inn i innskuddspensjonsloven i 
2002 ved endringslov av 13. desember 2002. 

Forsikringsvirksomhetsloven § 9-3a fastsetter at pensjonsinnretningen kan anvende kjoon som 
faktor for beregning av pris for dekning av risiko knyttet til person og ved beregning av premier og 
ytelser dersom kjoon er en bestemmende faktor ved beregningen av risiko. Bestemmelsen ble 
tilfuyd ved lov av 4. juni 2010. På bakgrunn av det såkalte likebehandlingsdirektivet i EU 
(2004/113/EF) om gjennomfering av prinsippet om likebehandling av menn og kvinner i 
forbindelse med adgang til, og levering av, varer og tjenesteytelser. I dette direktivet fastsettes det 
blant annet i artikkel 5 at medlemsstatene skal sikre at bruken av kjenn som faktor ved beregning ay 
premier og ytelser i forbindelse med forsikring og lignende fInansielle ytelser i alle nye kontrakter 
inngått etter 21. desember 2007, ikke furer til forskjeller i enkeltpersoners premier og ytelser. 
Nasjonale myndigheter kan likevei tillate forskjeller der anvendelsen av kjoon er en avgjerende 
faktor ved risikovurderingen. I forarbeidene til endringsIoven ble det i Prop. 84 L (2009-2010) lagt 
tiI grunn at direktivet bare kommer til anvendelse på forsikringer og pensjoner som er private, 
frivillige og uavhengig av ansettelsesforhold. Tjenestepensjonsordninger i offentlig og privat sektor 
omfattes dermed ikke av direktivet. For å sikre at det ikke er tvilom at bruk av kjoon som 
beregningsfaktor i livsforsikring fortsatt skal vrere tillatt i norsk rett, valgte Finansdepartementet å 
foreslå at det i forsikringsvirksomhetsloven § 9-3a skulle tas inn en eksplisitt hjemmel om dette. 

Likebehandlingsdirektivets anvendeIsesområde er som påpekt i Prop. 84 L (2009-2010) begrenset 
tiI private og frivillige forsikringskontrakter som er uavhengig av ansettelsesforhold. Dommen i 
Test Achats-saken gir imidIertid et klart uttrykk for at man etter hvert skal kunne gjennomfere et 
Iikebehandlingsprinsipp på stadig flere forsikringsområder. Likestilling mellom menn og kvinner er 
et av de grunnleggende prinsippene i EU og fremgår av artikke121 og 23 i EUs charter om grunn
leggende rettigheter. 

I pensjonssystemet i ny folketrygd er som nevnt regi ene om premieberegning og levealdersjustering 
basert på prinsippet om alders- og kjennsooytralitet både hva gjelder opptjening og utbetaling. 
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Banklovkommisjonen har vurdert hvordan tiIsvarende prinsipp best kan gjennomfures innenfor 
kollektiv pensjonsforsikring i privat sektor. 

Banklovkommisjonen er av den oppfatning at det vil vrere et viktig skritt for å sikre hensynet til 
likebehandling i arbeidslivet at pensjonskostnadene gjeres like for menn og kvinner og dermed gir 
lik pensjonsopptjening uavhengig av alder og kjenn, samtidig som menn og kvinner med lik 
pensjonsbeholdning viI ha rett til de samme årlige pensjonsytelser. Dette viI i så fall innebrere at den 
årlige premie som fastsettes for den enkelte arbeidstaker må fastsettes uavhengig av arbeidstakers 
kjenn og alder. Gitt ellers like forhold, skulle dette tilsi at pensjonsbeholdningen som opptjenes i 
lepet av opptjeningstiden blir lik uansett kjenn. Det viI videre innebrere at lik pensjonsbeholdning 
skal gi like årlige ytelser for menn og kvinner gitt samme uttaksalder. 

Et prinsipp om likebehandling mellom menn og kvinner hva gjelder premieberegning, viI vrere 
oppnadd allerede ved at årlig premie i kollektiv tjenestepensjonsforsikring skal beregnes som en 
fastsatt prosent i forhold tillenn. Premieberegningen er også alderslWytral. Med samme inntekts
utvikling, opptjeningstid i pensjonsordningen, tilfuring av avkastning og faktisk dOOelighetsarv viI 
dette gi den samme arlige pensjonsopptjening og pensjonsbeholdning ved uttak uansett alder og 
kjenn. Lik pensjonsbeholdning Yillikeyel ikke gi kjennslWytrale årlige pensjonsytelser med mindre 
det ved samme uttaksalder benyttes like delingstall for menn og kvinner ved omregningen av 
pensjonsbeholdningen til årlige pensjonsytelser. I ny folketrygd beregnes derfor delingstall ut fra et 
gjennomsnitt av dedeligheten for menn og kvinner, og det fastsattes srerskilte delingstall for hver 
uttaksalder mellom 62 og 75 är. Dette gir delingstall som kan anvendes uavhengig av kjenn. 
Det vises til at folketrygdens delingstall også skal benyttes i den nye pensjonsordning for stortings
representanter og regjeringsmedlemmer. 

Banklovkommisjonen mener at en viI kunne oppnå betydelige fordeler ved en tilsvarende ordning 
for levealdersjustert beregning av pensjonsytelsene i kollektiv pensjonsforsikring i privat sektor. 
Pa bakgrunn av redegjerelsen ovenfor om tiltak for å gjennomfere kjennsneytralitet på forsikrings
og pensjonsomradet, viI alternatiyet etter Banklovkommisjonens oppfatning vrere en forholdsvis 
komplisert ordning med ulike innskuddspremier i prosent av lenn for menn og kvinner som også tar 
hensyn til at forskjellen i risiko mellom menn og kvinner i betyde1ig grad varierer med alder. 
Banklovkommisjonen har pekt pa at en slik ordning ville awike fra de prinsipper som Stortinget har 
lagt til grunn både for ny folketrygd og den nye pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og 
regj eringsmedlemmer. 

Beregning av delingstall i kollektiv pensjonsforsikring 

Delingstall i kollektiv pensjonsforsikring kan tenkes beregnet på pensjonsordningsnivå, pensjons
innretningsnivå eller bransjenivå. 

(I) Dersom delingstall beregnes for den enkelte pens j onsordning, viI den ytelse som en pensjons
beholdning aven viss sterrelse gir for den enkelte arbeidstaker, vrere helt avhengig av hvilken 
kjenns- og alderssammensetning pensjonsordningens medlemmer har. Er det en ordning med 
mange kvinner og frerre menn, viI delingstallet reflektere en hey forventet Ievealder og dermed 
innebrere at pensjonsbeholdningen skal gi et lavere ytelsesnivå tilpasset utbetaling over mange år. 
Dersom pensjonsordningen omvendt har et flertall av menn, viI delingstallet kunne baseres på en 
lavere forventet levealder og dermed viI pensjonsbeholdningen gi heyere årlig ytelser. 
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Forventet levealder viI også avhenge av hvilke årskull de ulike grupper av medlemmer inngår i. 
Både alders- og kjannsfordelingen viI vrere relevant ved srerskilt beregning og fastsettelse av 
delingstall basert på den enkelte pensjonsordning. Dette viI medfare kostnader og redusere 
gjennomsiktigheten i forhold til pensjonsinnretningens beregning av delingstallet og deres 
beregningsgrunnlag og vurdering av risiko, for eksempel ut fra geografisk lokalisering av foretaket, 
bransje eller yrkessammensetning. Det viI heller ikke vrere lett å skape kjannsll0ytralitet slik at 
ytelsen viI bli den samme uavhengig av kj0nn innenfor den enkelte pensjonsordning. Banklov
kommisjonen har på denne bakgrunn kommet til at en levealdersjustering ikke bar skje gjennom 
beregning av delingstall i forhold til den enkelte pensjonsordning. Enkelte medlemmer i Banklov
kommisjonen er aven annen oppfatning. Deres srermerknader til dette er tatt inn nedenfor. 

(2) Banklovkommisjonen har videre vurdert om delingstall bm kunne fastsettes av den enkelte 
pensjonsinnretning, det viI si beregnes ut fra pensjonsinnretningens populasjon innenfor sine 
kollektive pensjonsordninger. Det legges til grunn at det er, og fortsatt viI vrere, en del forskjeller 
mellom pensjonsinnretningenes sammensetning av bestanden av t j enestepensj onsordninger, bl.a. 
når det gjelder alder og kjann. En del pensjonsinnretninger viI kunne ha mange tjenestepensjons
ordninger innenfor samme nreringslivssektor og risikoforholdene innenfor den enkelte sektor viI 
variere. Delingstall basert på bestanden av t j ene stepens j onsforsikringer i pensjonsinnretningen viI 
derfor kunne reflektere den faktiske risikoen som er knyttet til forventet levetid for pensjons
innretningens forsikringsbestand på en god mate. Imidlertid viI en slik måte å fastsette delingstall på 
også medfare at samme pensjonsbeholdning vil kunne gi ulike ytelser avhengig av i hvilken 
pensjonsinnretning en pensjonsordning er etablert på det tidspunktet den enkelte arbeidstaker velger 
å ta ut pensjon. Dette er et forhold som den enkelte arbeidstaker har liten kontroll over, og som kan 
gi seg utslag som i forhold til arbeidstakerne, fremstår som nokså tilfeldige. Forskjeller mellom de 
delingstall de enkelte pensjonsinnretninger benytter, viI også kunne innvirke på konkurranse
forholdene på pensj onsforsikringsmarkedet. 

Etter Banklovkommisjonens vurdering er slike konsekvenser aven fastsettelse av delingstall og 
levealdersjustering innenfor den enkelte pensjonsinnretning generelt uheldig. En fastsettelse av 
delingstall på mer generelt grunnlag har klare fordeler. Hensynet til forutberegnelighet og 
gjennomsiktighet i pensjonssystemet tilsier at delingstall for kollektiv tjenestepensjonsforsikring 
bar fastsettes for livsforsikringsbransjen under ett på grunnlag av folketrygdens delingstall, bl.a. 
fordi NA V hvert år utarbeider prognoser for delingstall for ulike årskull. Dette viI også sikre at 
hensynet til kjannsooytralitet blir ivaretatt innenfor kollektiv tjenestepensjonsforsikring. Alders
ooytralitet viI vrere sikret ved at det fastsettes srerskilte delingstall for hvert årskull og for hver 
uttaksalder mellom 62 og 75 är. 

(3) Folketrygdens delingstall er basert på utviklingen i befolkningens levealder. De medlemmer 
som omfattes av forsikringsbaserte tjenestepensjonsordninger, representerer imidlertid ikke et 
gjennomsnitt av befolkningen. Tvert imot avviker denne populasjonens forventede levealder 
forholdsvis mye fra gjennomsnittet i befolkningen. Banklovkommisjonen legger derfor til grunn at 
det ikke er mulig å anvende folketrygdens delingstall direkte og fullt ut ved levealdersjustering i 
t j enestepensjonsforsikringer. 

Figuren nedenfor viser observert dadelighet pr. 1000 medlemmer i kollektiv pensjonsforsikring i 
prosent av observert dadelighet pr. 1000 i befolkningen. Figuren viser at dadeligheten i den delen 
av befolkningen som har kollektiv pensjonsforsikring er lavere enn for befolkningen som helhet. 
Dadeligheten i hele befolkningen er satt til 100, og tallene i figuren viser dermed dadeligheten i 
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t j enestepensj onsbestanden som andel av dette. For eksempel viser figuren at dedeligheten for både 
menn og kvinner som er 70 år eller eldre bare utgjer om lag 80 pro sent ay dedeligheten for til
syarende aldersgruppe i hele befolkningen. Dette illustrerer at personer i tjenestepensjonsbestanden 
viI motta pensjon i flere år enn gjennomsnittet i befolkningen. Figuren viser at forholdet mellom 
dedelighet i kollektiv pensjonsforsikring og i Norges befolkning har holdt seg rime1ig konstant etter 
1996 i de fleste aldersgrupper. Lavere dOOelighet og lengre levetid for tjenestepensjonsbestanden 
som kommer til uttrykk i denne figuren ligger også til grunn for anslaget for delingstallet for privat 
tjenestepensjon som er benyttet i dreftingen av maksimale innskuddpremiesatser. 

Observert dodelighet i kollektiv pensjonsforsikring i prosent av observert dodelighet i 
Norges befolkning - periodisk utvikling etter 1996 Kilde: Finansmcringens Fellesorganisasjon 

År 
Aldl'r 
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-- _ .. . . 

Banklovkommisjonen legger vesentlig vekt på å unngå at forskjeller i delingstall og denned ulike 
ytelsesniYåer blir en konkurransemessig faktor på tjenestepensjonsområdet. Etter Banklov
kommisjonens oppfatning ber derfor folketrygdens delingstall brukes som et utgangspunkt for 
levealdersjusteringen i tjenestepensjonsforsikring. I så fall ber forskjellene i forventet levealder 
mellom befolkningen som sådan og den del av befolkningen som omfattes av tjenestepensjons
forsikring i pensjonsinnretningene, kunne reflekteres i en bransjefastsattjusteringsfaktor for 
pensjonsinnretningene basert på et gjennomsnitt av de avvik når det gjelder forventet levealder som 
pensjonsinnretningenes populasjoner representerer i forhold til beregningsgrunnlaget i folketrygden. 
Dersom den enkelte pensjonsinnretning av ulike grunner viI ha en noe lwyere levealdersrisiko i sin 
populasjon enn det bransjejusterte delingstall reflekterer, vil dette kunne tas i betraktning av 
pensjonsinnretningen ved beregning av den årlige premie for levealdersrisiko i utbetalingsfasen. 

Fra pensjonsinnretningene har det vrert påpekt at en slik gjennomfuring av levealdersjusteringen vil 
kunne skape grunnlag for arbitrasje og flytting begrunnet i forskjeller i risiko knyttet til alder og 
kjenn i den enkelte pensjonsinnretning og det gjennomsnitt som ligger til grunn for den bransje
fastsatte justeringsfaktor. For pensjonsinnretninger med en hey kvinneandel eller andre srerlige 
forhold som innvirker på risikoforholdene, viI de bransjejusterte delingstall kunne gjenspeile en for 
kort forventet levealder i populasjonen. Den enkelte pensjonsbeholdning viI dermed ikke vrere 
tilstrekkelig ril å dekke den pensjonsytelsen som beregnes sett i forhold til forventet levealder. 
Pensjonsinnretningen må da kreve en srerskilt premie for dekning av den restrisikoen som fore
ligger, men konkurransemessige hensyn gjm det vanskelig å belaste enkelte foretak med et slikt 
tillegg i premien for levealdersrisiko. Dette viI kunne motivere til en flytting av pensjonsordningen 
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til en pensjonsinnretning som har en annen kjennssammensetning blant sine tjenestepensjons
forsikringer. Pensjonsinnretningene mener at dette viI kunne skape en uheldig UfO i markedet. 

Finansnreringens Fellesorganisasjon har derfor under dmftelsene i Banklovkommisjonen foreslått at 
en pensjonsinnretning med ooyere risiko knyttet tillevealder og kjennssarnmensetning i sin 
populasjon enn det som er lagt til grunn for den bransjefastsatte justeringsfaktor, ber gis adgang til i 
tillegg å benytte en egen justeringsfaktor som tar hensyn til de risikoforhold som er spesifikke for 
pensjonsinnretningen. Slik Banklovkommisjonen ser det, vii en slik lesning innebrere at pensjons
innretningen i tilfelle viI benytte noe h0yere delingstall enn andre pensjonsinnretninger og at årlig 
pensjonsytelse beregnet ut fra en gitt pensjonsbeholdning under ellers like forhold, derfor vii bli noe 
lavere enn ved uttak av pensjon i andre pensjonsinnretninger. Selvom dette viI bli synliggjort for 
arbeidstakeme furst ved uttak av pensjon, kan det ikke utelukkes at bruk av h0yere delingstall i 
enkelte pensjonsinnretninger også viI kunne utgjere en konkurranseulempe. I alle tilfelle stemmer 
det best med forsikringsmessige prinsipper at en noe ooyere risiko også slår ut i noe h0yere premie. 
I kollektiv pensjonsforsikring basert på pensjonsopptjening ved ärlig innskuddspremie fastsatt i 
pro sent av lenn, er det heller ikke 0llskelig at det enke1te foretaks valg av pensjonsleverander skal 
få virkning for nivået på arbeidstakemes årlig pensjonsytelse. 

Banklovkommisjonen mener at en restrisiko i forhold til en bransjefastsatt justeringsfaktor må vrere 
en risiko som er tiI å leve med for den enkelte pensjonsinnretning, når ensartede bransjejusterte 
delingstall "il bidra til at man :far etablert et regelverk for kollektiv tjenestepensjonsforsikring som 
er enkelt, forutberegnelig og tleksibelt. Gjennom innfuringen aven ordning basert på prinsippene 
for levealdersjustering i folketrygden oppnår man at pensjonsinnretningenes levealdersrisiko 
reduseres tiI null i opptjeningsperioden og så å si tiI null også i utbetalingsperioden. Prinsipielt sett 
innebrerer dette en vesentlig endring av pensjonsinnretningenes rammebetingelser sammenlignet 
med hva forholdet er under dagens ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger. Gjenstående risiko vil 
dreie seg om enkelte pensjonsinnretningers risiko knyttet tiI forventet levetid og dedelighet i 
utbetalingstiden som ikke fanges opp ved den gjennomsnittsberegning som er grunnlaget for den 
bransjefastsatte justeringsfaktor til folketrygdens delingstall. Uavhengig av slik restrisiko vii alle 
pensjonsinnretninger måtte beregne en premie for levealdersrisiko i utbetalingsperioden, bl.a. for å 
ta hensyn til at utviklingen i levealder kan bli en noe annen enn lagt til grunn ved beregningen av 
bransjejusterte delingstall. Et eventuelt till egg i risikopremien for å dekke en restrisiko i forhold tiI 
den bransjejustering som gjeres i forhold til folketrygdens delingstall, viI trolig bli beskjeden, srerlig 
når man ser det i forhold til antallet som viI ta ut alderspensjon i de enkelte år. Etter Banklov
kommisjonens vurdering er dette en rimelig lesning for å oppnå en forholdsvis enkel metode for å 
kunne gjennomfere levealdersjustering på alders- og kjennsooytralt grunnlag innenfor tjeneste
pensjonsordninger i privat sektor. Den merrisikoen en pensjonsinnretning kan ha som felge av 
populasjonen i sin portefelje, og som de dermed må kreve premie for, vii ikke oodvendigvis skrive 
seg fra alle pensjonsordningene i pensjonsinnretningen. Slik premie ber derfor kunne belastes de 
pensjonsordninger som har et risikoavvik i forhold tiI den bransjefastsatte standarden. Fordelingen 
av premien mellom de pensjonsordninger som har et slikt avvik kan enten skje etter medlems
antallet i ordningen, pensjonskapitalens sterrelse eller en annen objektivisert fordelingsookkel. 

Levealdersjustering etter bransjejusterte delingstall 

Levealdersjusteringen i folketrygden gjennomferer to viktige forhold. For det ferste at årlig pensjon 
beregnes ut fra en forventet gjenstående levetid på uttakstidspunktet. Videre gjer levealdersjustering 
at alderspensjonsytelsen blir ooytral i forhold tiI medlemmets alder på det tidspunktet vedkomm-
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ende velger å ta ut pensjon. Begge deler oppnås gjennom bruk av delingstall. Det samme foreslår 
Banklovkommisjonen at skal gjelde for tjenestepensjonsforsikringer. 

I folketrygden fastsettes det delingstall for hvert årskull fra og med 1954-kullet avhengig av uttaks
alder mellom 62 og 75 ar. I lovutkastet foreslas det at levealdersjusteringen og neytralt uttak i 
kollektiv tjenestepensjonsforsikring i utgangspunktet skal baseres på disse delingstallene. 
Populasjonen i tjenestepensjonsforsikringer kan imidlertid ha en annen forventet levealder enn i 
befolkningen i sin helhet. For å ta hensyn til dette, foreslås det at livsforsikringsbransjen gjennom 
sine bransjeorganisasjoner kan fastsette enjusteringsfaktor som tar hensyn til avviket mellom den 
dedelighet som pensjonsinnretningene legger til grunn for sin populasjon og den levealdersutvikling 
som er lagt til grunn for befolkningen generelt. Justeringsfaktoren kan videre ta hensyn til 
forskjellen mellom den diskonteringsrente som folketrygdens delingstall er basert på og den 
diskonteringsrente som pensjonsinnretningene bruker. Ved fastsettelsen av justeringsfaktoren kan 
bransjen bygge på et gjennomsnitt av forventet levealder for populasjonene i de ulike pensjons
innretningene. Justeringsfaktoren kan ha soliditetsmessige virkninger for pensjonsinnretningene, og 
det foreslås derfor at Finanstilsynet skal gis melding om bruk av justeringsfaktoren. 

Som nevnt ovenfor, viI enkelte pensjonsinnretninger kunne ha en portefeljesammensetning som 
gjer at de etter bransjejusteringen viI sitte igjen med en restrisiko knyttet til avvik mellom forventet 
levealder lagt til grunn ved levealdersjusteringen og forventet levealder i sin populasjon. En slik 
risiko kan pensjonsinnretningen matte dekke gjennom belastning av egenkapital eller som et tillegg 
til årlig premie for levealdersrisiko i utbetalingsperioden. Det legges til grunn at denne premien 
innenfor standardmodellen skal dekkes av foretaket, og innenfor grunnmodellen ved fradrag i 
avkastningen av pensjonsbeholdningen i utbetalingsperioden. Siden en prising og beregning aven 
slik restrisiko er en felge aven ny måte å fordele risiko på innenfor kollektive tjenestepensjons
ordninger, antar Banklovkommisjonen at myndighetene kan se behov for å fastsette nrermere regler 
om premieberegningen. Det er derfor tatt inn en forskriftshjemmel i lovutkastet. 

Medlemmet Andreassen mener det foreliggende opplegget for levealdersjustering ikke er tilfreds
stillende. Begrepet "forventet leveaider" som benyttes ved fastsettelse av delingstallene i folke
trygden kan vrere litt misvisende, ettersom det ikke representerer en best mulig prognose for hvor 
lenge de aktuelle årskull viI leve i gjennomsnitt. Slik levealdersjusteringen og delingstallene i ny 
folketrygd er lagt opp, kan en si at alderspensjonen beregnes ut fra historisk levealder. Statistisk 
sentralbyrå (SSB) forventer at levealderen vileke betydelig fremover (0konomiske analyser, 
412011, side 33-45). En prognose for leveaIderen fremover - basert på SSBs prognoser for frem
tidige dedssannsynligheter - er presentert i Arbeid og velferd 1/2012 (side 64). Resultatet er prog
noser for levealder for kvinner og menn samlet som er mer enn to år lengre enn leveaIderen brukt 
ved beregning av folketrygdens alderspensjon ved 62 år. Dette medlemmet mener dette tilsier at 
pensjoner under utbetaling viI vrere underfinansiert i utgangspunktet ved at pensjonsbeholdningen 
med flertaIlets oppiegg fordeles over frerre leveår enn det er grunn til å regne med. To år er en 
betydelig sterrelse i denne sammenheng. Dette medlemmet mener levealdersjusteringen i loven må 
endres slik at de best tilgjengelige prognoser benyttes ved konvertering av pensjonsbeholdningen. 

Medlemmene Juliussen, Mildal og Skomsvold mener at forslagene når det gjelder delingstall, 
justeringsfaktor og premie for utvikling av dedelighet etter uttak ikke er tilstrekkelig utredet da det 
oppfattes å vrere svakheter og uklarheter som ber utredes nrermere fer modellene fremmes. 
Disse medlemmen e ftnner derfor ikke ä kunne sWtte forslaget slik det ligger na, og foreslär istedet 
at man foretar en nrermere utredning av dette i fase III. Disse medlemmen e viI blant annet peke på at 

FINANSTlLSYNET side 12 av 32 



utvikling i d0delighet er en vanskelig risiko å prise. Dette ser man blant annet i dagens produkter 
under foretakspensjonsloven der utviklingen i d0delighetsrisiko har vrert en utfordring. Ferst etter 
mange år viI man se om forutsetningene som ligger til grunn for valg av delingstall og risikopremier 
stemmer overens med den endelige risikoen. 

Når man samtidig vet at pensjonsmidlene som levealdersjusteringen skal anvendes på, utgjer svrert 
store belep, blir mulige modeller/adganger for fastsettelse av delingstall, justeringsfaktor og risiko
premie for utvikling av dedelighet etter uttak, av stor betydning for den enkelte pensjonist, og 
eventuelt for foretak som skal dekke risikopremie for utvikling av dedelighetsrisiko etter uttak 
(i standardmodellen). Det er derfor svrert viktig at modellene er velfungerende og rettferdige. 
Hvis justeringsfaktoren skal settes likt for pensjonsinnretningene og dermed settes uten konkurr
anse, kan dette vrere problematisk, spesielt när endelig risiko ikke blir kjent på flere tiår. En annen 
utfordring hvis justeringsfaktoren skal settes likt for alle pensjonsinnretninger, er at det kan bli mye 
restrisiko som det må tas heyde for gjennom den årlige premien for utvikling av dedelighet etter 
uttak. Dette viI kunne medfure at denne risikopremien kan bli betydelig. 

I lovutkastet gis pensjonsinnretningene adgang til a ta en risikopremie hvis de har levealdersrisiko 
som ikke er omfattet av justeringsfaktoren. I den sammenheng stilles det spersmål til hvorvidt det 
\il bli en skjevhet i modellen sa lenge det gis anledning til å ta premie for risiko som er heyere enn 
et gjennomsnitt, samtidig som det ikke sies noe om hvordan risikoen som da viI vrere lavere enn 
gjennomsnittet, eventuelt skal tilgodesees. 

Disse medlemmene mener at justeringsfaktoren/delingstallet ber inneholde mest mulig av antatt 
risiko, bl.a. må prognoser for fremskrevet dedelighet inngå i justeringsfaktoren. Det savnes også en 
tydeligere omtale av hvordan premiefastsettelsen av risikopremien for utvikling av d0delighet etter 
uttak skal kunne gjeres. Hvis det blir mulighet til full differensiering for eksempel på kjenn og 
sosioekonomi, kan ulike foretak/pensjonister kunne få svrert ulik premie, noe som igjen viI kunne 
fure til forskjellige seleksjonseffekter blant annet når det gjelder "alg av produkt eller utbetalings
lengde. 

Disse medlemmene hadde ogsa ensket en nrermere beskrivelse av hvordan forsikringsvirksomhets
loven eventuelt skal komme inn i bildet. Hvis tanken er at risikooverskuddet skal gå tiI eier, slik 
situasjonen er for gruppelivsforsikring, viI modellen kunne vrere uheldig når man tar i betraktning 
de store belepene og den langhalede risikoen det her er snakk om. Det må derfor avklares hvordan 
modellen skal fungere med hensyn på overskuddsdeling, hvordan pensjonsinnretningene viI hånd
tere svingninger i risikoresultatet, uventet utvikling i dedelighet etter uttak, hvordan eventuelt 
avsetninger bygges opp og benyttes osv. 

Disse medlemmene mener videre det ber sees grundigere på hvordan man håndterer dedelighets
risiko for ordninger med tidsavgrenset utbetalingsperiode. Det ber vurderes alternative lesninger der 
man ikke tar utgangspunkt i folketrygdens delingstall/justeringsfaktor som brukes ved livsvarige 
utbetalinger, men heller vurderer egne faktorer/modeller. Videre må det beskrives hvordan det 
eventuelt skal vrere adgang til å ta risikopremie for utvikling av levealder etter uttak i tiIfeller med 
tidsavgrenset uttak. Behovet for premie her antas å vrere betydelig begrenset. 
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3 Horingsinstansenes merlmader til håndtering av levealdersrisiko 

Den Norske Aktuarforening sWtter de av Banklovkommisjonens medlemmer som mener at 
forholdene rundt delingstall, justeringsfaktor og premie for utvikling av dedelighet etter uttak ikke 
er tilstrekkelig utredet. Det pekes på at d0delighetsarven etter forslaget kan bli svrert tilfeldig, blant 
annet avhengig av alders- og kj/2lnllSsammensetningen hos pensjonsleveranderen. Dede1ighetsarv viI 
kunne bli en konkurransefaktor, siden foretaket til en viss grad kan velge å fl.ytte pensjonsordningen 
over i en bestand som gir mer dI2Idelighetsarv. Aktuarforeningen mener at en enklere og mer forut
sigbar måte å håndtere dI2Idelighetsarv på i opptjeningsperioden viI vrere å benytte tariffer fastsatt 
etter forsikringsmessige prinsipper og ikke reell frigjort kapital ved ded. Da har pensjonsinnret
ningen fremdeles en forsikringsrisiko, mens tilf.ert dI2Idelighetsarv blir forutsigbar for medlemmene i 
pensjonsordningen og utilsiktet konkurranse unngås. Aktuarforeningen reiser også spersmålet om 
den foreslåtte måten å håndtere dI2Idsrisiko på kan kalles forsikringsvirksomhet og oppfylle krav i 
henhold til forsikringsvirksomhetsloven og europeiske forsikringsdirektiver. 

Aktuarforeningen uttaler at hverken delingstallene eller levealdersjusteringen som benyttes i folke
trygden ber overferes direkte til privat tjenestepensjon. Levealdersjusteringen bm skje ut fra 
endringer i dedeligheten blant kollektivt pensjonsforsikrede og eventuelt ut fra endring i forventet 
utvikling av dOOeligheten etter pensjonsuttak. Ved bruk av tariffer som angir forventet gjenstående 
levetid og tilf.ersel ay dedelighetsarv hvert år etter tariffens forutsetninger, kan det beregnes en 
ytelse basert på en pensjonsbeholdning. Denne satsen (engangspremiesats) kan likestilles med et 
delingstall og kan beregnes for flere uttaksaldre. Behandling av levealdersrisiko i utbetalings
perioden må baseres på vanlige forsikringstekniske prinsipper og forsikringsvirksomhetsloven må 
gjelde. Belastning aven risikopremie i utbetalingsperioden blir da uoodvendig. 

Aktuarforeningen gir innspill til en alternativ modell for håndtering av levealdersrisikoen hvor 
delingstallene uttrykker forventet gjenstående levetid i forsikringsbestanden på utbetalings
tidspunktet og forventninger om endringer i dedelighet etter dette, og der risikoen er kjoons
avhengig. Det vises til at modellen gir en viss forsikringsrisiko for pensjonsinnretningen, men pa et 
lavere nivå enn i dag. Videre vii forsikringsvirksomhetsloven kunne opprettholdes uendret i forhold 
til håndtering av forsikringsrisiko. Det viI også vrere mulighet for å kunne oppreservere pensjons
beholdningen etter prinsippene i loven dersom levealdersrisikoen viser seg å bli ennå stl2lITe enn 
antatt. 

Når det gjelder pensjonsregulering viser Aktuarforeningen til at det i lovutkastet står at årlig 
avkastning av midlene i det enkelte medlems pensjonsbeholdning i utbetalingsperioden skal 
utbetales som tillegg til medlemmets pensjonsytelse i påf.elgende år. Utbetaling av avkastningen i 
påfelgende år oppfattes som en merkelig lesning som viI påvirke hele reguleringsteknikken. 
Det reises spersmål om dette har vrert hensikten. I så fall må forholdet vurderes nrermere. 

Aktuarkonsulenters Forum stl2ltter fullt ut hmingsuttalelsen fra Den Norske Aktuarforening og 
forutsetter at disse innspillene hensyntas i det videre arbeid. Det vises også til at aktuarielle metoder 
og prinsipper for håndtering av forsikringsrisiko ikke er \urdert. 

Finanstilsynet peker på at det er grunnleggende forutsetninger ved fastsettelse av delingstall som er 
ulike mellom folketrygden og t j enestepensj onsordningene, slik som avvik fra dedeligheten i 
befolkningen og de antakelser om 1l2lnnsvekst og pensjonsregulering som er innbakt i folketrygdens 
delingstall. Ulikhetene er så vidt mange og betydelige at det er lite hensiktsmessig å basere 
beregning av ytelsene i en tjenestepensjonsordning pa folketrygdens delingstall i kombinasjon med 
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flere justeringsmuligheter. Et merliggende alternativ er å beregne et pensjonsbelep ut fra alder og 
pensjonsbeholdning som er slik at forventet forsikringsteknisk kontantverdi av pensjons
utbetalingene blir lik pensjonsbeholdningen, uten å gå veien om folketrygdens delingstall. 

Finanstilsynet viser til at lovutvalget foreslår å benytte delingstall som er felles for menn og 
kvinner, og som betegnes som kjennsooytrale. Lovutkastet (§ 4-11 annet ledd punkt b og § 4-14 
annet ledd) åpner likevei for at det kan tas premie for merrisikoen som felger av forlwyet 
levealdersrisiko. Premien for levealdersrisiko skal forde1es mellom pensjonsordningene med 
forooyet risiko etter et nrermere angitt fordelingskriterium. Finanstilsynet peker på at slik forlwyet 
risiko kan vrere ooy andel av kvinner i bestanden, og at det i så fall er åpnet for en modifisering av 
prinsippet om 19ennsooytrale delingstall. 

Finanstilsynet reiser spersmål ved om det i tilstrekkelig grad er vurdert alternative modeller for 
händtering av dedelighetsrisikoen og viser til at livsforsikringsselskapene viI innfere et såkalt 
dynamisk oodelighetsgrunnlag i kollektiv pensjonsforsikring, med virkning fra 2014. Finans
nreringens Fellesorganisasjon oversendte ende1ig rapport om nytt dedelighetsgrunnlag til Finans
tilsynet i august 2012, med endringer 1. november 2012. 

Finanstilsynet påpeker at alternativet med dynamisk dedelighetsgrunnlag gir en annen forde1ing av 
levealdersrisiko og tilknyttede kostnader mellom forsikringstakere, forsikrede og pensjons
leveranderer enn Banklovkommisjonens forslag. I en dynamisk dedelighetsmodell viI dedeligheten 
også avhenge av kalendertid, slik at en 60-åring i 2030 har lwyere foryentet levealder enn en 60-
åring i dag. Modellen bygger saledes på en antatt dedelighet i startåret og en oodelighetsfrem
skrivning (en funksjon som skal beskrive fremtidig dedelighetsgrunnlag pr. år). Grunnlaget viI da i 
stor grad felge nedgangen i dedelighet, slik at det ikke viI vrere oodvendig å endre dedelighets
grunnlagene så ofte. Ved bruk av dynamisk oodelighetsgrunnlag viI medlemmene for hvert 
innskudd kunne opptjene en ytelse basert på samme prinsipper som for engangsbetalt foretaks
pensjon. Dedelighetsgrunnlaget kan benyttes både i opptjeningsperioden og utbetalingsperioden. 

I en dynamisk modell viI foretakene brere en swrre del av kostnaden ved forventet ekt levealder 
gjennom ooyere premier år for är, gitt at ytelsesnivået skal sikres, slik at levealdersrisikoen i 
pensjonsinnretningene blir av mindre ekonomisk betydning for arbeidstakerne. Ved å legge inn 
rimelige marginer i et dynamisk oodelighetsgrunnlag vii det ikke vrere urimelig risikabelt for 
pensjonsinnretningene å fortsatt tilby pensjonsforsikring uten annen form for levealdersjustering. 
Finanstilsynet opplyser videre at ved gjennomferingen av nytt dedelighetsgrunnlag, viI tilsynet 
stille krav om at pensjonsinnretningene anvender realistiske antagelser om fremtidig dedelighets
reduksjon, som forutsetningsvis gir et årlig risikooverskudd i overskuelig fremtid. 

Finanstilsynet peker videre på at lovutvalgets forslag skiller seg på to måter fra ytelsespensjon etter 
foretakspensjonsloven. For det ferste er det i forslagetfaktisk dedelighetsarv som skal fordeles, 
mens det for ytelsespensjon er beregnet dedelighetsarv. For det andre blir fordelingen annerledes i 
og med at det foreslås at dedelighetsarven skal forde1es i forhold til pensjonsbeholdningen. 
Dedelighetsarven viI kunne bli svrert tilfeldig og variere mye fra år til år, b1.a. avhengig av 
sammensetningen av kjenn og alder i bestanden. Dette viI innebrere at to medlemmer med samme 
pensjonsbeholdning viI bli tHfert samme belep i d0delighetsarv uansett medlemmenes alder. 
Konsekvensen av lovutvalgets forslag til forde1ing av faktisk oodelighetsarv vil vrere at de nye 
ordningene viI vrere mest attraktive for foretak med yngre ansatte da de viI bli subsidiert ay foretak 
med eldre ansatte. For å unnga denne urirneligheten kunne man tenke seg å fordele den faktiske 
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dedelighetsarven i forhold til pensjonsbeholdning innen hver årgang, men, hvis ikke pensjons
innretningen har en svrert stor bestand, viI dette kunne medfNe store tilfe1digheter i fordelingen. 
Alternativt kunne den totale faktiske dOOelighetsarven fordeles etter samme ookkel som for 
ytelsespensjon. Dette viI i praksis bli slik man i dag gjer i ytelsespensjon, da overskudd på 
dedelighet fordeles i forhold til risikopremie. Selv h"is man gjer det siste, "il det kunne bli svrert 
store tilfeldigheter hos pensjonsinnretninger med små bestander, f. eks. små pensjonskasser, hvor det 
kan gå årevis mellom hvert d0dsfall. 

Når det gjelder reguleringstillegg til medlemmets pensjonsytelse i utbetalingsperioden, viser 
Finanstilsynet til at det ved innfuring av foretakspensjonsloven i 2001 ble slått fast at varig sikring 
av pensjonsytelsene skulle vrere det eneste tillatte, for å unngå de åpenbart uheldige sider ved at 
pensjonistene får sine ytelser redusert til de opprinnelige pensjonsbelepene. Finanstilsynet påpeker 
at det foreliggende lovutkast legger opp til at det ikke i noen situasjoner skal vrere mulig å sikre 
varige reguleringstillegg til medlemmets pensjonsytelse i utbetalingsperioden ved engangspremie, 
og peker på nytt til de åpenbart uheldige sider ved at pensjonistene kan få sine ytelser redusert til de 
opprinnelige pensjonsbelepene, også med henvisninger til tidligere pensjonsregelverk. Det vises 
videre til at en sikring ved engangspremie er i alle henseender en meget enkellesning for pensjons
innretningene, både forsikringsteknisk og systemteknisk. 

Finansnceringens Fellesorganisasjon påpeker at bruk av delingstall og adgang til å kreve etter
skuddsvis premie for levealdersrisiko bryter med virksomhetsreglene i livsforsikring. Det anferes at 
etterskuddsvis innkre"ing av premie for levealdersrisiko (restrisiko ) har flere uheldige sider, bl.a. de 
konkurransemessige konsekvensene av at premien bare skal innkreves bare fra de foretak som har et 
risikoavvik, noe som kan fNe til at livselskapene avstår fra a kreve slik premie. 

Pensjonskasseforeningen uttaler at den foreslåtte modellen for beregning av ferste års pensjon med 
utgangspunkt i folketrygdens delingstall og med en felles korreksjonsfaktor, neppe er gjennom
ferbar. Det er ikke meningsfylt å ta utgangspunkt i folketrygdens delingstalL 

Foreningen mener lesningen med en egen premie for levealdersrisiko i utbetalingsperioden ikke 
anses som en adekvat lesning for å håndtere forskjeller i levealder mellom pensjonsordninger, og 
har heller karakter av å vrere en pensjon over drift for medlemmer som lever lenge. Det stilles 
spNsmål om forslaget oppfyller kravet til å vrere en fullfinansiert pensjonsordning. 

Arbeidsdepartementet peker på at ulikhetene mellom alderspensjon i folketrygden og i privat 
tjenestepensjon gjer at det ikke alltid er hensiktsmessig å anvende folketrygdens lesninger direkte. 
Dette gjelder srerlig prinsippene for levealdersjustering og utforming av reguleringsbestemmelsene 
for pensjon under opptjening og under utbetaling. Arbeidsdepartementet stetter de medlemmer av 
Banklovkommisjonen som mener at prinsippene for levealdersjustering ber utredes nrermere. 
Videre bes Finansdepartementet vurdere hvordan levealdersrisiko kan håndteres innenfor private 
tjenestepensjonsordninger. 

Statistisk sentralbyrd påpeker en misvisende omtal e i lovutredningen av hvordan delingstallene i 
folketrygden blir fastlagt. Det papekes at delingstallene i folketrygden er fastlagt det året 
medlemmets årskull fyller 61 år, men utelukkende på grunnlag av observerte endringer i 
d0deligheten. Delingstallet viI ikke ta hensyn til den forventede nedgangen i d0deligheten i årene 
etterpå slik at forventet gjenstående levetid blir undervurdert. Dette er uten betydning i folke
trygden. For tjenestepensjonsordninger ber forventet gjenstaende levealder avspeiles. 
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Norwegian Insurance Partner AS (NIP) er av den oppfatning at vanlige premietariffer og gjeldende 
forsikringstekniske prinsipper ber legges tiI grunn for fordeling av dedelighetsarv i opptjenings
tiden. Videre viI NIP ikke tilrå at det ved beregning av årlig pensjon benyttes folketrygdens 
delingstall med justeringsfaktor og srerskilt premie for levealdersrisiko. Det vises til at premie for 
levealdersrisiko ved merrisiko (f.eks. hey kvinneandel) kan fure tiI flytting til en pensjonsinnretning 
uten slik merrisiko. Dette kan gi uheldige konkurransemessige falger. NIP statter de av Banklov
kommisjonens medlemmer som mener at forslaget om delingstall, justeringsfaktor og premie for 
levealdersrisiko ikke er tilstrekkelig utredet. 

NIP tilrår at det nye dynamiske dadelighetsgrunnlaget som \il bli innfurt i 2014 bar anvendes både i 
opptjeningstiden og utbetalingstiden. Behovet for srerskilt premie for levealdersjustering viI da 
bortfal1e. 

Når det gjelder pensjonsregulering bemerker NIP at de foreslåtte regler medfarer at det ikke er 
pensjonsbeholdningen som reguleres og gir varige tillegg til pensjonsytelsene slik som etter 
foretakspensjonsloven. NIP tilrår at gjeldende pensjonsreguleringsprinsipper viderefares, da det gir 
jevnere pensjonsutbetalinger enn om årets avkastning anvendes fullt og helt til reguleringstillegg i 
det påfalgende år. 

Nreringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mener at forslagets bestemmelser når det gjelder 
delingstall, justeringsfaktor og premie for dedelighet ikke er tilstrekkelig utredet. Det er uklart 
hvordan forslaget viI fungere i praksis, f.eks. når det gjelder seleksjonseffekter og overskudds
tildeling. Videre pekes på faren for mye restrisiko, som må dekkes gjennom årlig premie og som 
rorer til at denne premien blir lwy. Adgangen til etterskuddsvis innkreving av premie for 
levealdersrisiko (restrisiko ) er etter NHOs mening usymmetrisk. Det pekes i den forbindelse på at 
tilfel1er med lav risiko ikke er behandlet. Videre anmres at mest mulig antatt risiko, herunder 
framskrevet dedelighet, bar inngå i justeringsfaktoren. NHO statt er ikke forslaget slik det foreligger 
nå, og foreshiT nrennere utredning i fase III. 

NHO peker videre på at pensjonsinnretningene ikke står noen biometrisk risiko i opptjeningstiden 
knyttet til utvikling i levealder, og at pensjonsinnretningene bare står en svrert begrenset risiko i 
utbetalingstiden. 

Risikoforskyvning over tiI de forsikrede, både når det gjelder levealder og avkastning, blir ogsa 
papekt av flere andre heringsinstanser. 

UNIO (Hovedorganisasjonen for universitets- og lwyskoleutdannede) har merket seg at flere 
fagmiljaer mener at delingstallene må oppjusteres betydelig, og ber Finansdepartementet komme 
med en grundig utredning ay dette og andre forhold ved det nye tjenestepensjonsproduktet. 
Videre mener UNIO at gjeldende foretakspensjonsordninger må kunne videreferes og peker på at 
ordningene har vist seg robuste i normalår og har gitt gode og forutsigbare ytelser til medlemmene. 

Akademikerne papeker at kun de nye produktene er beskrevet i forslaget, og at det er vanskelig å ta 
stil1ing til forslaget når det ikke er kjent hva som skal skje med dagens pensjonsordninger. Videre 
anfares at forslaget innebrerer en kraftig overfaring av risiko til arbeidstakeme både når det gjelder 
leve al der og avkastning. 
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Akademikeme stmter ikke adgangen til å ta premie for leyealdersrisiko i utbetalingsperioden, da 
dette ma vrere en del av den risiko livselskapet påtar seg ved å levere produktet. Denne risikoen må 
det tas betalt for i forkant. Heringsuttalelsen er vedlagt en rapport (laget av Actecan på oppdrag) 
som etter Akademikemes oppfatning viser at det er forhold rundt delingstall som burde vrert IWYere 
vurdert i utredningen. Rapporten viser at delingstallene må bli vesentlig lwyere enn i folketrygden, 
og da er de foreslått innskuddspremiesatsene for lave til å sikre et pensjonsnivå som i dagens 
ytelsesordninger. 

4 Finanstilsynets vurdering 

I det fulgende gis en nrermere omtale av den pågående endring av premietariffen i kollektiv 
pensjonsforsikring, overgangen til et dynamisk dedelighetsgrunnlag K2013. Det redegjeres for 
folketrygdens bruk av delingstall kontra bruken av dedelighetsgrunnlag. Videre gis det en omtale av 
hyordan overskudd anvendes til opp skrivning av lepende pensjonsytelser. Og endelig felger en 
beskrivelse ay problemstillinger knyttet tiI kjennsneytrale premier. 

4.1 Revisjon av premietariffer i kollektiv pensjonsforsikring 

Dedelighetsgrunnlaget og sivilstandselementene som var grunnlag for den gjeldende premietariffen 
K2005 var basert på erfaringsmateriale fra livsforsikringsselskapene for perioden 1996 til 2001. 
K2005 er en nettotariff, og Finanstilsynet har fastsatt minimum sikkerhetsmarginer (15 pro sent for 
menn og 10 pro sent for kvinner, likeveI ikke sikkerhetsmarginer for lepende pensjonsytelser pr. 
1. januar 2008). Premietariffen hadde i utgangspunktet både en statisk og en dynamisk modell, men 
alle liysforsikringsselskapene viderefarte på grunn av tidspress i implementeringsfasen en statisk 
modell, mens et tatall pensjonskasser valgte å innfere en dynamisk modell. K2005 forutsetter en 
fortsatt nedgang i dooeligheten frem ti12020. Nedgangen i dadeligheten har imidlertid vrert starre 
enn forutsatt i K2005, og Finanstilsynet kunne etter kort tid konstatere at premietariffen K2005 
(med statisk dedelighet og minste sikkerhetsmarginer) var klart for svak. 

Nyere dedelighetsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå frem\iste i 2010 en så vidt stor nedgang i 
dOOeligheten i de seneste arene at det var påkrevet å foreta en fomyet gjennomgang av dedelighets
forutsetningene i premietariffen for kollektiv pensjonsforsikring. Finanstilsynet ba derfor besten 
2010 om at Finansnreringens Fellesorganisasjon (FNO) igangsatte arbeidet med ny premietariff. 
FNO oversendte endelig rapport om nytt dedelighetsgrunnlag tiI Finanstilsynet i august 2012, med 
endringer 1. november 2012. Med utgangspunkt i FNOs rapport er Finanstilsynet nå i sluttfasen i 
arbeidet med nytt dedelighetsgrunnlag i kollektiv pensjonsforsikring, benevnt K2013, som er basert 
på en fremskrivningsmodell av typen dynamisk dedelighetsgrunnlag der man legger til grunn at 
dedeligheten reduseres for hvert år etter startåret 2013. Finanstilsynet tar sikte på å sluttbehandle 
rapporten i lepet av kort tid, og viI da legge frem tiIsynets endelige krav til minste avsetningsnivå. 
Det nye dooelighetsgrunnlaget skal anvendes fra 1. j anuar 2014. 

4.2 Dynamisk dedelighetsgrunnlag kontra delingstall 

Banklovkommisjonen uttaler felgende om bruk av folketrygdens delingstall i NOU'ens punkt 5.2.2 
side 65: 

I ny folketrygd er problemene knyttet til den langsiktige IIlkningen i befolkningens levealder h~nd
tert ved en ordning som innebcerer at det ved uttak av pensjon gjennomflllres s~kalt levealders
justering av ~rlige pensjonsytelser. Ordningen forutsetter at det ~rlig fastsettes delingstall som, 
ut fra utviklingen i dllldelighet i befolkningen frem til uttakstidspunktet, reflekterer 0kningen i 
forventet levetid for arbeidstakere ved ulike uttaksaldre mellom 62 og 75 ~r, og som dessuten 
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sikrer at beregningen av ~rlig pensjon er nl/Jytral i forhold til faktisk alder ved uttak av pensjon. 
Banklovkommisjonen mener at det ville vrere en fordel sett i forhold til behovet for tilpasningen 
av reglene for kollektiv tjenestepensjonsforsikring til ny folketrygd og til de samfunnsmessige 
hensyn som begrunner levealdersjustering av folketrygdens alderspensjon, om delingstallene i ny 
folketrygd kunne tjene som utgangspunkt for reglene om beregningen av alderspensjon ved 
kollektiv pensjonsforsikring. ( ... ) 

Finanstilsynet har i sin heringsuttalelse gitt uttrykk for at det er lite hensiktsmessig å basere 
beregningene av ytelsene i tjenestepensjonsordninger på folketrygdens delingstall i kombinasjon 
med flere justeringsmuligheter. De 0vrige heringsuttalelsene gir etter tilsynets oppfatning en solid 
underst0ttelse av at det finnes en betydelig rekke faglige og praktiske utfordringer knyttet ti1 en 
eventuell innfuring avet oppIegg basert på folketrygdens delingstall for å håndtere utfordringer ved 
lengre levetid i private forsikringsbaserte pensjonsordninger. For så vidt gjelder heringsuttalelsene 
på dette området, vises til nrermere omtale i punkt 3 ovenfor. 

Etter Finanstilsynets vurdering viI de problemer som er reist knyttet til bruk av folketrygdens 
delingstall falle bort dersom man i stedet for delingstallsmodellen hensyntar den forventede 
levealdersutvikling gjennom anvendelse avet dynamisk d0delighetsgnmnlag basert pil rimelige 
antagelser. 

Banklovkommisjonen har et sterkt fokus på viktigheten av Ii forhindre ytterligere akkumulering av 
levealdersrisiko (og aYkastningsrisiko) i pensjonsinnretningene i fremtiden. Dette av hensyn til 
pensjonsinnretningenes 0konomi og soliditet. Finanstilsynet deler disse vurderingene. Finanstilsynet 
viI imidlertid papeke at målsetningen om et brerekraftig pensjonssystem ikke oodvendigvis må 
baseres på at pensjonsinnretningenes samlede ansvar i utbetalingsperioden som hovedregel skal 
fastlegges ved uttaket av pensjon og innenfor rammen av opptjent pensjonsbeholdning på uttaks
tidspunktet. Målsetningen kan også ivaretas avet oppIegg bygget på tradisjonelle forsikrings
tekniske prinsipper gjennom hele forsikringstiden. Faren for akkumulering av levealdersrisiko 
reduseres til et minimum ved innf0ring avet dynamisk d0delighetsgrunnlag basert på at grunnlaget 
i rimelig grad f0lger fremtidig nedgang i d0deligheten over en lang periode. 

Levealdersjustering ved bruk av delingstall innebrerer at risikoen for utyiklingen i d0delighet 
overferes til den enkelte arbeidstaker i pensjonsordningene i opptjeningsperioden. Gjennom 
innfuringen aven ordning basert på prinsippene for levealdersjustering i folketrygden oppnär man 
(som omtalt i punkt 2 foran) at pensjonsinnretningenes levealdersrisiko reduseres til null i 
opptjeningsperioden og så å si til null i utbetalingsperioden. Prinsipielt sett innebrerer dette en 
vesentlig endring av pensjonsinnretningenes rammebetingelser sammenlignet med hva forholdet er 
under dagens ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger. Finanstilsynet viser til at pensjons
innretningenes oppgave er å overta risiko. Prisen for å overta risiko skal tilpasses de ulike risikoer, 
og det skal i tillegg gj0res påslag på prisen med oodvendige sikkerhetsmarginer. Bruk av delingstall 
fritar pensjonsinnretningene for nesten enhver levealdersrisiko innen kollektiv tjenestepensjons
forsikring. 

Bruk av delingstall f0rer til en betydelig forskyvning av risiko over på arbeidstakeme. Ved bruk av 
forsikringsteknisk beregningsgrunnlag etter en dynamisk modell for d0delighetsutviklingen viI 
fordelingen av risiko mellom pensjonsinnretningen, arbeidsgiveren og arbeidstakeme bli langt mer 
balansert. Likevei viI modellen ikke påf0re pensjonsinnretningene en fremtidig levealdersrisiko som 
er srerlig tyngende. Levealdersrisikoen lar seg beregne med rimelig sikkerhet selv over lange 
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tidsrom, så lenge pensjonsinnretningene f.alger dedelighetsutviklingen og tilpasser tariffene for det 
tilfelle at utviklingen skulle gi grunnlag for endringer. 

Selvom bruk avet kvalitati\1 sterkt dynamisk dedelighetsgrunnlag viI medfure en mer handterbar 
biometrisk risiko for pensjonsinnretningene enn de tarifferingssystemer som hittil har vrert tone
angivende, ser Finanstilsynet behovet for å vektlegge hensynet til en signifikant reduksjon av inn
retningenes biometri ske risiko. Det ber derfor vurderes å etablere en modell med en modifisert bruk 
avet dynamisk dOOelighetsgrunnlag. Dette er nrermere beskrevet i punkt 5 nedenfor. I en slik 
modell fjemes biometrisk risiko i opptjeningsperioden, mens pensjonsfastsettelsen ved tidspunktet 
for pensjonsuttak baseres på et dynamisk dedelighetsgrunnlag. 

Når det gjelder samfunnsmessige hensyn mener Finanstilsynet at overordnede målsetninger ivaretas 
bedre ved bruk avet dynamisk dedelighetsgrunnlag. Opplegget for pensjonsopptjening vil fortsatt 
stette opp under arbeidslinjen ved at prinsippet om at det lenner seg å stå i arbeid er ivaretatt. 
Folketrygdens bruk av delingstall tar utgangspunkt i at det er medlemmene som skal betale for ekt 
levealder, ved at pensjonen går ned når pensjoneringsalder holdes fast. Dette har Banklov
kommisjonen forsekt å overfere til ny tjenestepensjon og det ligger som en f.ering også i Finans
tilsynets forslag om bruk avet dynamisk dedelighetsgrunnlag (se underpunkt 5.3 modell 4). 
Konsekvensen er at arbeidsgivers premie skal vrere uavhengig av kalendertid, hvilket \ il medfere at 
medlemmenes pensjon viI avta med kalendertid (fordi dedelighetsrisikoen avtar over tid). 
Medlemmene må dermed arbeide lenger for å ha krav på samme pensjonsytelse. Videre viI 
prinsippene i lovutkastet om oppbygging aven pensjonsbeholdning og bruk av alleårsopptjening 
gjelde uten praktiske problemer av noen art. 

Et spersmål er om bruk av delingstall viI gjere pensjonsberegningene enklere å forstå for arbeids
takeme enn ved bruk aven metod e basert på forsikringstekniske beregningsgrunnlag. Det ligger 
riktignok avanserte og kompliserte modeller bak et forsikringsteknisk oppbygget pensjonssystem. 
Kompleksiteten blir imidlertid ivaretatt ved at pensjonsinnretningene gjennom lang og fast praksis, 
og godt innarbeidede datasystem er, har opparbeidet den nedvendige spesialkompetanse. Etter 
Finanstilsynets vurdering villevealdersjustering ved bruk av forsikringstekniske systemer fremstå 
som vel så enkelt og forutsigbart for medlemmene som bruk av delingstall. 

4.3 Reguleringstillegg til medlemmets pensjonsytelse i utbetalingsperioden 

Lovutkastet legger til grunn at pensjonsytelsene skal beregnes ved uttaksalder ved bruk av delings
tall. Det forutsettes videre at årlig avkastning av midlene i det enkelte medlems pensjonsbeholdning 
i utbetalingsperioden skal utbetales som et rent tillegg til pensjonsytelsen i det påfulgende året. 
Det legges ikke opp til at det i noen sammenhenger skal benyttes et forsikringsteknisk beregnings
grunnlag av tradisjonell type for ä sikre pensjoner som kommer til utbetaling. Flere heringsinstanser 
har påpekt at dette er en uheldig I.esning. Det er blant annet vist til at det ved innfering av foretaks
pensjonsloven i 2001 ble slätt fast at varig sikring av pensjonsytelsene skulle vrere det eneste 
tillatte. Det ble den gang vist tiI at man burde seke å unngå de åpenbart uheldige sider ved at 
pensjonistene rar sine ytelser redusert, slik konsekvensen kan bli når overskudd anvendes til 
temporrer oppregulering, noe som skapte usikkerhet og misneye blant pensjonistene. Finanstilsynet 
viI for ordens skyld minne om at folketrygdens delingstall oppherer ved 75 år. Se nrermere omtale i 
punkt 3 foran. 

Etter Finanstilsynets oppfatning ber derfor årlig avkastning som skal anvendes til regulering av 
medlemmenes pensjonsytelser benyttes som engangspremie for varig sikring av forheyede 
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pensjonsytelser i utbetalingsperioden. Dette innebrerer at et forsikringsteknisk beregningsgrunnlag 
må benyttes. 

4.4 KjennslWytrale premier 

Banklovkommisjonen uttal er at bruk av kjennsIWytrale tariffer viI vrere i samsvar med et grunn
leggende prinsipp i EU/E0S-lovgivningen som gjennom rettspraksis i EU har fått stadig ekende 
fokus. Finanstilsynets oppfatning er at EU/E0S-lovgivningen ikke stiller krav om kjennsIWytrale 
premier innen kollektiv pensjonsforsikring. Det er riktignok et direktiv om likestilling mellom 
kjenn når det gjelder varer og tjenester (Rådsdirektiv 2004/113/EF). Norge sluttet seg til dette 
direktivet i 2010. Etter en dom i EU-domstolen i 2011 (Case C-236/09 (Test-Aschats)) er det klart 
at dette direktivet krever kjennsIWytrale premier og ytelser innen forsikring. Direktiv 20041113/EF 
gjelder imidlertid bare for varer og tjenester som er private, frivillige og uavhengige av ansettelses
forholdet. Både i direktivet og i dommen fra EU-domstolen presiseres det at kravet om kjenns
lWytrale premier og ytelser ikke gjelder for bedriftsrelaterte avtaler hvor arbeidsgiver er avtalepart. 
Likestilling mellom kjenn innen kollektive avtaler er dekket avet annet direktiv, Direktiv 
2006/54/EF. Artikkel 9(1) (h) i dette direktivet sier eksplisitt at det ikke er diskriminerende å gi 
forskjellige pensjonsytelser til kvinner og menn dersom det er begrunnet i aktuarielle data. 
Det synes altså å vrere en erkjennelse av at man innen tjenestepensjonsforsikring skal tariffere ut fra 
faktisk risiko og ta hensyn til forskjeller i dedelighet og ufurhet mellom menn og kvinner. 
Finanstilsynet oppfatter det slik at det er ganske vanlig i EU å differensiere premien slik at det blir 
like ytelser for kvinner og menn i kollektive forsikringer. Dette har man som kjent gjort i Norge i 
flere tiår. 

Lovuh-alget har ikke utredet hvilke konsekvenser det viI innebrere for pensjonsinnretningene og 
pensjonsordningene dersom man ikke skal ta hensyn til kjenn som en faktor ved håndtering av 
dedelighetsrisiko. Etter Finanstilsynets oppfatning er det av stor betydning at det ved anvendelse av 
et forsikringsteknisk oppbygd dedelighetsgrunnlag tas hensyn til den vesentlige forskjell i levealder 
det er mellom menn og kvinner Gf. også Finansdepartementets brev av 31. oktober 2012 der det 
påpekes at biometrisk risiko skal prises riktig). Det er en grunnleggende forutsetning i forsikring at 
premien står i forhold til den risikoen de forsikrede representerer for pensjonsinnretningene ut fra 
statistiske kjennetegn. Risikoen viI her vrere statistisk sannsynlighet for utbetaling. Premiene skal på 
et gitt senere tidspunkt kunne dekke de forpliktelsene pensjonsinnretningen har påtatt seg med 
hensyn ril å utbetale pensjoner. Det at premien for en forsikring kan vrere ulik for menn og hinner 
gjenspeiler nettopp ulik risiko for å måtte utbetale pensjon. Kravene tiI samsvar mellom risiko og 
premie er nedfelt i forsikringsvirksomhetsloven. Gjeldende lovgivning er videre basert på at 
dedelighetsgrunnlaget som legges til grunn ved beregning av premien også skal anvendes ved 
beregning av de forsikringstekniske avsetningene (forsikringsvirksomhetsloven § 9-16 ferste ledd). 
Finanstilsynet legger etter dette til grunn at det viI måtte benyttes kj0llllsdifferensierte premier i 
oppsparingsperioden for å oppnå like pensjonsytelser for samme opptjeningsperiode. 

Livsforsikringsselskapenes dedelighetserfaringer avviker relativt mye fra dedeligheten i hele 
befolkningen. Personer som skal tegne livsforsikring må normalt gi en erklrering om sin helse, mens 
det utstedes arbeidsdyktighetserklrering fra arbeidsgiver i kollektiv pensjonsforsikring. På den 
måten rar livsforsikringsselskapene et utvalg av personer med relativt bedre helse enn befolkningen 
sett under ett. Det fremgär av tabell i avsnitt 2 at observert dedelighet i kollektiv pensjonsforsikring 
(som et grovt gjennomsnitt) ligger 25-30 pro sent lavere enn i Norges befolkning. Videre er 
forventet gj enstående levetid ca. 3 'h år kortere for menn enn for kvinner for de aldersgrupper som 
er mest aktuelle i forsikringsbestanden. 
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Ved bruk av det nye oodelighetsgrunnlaget K2013 viI nettopremier for kvinner i prosent av menn 
ligge på ca. 117 pro sent for livsvarig alderspensjon og ca. 101,5 pro sent for en kombinasjon med 
100 prosent alderspensjon, 50 pro sent ektefellepensjon og 40 pro sent barnepensjon, ut fra en 
beregningsrente på nut1 prosent. Dette innebrerer, sagt på en annen måte, at (alderspensjons)premien 
for menn ligger om lag 15 pro sent lavere enn for kvinner på grunn av forventet kortere levetid. 
Det kan også nevnes at ved å benytte en beregningsrente på 3 pro sent viI nettopremier for kvinner i 
prosent av menn ligge på ca. 112 prosent for livsvarig alderspensjon og ca. 101,5 prosent for en 
kombinasjon ("lOOAp og 50Ep og 40Bp"). 

Bruk av premier som er felles for menn og kvinner viI kunne fure til at foretak med hovedvekt av 
menn blant arbeidstakerne fInner det lmmsomt å velge andre 10sninger enn en pensjonsforsikring i 
et livsforsikringsselskap, dette som fulge av at premienivaet for menn blir heyere enn det som 
motsvarer den faktiske risiko for denne persongruppen. Det mest merliggende viI vrere opprettelse 
av innskuddspensjonsordning eller etablering av egen pensjonskasse. Et annet og meget viktig 
aspekt er at både for pensjonsordninger med hovedvekt av menn og pensjonsordninger med 
hovedvekt av kvinner viI avsetningene basert pil kjmmsD0ytrale tariffer ikke stå i forhold tiI faktisk 
risiko i forsikringsbestanden. Dette viI vrere i strid med innarbeidede prinsipper i norsk forsikrings
loygivning gjennom mange tiår. Videre viI en kunne fä ikke ubetydelige problemer i forbindelse 
med flytting av pensjonsordninger med en stor kvinneandel, der mottakende pensjonsinnretning viI 
kunne vegre seg for å motta pensjonsordninger som de facto er underreservert. Konkurransen i 
pensjonsmarkedet viI dermed kunne bli betydelig påvirket i negativ retning, i så fall en utvikling 
som ingen synes å 0nske. Finanstilsynet peker også på at det foreIiggende lovutkast fra Bank
lovkommisjonen om kj0nnsooytrale delingstall modifIseres betydelig ved at forooyet risiko, f.eks. 
som f0lge av ooy andel av kvinner i bestanden, blir kompensert ved krav om ekstra premie i 
utbetalingsperioden. 

Når det gjelder tiltak for å gjennomf0re kj0nnsooytralitet på forsikrings- og pensjonsområdet, har 
Banklovkommisjonen gitt uttrykk for at alternativet viI vrere en forholdsvis komplisert ordning med 
ulike innskuddspremier i prosent av 10nn for menn og kvinner som også tar hensyn til at forskjellen 
i risiko varierer med alder. Det viI imidlertid etter FinanstiIsynets oppfatning vrere en relativt enkel 
ordning å operere med ulike innskuddspremier i pro sent av lmm for menn og kvinner i de nye 
tjenestepensjonsforsikringer, som også tar hensyn tiI at forskjellen i risiko mellom menn og kvinner 
i betyde1ig grad varierer med al der. Pensjonsbeholdningen som opptjenes i 10pet av opptjenings
tiden blir da st0rre for kvinner enn for menn etters om menns forventede levetid er klart lavere enn 
for kvinner. At det opereres med ulike premier og ulike pensjonsbeholdninger for menn og kvinner 
er i tråd med forsikringstekniske prinsipper, og er som nevnt foran en direkte f01ge av ulikheter i 
risiko. Dette er etter Finanstilsynets vurdering ikke ordninger som er kompliserte å håndtere for de 
profesjonelle akt0fene innen forsikringsbransjen. 

Som nevnt foran er problemstillinger knyttet til kjmmsD0ytralitet i private pensjonsordninger 
vurdert i NOU 2001: 27 (Om kjmmsD0ytralitet i pensjonsordninger i privat sektor). Utvalget 
konkluderte blant annet med at ordninger hvor ulike årlige innbetalinger gir like årlige utbetalinger 
for de to kjmm er mer akseptabelt ut fra likestillingsmessige hensyn enn like arlige innbetalinger og 
ulike årlige utbetalinger for de to kj0nn. Ut fra dette kom utvaIget tiI at de tradisjonelle ytelses
baserte foretakspensjonsordningene ut fra likestillingshensyn var tilfredsstillende siden de innebar 
at kvinner og menn fIkk like utbetalinger på grunnlag av premier som tok hensyn til forskjellen i 
overlevelsesrisiko mellom de to kjmm. FinanstiIsynet viI peke på at i tradisjonelle pensjons-
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ordninger med både alders- og etterlattedekninger viI premieforskjellen mellom menn og kvinner 
vrere helt marginal. For det tilfelle at premien knyttet til alderspensjon settes lik for menn og 
kvinner (i slike kombinerte pensjonsordninger) vii premieforskjellen mellom kjennene ikke lenger 
vrere ubetydelig. Og endelig, hvis man også tar hensyn til ulike risikoer knyttet tiI uferhet, så viI de 
samlede premier for de to kjenn fortsatt vrere ti1 dels svrert ulike. 

Innskuddspensjonsloven har (i tråd med forslagene i NOV 2001: 27) regler for bruk av kjenns
differensierte innskudd som tar hensyn til at dooeligheten er ulik for menn og kvinner. Pensjons
beholdningen som opptjenes i lapet av opptjeningstiden blir da swrre for kvinner enn for menn 
ettersom menns forventede levetid er klart lavere enn for kvinner. Det viI etter Finanstilsynets 
oppfatning vrere en relativt enkel ordning fl operere med tilsvarende ulike premieinnskudd i prosent 
av lenn for menn og kvinner i de nye tjenestepensjonsforsikringer. 

5 FinanstiIsynets forslag tiI alternativ håndtering av levealdersrisikoen 

Finanstilsynet skal som angitt i punkt 1 foran, vurdere en eller flere alternative metoder for hvordan 
opptjent pensjonskapital kan omregnes til årlige pensjonsytelser og hvordan kapitalen og pensjons
ytelsene skal behandies under utbetalingsperioden. Videre skal Finanstilsynet vurdere om det er 
behov for endringer for å tilrettelegge for at pensjonsinnretningene kan ta hensyn til kjenn som en 
faktor ved håndtering av biometrisk risiko, herunder om K2013 kan kjenns1l0ytraliseres. 

5.1 Sentrale forutsetninger og viktige hensyn 

Finanstilsynet legger til grunn at en del sentrale elementer i utkastet til lov om kollektiv tjeneste
pensjonsforsikring må anses å ligge fast: 

- Det kan velges mellom to ulike modeller for t j enestepensj onsforsikring; grunnmodellen og 
standardmodellen. 

- Pensjonskapitalen kan forvaltes i en kollektivportefelje i pensjonsinnretningen eller i en srerskilt 
investeringsportefelje; individuell eller med rett tiI investeringsvalg for foretaket. 

- For grunnmodellen gjelder at årets avkastning skal tilfures pensjonsbeholdningen. 
For standardmodellen gjelder at pensjonsbeholdningen årlig skal reguleres med en lennsindeks. 

- Pensjonsinnretningen må garantere en minsteavkastning på pensjonsbeholdningen lik O pro sent 
dersom midlene forvaltes i kollektivportefeljen. Det er anledning til å avtale en lwyere garantert 
avkastning. 

Videre er det en del hensyn det ber legges vekt på: 

- Reduksjon (nedskalering) av pensjonsinnretningenes finansielle risiko 

- Reduksjon (nedskalering) av pensjonsinnretningenes biometriske risiko, samt sikring aven 
forsvarlig händtering av den biometri ske risikoen og riktig prising av risikoen 

- Reduserte krav til regnskapsfering av pensjonskostnader hos pensjonsinnretningenes kunder i 
forhold til kravene under dagens foretakspensjon 

- To personer med identiske kjennetegn mht. alder, tjenestetid og lennsutvikling, men med 
forskjellig kjenn, skal få beregnet lik pensjon (dvs. kjennsMytral "kollegaeffekt") 

- Siden pensjonsavtalen i utbetalingsperioden må anses å vrere en ytelsespensjon, skal ikke initial
pensjonen kunne reduseres, med mindre det er inngått a,iale om indhiduelt investeringsvalg. 
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5.2 S'mkheter ved det foreliggende lovutkast 

Etter Finanstilsynets oppfatning er det enkelte svakheter i lovutkastet: 

- Ved omregning av opptjent pensjonskapital til pensjonsytelser skal folketrygdens delingstall 
legges til grunn (§ 4-18 furste ledd). Det er flere svakheter ved en slik modell (jf. lwrings
uttalelsene gjengitt i punkt 3 foran og Finanstilsynets vurderinger i punkt 4). Folketrygdens 
delingstall viI for eksempel ikke gi forventningsrett beregning av pensjonsytelsene, det er 
denned vesentlig starre sannsynlighet for at pensjonsinnretningen får et negativt enn et positivt 
resultat på pensjonsforretningen. Dette skyldes så vel biometri ske forutsetninger som 
beregningstekniske forhold knyttet til folketrygdens delingstall. 

- Lovutkastet har bestemmelser som gjm at reguleringstillegg til medlemmets pensjonsytelse i 
utbetalingsperioden ikke kan sikres varig, noe som kan fme til at pensj onistene rar sine ytelser 
redusert til de opprinnelige pensjonsbelapene. 

Finanstilsynet stiller også sparsmål ved hvordan lovutkastet regulerer tildeling av dadelighetsarv i 
opptjeningstiden. Lovutkastets anvisning om tilfmsel aven "forholdsmessig del" av total 
dadelighetsarv innebrerer et prinsipielt brudd med forsikringsteknisk (korrekt) oppbygning a\' 
alderspensjonsbeholdninger, altså premiereserver. Dadelighetsarv tilfart etter forsikringstekniske 
prinsipper gjenspeiler dadsrisikoen som funksjon avalder. Det viI si at den som overlever et 
bestemt är i "hay alder", får sterre vekst i premiereserven enn et yngre medlem med tilsvarende 
premiereserve. Dersom k:un sterrelsen pä pensjonsbeholdningen blir lagt til grunn, blir "de yngre" 
subsidiert av "de eldre" i forhold til hvordan det ville ha vrert med forsikringsteknisk oppbygning av 
pensjonsbeholdningen. Dette forholdet ber rettes opp, uavhengig av sparsmålet om å ta hensyn til 
kjann som faktor i premieberegningen. 

5.3 Drefting av hvordan pensjonskapital kan omregnes til årlige pensjonsytelser 

Etter Finanstilsynets oppfatning synes det naturlig å legge felgende sentrale momenter til grunn ved 
drafting av hvordan pensjonskapital kan omregnes til årlige pensjonsytelser: 

- Konsekvensen a\' en O prosent-garanti gjennom utbetalingsperioden er at alderspensjonsytelsen 
må bestemmes ved at pensjonsbeholdningen på uttakstidspunktet divideres med forventet gjen
stående levetid. Dette gir en optimal utnyttelse av pensjonskapitalen, og en pensjonsytelse i 
samsvar med statistisk forventning. 

- Det er betydelige utfordringer ved å estimere forventet gjenstående levetid. Det må kunne fast
slås at folketrygdens delingstall ikke er et egnet estimat for denne starreisen. 

- Utbetalingsperioden viI for de generasjoner som nå nrenner seg pensjonsalder, i gjennomsnitt ha 
en varighet i starrelsesorden 18-20 år. De senere tiår har utviklingen gått ubrutt mot lengre 
levetid, slik at eksempelvis dagens 60-åringer har lavere forventet dadelighet enn 60-åringene i 
år 2000. Denne utviklingen gjar det nOOvendig også å hensynta dooelighetsutviklingen utover i 
pensjonsutbetalingsperioden når forventet gjenstående levetid skal estimeres. Beregningen av 
folketrygdens delingstall er ikke i samsvar med et slikt estimeringsprinsipp. Folketrygden må 
imidlertid antas ikke å ha det samme behov som pensjonsinnretningene for å ta utgangspunkt i 
en forutsetning om ekonomisk balanse ved fastsettelse av pensjonsytelsene. 

Det synes etter dette naturlig å se på fIre mulige modeller: 

i) Kjannsnaytralt delingstall, felles for bransjen 

ii) Beregning av srerskilt delingstall ut fra den enkelte pensjonsinnretnings portefulje 
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iii) Fortsatt bruk avet forpliktende d0delighetsgrunnlag for fastsettelse av pensjoner 

iv) Modifisert bruk av dynamisk d0delighetsgrunnlag 

Nedenfor gis en nrennere beskrivelse ay modellene, den siste modellen forklares spesielt grundig. 
Finanstilsynet anser denne modellen som den klart beste for å ivareta utfordringene knyttet til 
håndtering av biometrisk risiko. 

Modell l Kjennsneytralt delingstall, felles for bransjen 

Kj0lUlsll0ytrale delingstall, felles for bransjen, viI kreve at man får et regime med regulerings
faktorer som felge av at en "uheldig kj0lUlssammensetning" i pensjonsinnretningens portef0lje må 
justeres, jf. lovutkastet § 4-18 fjerde ledd. Bruk av slik reguleringsfaktor reverserer til en viss grad 
forutsetningen om kj0lUlSll0ytralitet, i og med at en portefelje med relativt sterkt innslag av kvinner 
blir belastet sterkere enn en portefelje som felger bransjegjennomsnittet. 

At denne justeringen, eller tilleggspremien, skal innbetales i perioden hvor pensjonen er under 
utbetaling, er også brudd på det klassiske forsikringsprinsippet om at premiebetalingen skal vrere 
avsluttet fur forsikringsytelsen kommer til utbetaling. "Kollektiv t j enestepensj onsforsikring" i 
henhold tillowtkastet vii utvilsomt vrere forsikring i konsesjonsmessig forstand og underlagt 
forsikringsvirksomhetsloven. 

Spesielt synlig blir dette forholdet i pensjonsordninger etter grunnmodellen, hvor denne tilleggs
premien skal trekkes direkte fra pensjonsbeholdningens avkastning for den enkelte, og denned 
redusere pensjonsreguleringen, eller om 110dvendig fra den enkeltes pensjonsytelse. 

Mode1l2 Beregning av srerskilt delingstall ut fra den enkelte pensjonsinnretnings portefelje 

Det viI vrere mulig å knytte beregningen av delingstallet, og denned pensjonsberegningen, opp til 
pensjonsinnretningens egen kj0nnssammensetning i portefeljen, kombinert med egne dedelighets
erfaringer. 

Dette vii overf1ediggjere belastning av tilleggspremie i utbetalingstiden, men pensjonsinnretninger 
med overvekt av menn i portefeljen vii til gjengjeld fremsta med et konkurransefortrinn. Kjenns
sammensetning i portefeljen ber etter Finanstilsynets oppfatning prinsipielt vrere et irrelevant 
konkurransekriterium. 

Modell 3 Fortsatt bruk avet forpliktende dedelighetsgrunnlagfor fastsettelse av pensjoner 

Det dynamiske dOOelighetsgrunnlaget K2013 er basert på omfattende teori hvor dedelighet ogsa "il 
avhenge av kalendertid, og som derfor ,il redusere behovet for senere grunnlagsendringer og 
denned nye opptrappingsplaner. Det nye beregningsgrunnlaget vil suksessivt felge nedgangen i 
dedeligheten for nye årskull og forutsetningsvis gjere at dedelighetsrisikoen pennanent blir 
betydelig redusert. 

Med tanke på de utfordringer som ligger i det foreliggende forslaget om delingstall og utvikling av 
pensjonsbeholdning, kunne man tenke seg et system der man anvender et eksplisitt dynamisk 
dedelighetsgrunnlag både i opptjeningstiden og i utbetalingstiden. Behovet for en srerskilt premie 
for levealdersrisiko i utbetalingstiden vii da bortfalle. 
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Anvendelse avet slikt gjennomgående beregningsgrunnlag viI innebrere kjmmsdifferensierte 
premier, slik at kj01l11 som faktor inngår ved håndtering av pensjonsinnretningens biometriske 
risiko. 

Selvom innfuring av dynamikk i beregningsgrunnlaget viI redusere pensjonsinnretningens biomet
riske risiko i forhold til risikoen under den teknikken som hitti! har vrert benyttet, viI innretningene 
likeveI ha lwyere risiko enn den som fulger av lovutkastet, i og med at innretningen i alle fall viI 
vrere forpliktet til å tilfere dedelighetsarv etter grunnlaget, uavhengig av dedsrisikoresultat. 

Modell 4 Modifisert bruk av dynamisk dedelighetsgrunnlag 

o På uttakstidspunktet for pensjon benyttes forventet gjenstaende levetid etter et dynamisk, 
kj0ll1lsdifferensiert beregningsgrunnlag tiI erstatning for "delingstall". 

o For å oppnå kjennsIl0ytrale pensjonsytelser (jf. "kollegaeffekten" nevnt i underpunkt 5.1), må 
det innbetales kjennsdifferensierte premieinnskudd. Dette viI ha en lovfestet parallell i 
innskuddspensjonsloven, hvor § 5-3 annet ledd anviser at det skal fastsettes lwyere innskudd for 
kvinner enn for menn, slik: at den årlige pensjon innskuddene ventes å gi er uavhengig av 
medlemmets kjenn. 

o Prinsipielt ber påslaget vrere degressivt ut fra alder. En viI imidlertid få en god tilnrerming ved å 
benytte et vektet gjennomsnitt, hvor utvikling i pensjonsbeholdning også hensyntas. Med nytt 
dedelighetsgrunnlag og O pro sent-garanti viI påslaget (for kvinner) ligge på ca.17 prosent. Det er 
det samme som at premien for menn ligger ca. 15 prosent lavere enn for kvinner som fulge av 
kortere forventet levetid. Selvom (korrekt) påslagsprosent som nevnt er en funksjon av alder, 
og dessuten prinsipielt påvirkes av lennsutvikling og pensjonsregulering gjennom opptjenings
tiden, viser forelepige beregninger at faktoren er rimelig robust med hensyn til dette. 

o Den faktiske dedelighetsarven i opptjeningsperioden tilferes medlemmenes pensjonsbehold
ninger, men dedssannsynlighetene i det meldte, dynamiske dedelighetsgrunnlaget skal benyttes 
som fordelingsIl0kkel. 

På samme måte som i innskuddspensjonsloven § 5-3, må det tas stilling hvordan premieinnskudds
påslaget, eventuelt premieinnskuddsreduksjonen, skal relateres til de maksimale innskuddsgrensene 
for de respektive modell ene. Finanstilsynet tar ikke stilling tiI dette spersmålet. 

Modell 4 ivaretar flere sentrale hensyn knyttet til håndtering av biometrisk risiko: 

- Pensjonsinnretningene viI ha en lavere biometrisk risiko enn det som felger av lovutkastet 
(som ful ge av at modellen bruker antagelser om statistisk forventet gjenstående levetid ved 
fastsettelse av pensjonsytelsen på uttakstidspunktet, jf. underpunkt 5.2 furste strekpunkt og 
5.3 tredje strekpunkt). 

- Bortfall av behoyet for justeringsfaktorer. 

- Forsikringsmessige avsetninger knyttet til pensjonskontrakten står i forhold til pensjons-
innretningens kontraktsmessige forsikringsrisiko. 

- Modellen er i samsvar med forsikringsvirksomhetslovens bestemmelser om håndtering av 
forsikringsrisiko. Det viI også vrere mulighet for å kunne oppreservere pensjonsbeholdningen 
etter prinsippene i loven dersom levealdersrisikoen viser seg å bli enda sterre enn antatt. 

Etter Finanstilsynets vurdering er, som nevnt foran, modell 4 den klart beste for å ivareta 
utfordringene knyttet til handtering av biometrisk risiko. 
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5.4 Hvordan kapital og pensjonsvtelser skal behandies i utbetalingsperioden 

När det gjelder behandling av kapital og pensjonsytelser i utbetalingsperioden ma etter Finans
tilsynets oppfatning fulgende moment er tillegges avgjerende vekt: 

- Pensjonsinnretningene driver i utbetalingsperioden pensjonsforsikringsvirksomhet etter 
konsesjoner forankret i lov om forsikringsvirksomhet. Loven om kollektiv t j enestepensj ons
forsikring ber derfor ikke ha bestemmelser som ikke er i samsvar med forsikringsvirksomhets
loven. 

- Overskudd som genereres av forsikringsvirksomheten, dvs. som felger av avkastning heyere enn 
O prosent og positivt dedsrisikoresultat målt etter anvendt beregningsgrunnlag, skal anvendes i 
samsvar med forsikringsvirksomhetsloven § 9-9 (Tilordning av avkastning, overskudd) og § 9-
10 (Overskudd på risikoresultat),jf. § 9-11 (Styrking av premiereserve). Pensjonsinnretningen 
står risikoen for underskudd. 

- Når overskudd konverteres til pensjonstillegg, skal disse sikres ved at årets overskudd anvendes 
som engangspremie for pensjonstillegget, på samme måte som beskrevet i foretakspensjonsloven 
§ 5-10. 

Det ber legges vesentlig vekt på at bestemmeisene knyttet til håndtering av pensjonskapital og 
pensjonsytelser i utbetalingstiden gjeres presise, og at reguleringen ikke bryter med forsikrings
virksomhetsloven og allmenngyldige forsikringsprinsipper for evrig. 

Finanstilsynet konstaterer at modernisert folketrygd - kjennetegnet av opparbeidelse av pensjons
beholdning og fastsettelse av ende1ig pensjonsytelse på uttakstidspunktet - har virket som modell 
for "Kollektiv t j enestepensj onsforsikring" . 

Innenfor livsforsikringskonsesjonert virksomhet viI dermed kollektiv t j enestepensj onsforsikring 
forutsetningsvis brere risiko tilsvarende ytelsespensjon i utbetalingsperioden. I utbetalingsperioden 
kjennetegnes ytelsesbasert pensjonsforsikring av at initialpensjonen på uttakstidspunktet ikke skal 
kunne reduseres (med mindre det er inngått avtale om individuelt investeringsvalg). En forutsetning 
for å oppnå dette er at pensjonene og risikoen knyttet til dem skal vrere fullfinansiert på utbetalings
tidspunktet. Dette innebrerer at: 

Kostnader for administrasjon og forvaltning av pensjonsordningen i utbetalingstiden i grunn
modellen (§ 4-14) ber dekkes av foretaket, som i standardmodellen (§ 4-11). Hvis ikke viI 
pensjonsytelsen kunne angripes (§ 4-14 annet ledd avslutningsvis). 

- Administrasjonsreserve ber knyttes til pensjonsbevis også etter grnnnmodellen, pa samme måte 
som i standardmodellen (lovutkastet § 6-2). Hvis ikke viI pensjonsytelsen i pensjonsbeviset 
kunne angripes (lovutkastet § 6-9 ferste ledd). 

- Premie for avkastningsrisiko i utbetalingstiden kan dekkes som i lovutkastet, dvs. belastes 
foretaket under standardmodellen og belastes som fradrag i årlig avkastning under grunn
modellen. Et fradrag i avkastningen under et regime med O pro sent-garanti (eller heyere 
rentegaranti) reduserer ikke gjeldende pensjon. Premie for avkastningsgaranti skal aldri kunne 
belastes den årlige pensjonsytelsen. Hvis det ikke er positiv avkastning å trekke denne premien 
fra, må selskapet fylle opp O prosent-garantien. Det er dette det betales premie for. Bestem
meisen i § 4-14 annet ledd om å kunne trekke på den aktuelle pensjonsytelsen må derfor utgå. 
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Til siste punkt ovenfor skal det for 0Vfig påpekes at i perioder med negativ avkastning må pensjons
innretningen yte erstatning tilsvarende det som er Iilldvendig for å fylle opp O pro sent-garantien. 
Dette som en motytelse for de innbetalte risikopremiene. Ved beregning av premie for aYkastnings
risiko må således pensjonsinnretningene legge til gnmn at premien bare viI bli betalt dersom 
periodens avkastning er tilstrekkelig til å dekke den. Dette innebrerer at pensjonsbeholdningen 
(under grunnmodellen) ikke kan reduseres i tilfelle avkastningen er utilstrekkelig, noe som ville 
medfert pensjonsreduksjon. Et slikt finansieringsprinsipp har fellestrekk med det som er rådende for 
finansiering ay ufurepensjon og premiefritak; nemlig at det bare betales premie for disse risiko
ytelsene i perioder hvor det ikke er erstatningsutbetaling. 

6 Alternative lovbestemmelser om levealdersrisiko my. i ny lov om kollektiv 
t j enestepensj onsforsikring 

Bestemmelser knyttet tillevealdersrisiko og dedelighet for menn og b-inner inngår i flere 
paragrafer i Banklovkommisjonens konsoliderte utkast tillovom kollektiv tjenestepensjons
forsikring (tjenestepensjonsloven). Lovutkastet inngår i NOU 2013: 3 (Pensjonsloven og 
folketrygdreformen III), avgitt til Finansdepartementet 7. j anuar 2013. Utredningen er fase III i 
Banklovkommisjonens arbeid med a tilpasse de private t j enestepensj onslovene til ny folketrygd. 

De lovtekniske endringer som må gjeres for å implementere bestemmelser om levealdersrisiko 
basert på et forsikringsteknisk beregningsgnmnlag, og som samtidig tar hensyn til risikoforskjeller 
mellom kjennene og dessuten sikrer at pensjonsutbetalingene ikke reduseres i utbetalingsperioden, 
synes ii vrere av relativt begrenset omfang. Finanstilsynet har nedenfor markert de endringer i 
lovutkastet kapitlene 4 og 6 som synes Iilldvendig for å hensynta de ne\nte forhold. En villikevei ta 
forbehold om å komme tilbake med forslag til mindre justeringer på et senere tidspunkt ettersom det 
har vrert meget kort tid fra fremleggelsen av NOU 2013: 3 og til avlevering av dette heringsnotatet. 
Dette er srerlig knyttet til administrasjonsreserve i tilknytning til pensjonsbevis fra gnmnmodellen. 

I tilknytning til flere av paragrafene nedenfor vii Finanstilsynet bemerke (som nevnt foran) at en 
ikke har tatt stilling til hyordan premiepåslaget, eyentuelt premiereduksjonen, skal relateres til de 
maksimale innskuddsgrensene for de respektive modellene som felge av differensierte premiesatser 
for menn og kvinner. 

Kapittel 4. Alderspensjon 

I. Alminnelige regler 

§ 4-2. Krav til pensjonsplanen 

(1) Pensjonsplanen for pensjonsordningen skal inneholde de bestemmelser som skal gjelde om 
beregning og innbetaling ay årlige premier fra foretaket og om oppbygging av de enkelte 
medlemmers pensjonsbeholdning, samt om beregning og utbetaling av årlig pensjon. 
Pensjonsplanen skal vrere i samsvar med kravene i loven her. 

(2) Pensjonsplanen for pensjonsordningen kan utformes i samsyar med bestemmeisene i avsnitt II 
(Standardmodell) eller i samsvar med bestemmeisene i avsnitt III (Grunnmodell). 

(3) I pensjonsplanen skal årlig premie fra foretaket vrere fastsatt som en bestemt prosent av de 
enkelte medlemmenes lenn i foretaket inntil12 ganger grunnbelepet i folketrygden (G). 
Det kan fastsettes i pensjonsplanen at det for medlemmers lenn mellom 7,1 G og 12 G skal 
innbetales en tilleggspremie beregnet etter en fastsatt prosent av slik lenn på inntil 18,1 pro sent. 
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(4) ArUg premie for medlemmene skal vrere fastsatt til en lmyere prosentsats for kvinner enn for 
menn, slik at den årlige pensjon premiene ventes å gi er uavhengig av medlemmenes kjmm. 

~) Arlig premie for medlem i deltidsstilling skal utgjere en forholdsmessig del av det premien 
ville vrert dersom medlemmet hadde fulltidsstilling. 

II. Standardmodell 

§ 4-6. Arlig pensjonsopptjening. Pensjonsbeholdningen 

(1) Pensjonsbeholdningen for det enkelte medlem skal tilferes årlig premie for medlemmet i 
samsvar med pensjonsplanen etter hvert som arets premie innbetales av foretaket. Dersom det 
er fastsatt i pensjonsplanen, kan foretaket i et bestemt år tilfere pensjonsbeholdningen inntil 
2 prosent av årets lmm som tillegg til årets premie etter pensjonsplanen. 

(2) Pensjonsinnretningen skal hvert år tilfme pensjonsbeholdningen for de enkelte medlemmer en 
forholdsmessig del av de midler som frigjeres i pensjonsinnretningen ved bortfall av pensjons
forpliktelser overfor medlemmer, som fer uttak av pensjon er ded i lapet av året. Som grunnlag 
for fordelingen benvttes det beregningsgrunnlaget som er meldt til Finanstilsynet. 

(3) Utbetaling i henhold til forsikring som gir et medlem rett til premiefritak ved uferhet etter § 2-1 
annet ledd, skal tilferes pensjonsbeholdningen. 

(4) Reguleringspremie for regulering av pensjonsbeholdningen i henhold til regi ene i §§ 4-8 eller 
4-9 skal ärlig tilferes pensjonsbeholdning. 

(5) Pensjonsbeholdningen for det enkelte medlem tilsvarer summen av de midler som tiI enhver tid 
er tilfert beholdningen. Dette gje1der selvom pensjonsinnretningen og foretaket har inngått 
avtale etter § 5-6 om at pensjonsordningens midler skal forvaltes som egen investeringsporte
felje med rett til investeringsvalg for foretaket. 

§ 4-11. Arlige kostnader og risikopremier 

(1) Kostnader for administrasjon og forvaltning av pensjonsordningen skal årlig dekkes av 
foretaket som till egg til årlige premier til alderspensjon. Det samme gje1der årlig premie for 
premiefritak ved uferhet etter § 2-1 annet ledd samt årlig vederlag for avkastningsrisiko etter 
§ 2-3 annet ledd. 

(2) BestemmelseH i f9fste ledd gj elder egsa delming av: 
a. äTlig ,'ederlag for avkastffiftgsrisike etter § 2 3 almet leEiEi kByttet tiI pensjensbehelEiningeH 

f9f uttak ay pensjon, 
b. årlig veEierlag for a'lkastningsrisike eg premie for levealEiersrisike i mbetalingsperieEien. 

III. Grunnmodell 

§ 4-12. Arlig pensjonsopptjening. Pensjonsbeholdningen 

(1) Pensjonsbeholdningen for det enke1te medlem skal tilferes årlig premie for medlemmet i 
samsvar med pensjonsplanen etter hvert som årets premie innbetales av foretaket. Dersom det 
er fastsatt i pensjonsplanen, kan foretaket i et bestemt år tilfere pensjonsbeholdningen inntil 
2 prosent av årets lenn som tillegg til årets premie etter pensjonsplanen. 

(2) Pensjonsinnretningen skal hvert är tilfere pensjonsbeholdning for de enkelte medlemmer en 
forholdsmessig del av midlene som frigjeres i pensjonsinnretningen ved bortfall av pensjons
forpliktelser overfor medlemmer som fm uttak av pensjon er ded i lapet av året. Som grunnlag 
for fordelingen benvttes det beregningsgrunnlaget som er meldt til Finanstilsynet. 
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(3) Den avkastning som oppnås ved pensjonsinnretningens forvaltning av midlene i pensjons
beholdningen i opptjeningstiden, skal årlig tilferes pensjonsbeholdningen. 

(4) Utbetaling i henhold tiI forsikring som gir et medlem rett til premiefritak ved uferhet etter § 2-1 
annet ledd, skal tilferes pensjonsbeholdningen. 

(5) Pensjonsbeholdningen for det enkelte medlem tiIsvarer summen av de midler som til enhver tid 
er tilfert beholdningen med mindre pensjonsbeholdningen forvaltes som egen investerings
portefelje etter reglene i § 5-5. 

§ 4-14. Årlige kostnader og risikopremier 

(1) Kostnader for administrasjon og forvaltning av pensjonsordningen skal årlig dekkes av 
foretaket som et årlig kostnadstillegg tiI premier tiI alderspensjon, herunder årlig premie for 
premiefritak ved uferhet etter § 2-1 annet ledd og årlig vederlag for avkastningsrisiko etter 
§ 2-3 annet ledd knyttet ti1 pensjonsbeholdningen fur uttak av pensjon. 

(2) Årlig vederlag for avkastningsrisiko, premie fer levealdersrisike og kostnader for 
administrasjon og forvaltning i utbetalingsperioden, skal dekkes ved belastning av 
administrasjonsreserven og dernest ved et fradrag i ärlig avkastning av pensjonsbeholdningen, 
skal dems ';ed et fraerag i årlig avkastaing av pensjensbeheldfliBgeR i etbetaliagsperieden 
eller am ned'iendig i den årlige peflSjeBSytelse sem skal utbetales. 

IV. Utta k av alderspensjon mv. 

§ 4-17. Årlig alderspensjon. Levealdersjustering 

(1) Årlig alderspensjon beregnes på grunnlag av medlemmets pensjonsbeholdning og forventet 
levetid pa uttakstidspunktet. Ved uttak av pensjon skal en forholdsmessig del av regulerings
fondet på dette tidspunkt tilferes medlemmets pensjonsbeholdning, jf. § 4-7 tredje ledd. 

(2) Ved uttak av pensjon legges til grunn at et medlems medlemmets forventede gjenstaende 
levetid etgjer et antall år beregnet etter regleRe amle .. 'ealdersjesteriBg eg ae-ytralt ettak i tredje 
let:l&.- ut fra det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget. Alderspensjonen skal vrere nevtral i 
forhold til medlemmets uttaksalder ved at forskjeller i forventet gjenstående levetid ved ulike 
uttaksaldere legges til grunn ved beregningen. Årlig pensjonsytelse beregnes slik at forventet 
nåverdi av den enkeltes samlede pensjonsutbetalinger er uavhengig av uttaksalderen. 
Årlig pensjonsytelse beregnes ut fra forventet gjenstående levetid i den måned uttaket av 
alderspensjon foretas. 

(3) Et medlems alderspensjan levealdersjesteres ut fra eBdriager i de farsikredes ferventede 
gjeaståeBde le'{etid beregnet far kvert årskl:lYet fra den statistikk far gjeMemsBi-ttlig 
dedeligket fer merlfl ag kvinner sem beayttes av pensjensiBBFetniagene på ettakstidspunktet. 
Alderspensj aDen skal ';iBre neytral i farkeld tiI medleHHBets ettaksalder 'led at farskj eller i 
ferventet gj enstående le';etid '{ed elika ettaksaldere Hmen k'{ert årskulllegges til gruM yed 
beregningeR. Arlig pensjeBsytelse beregnes slik at fervemet Bå';erdi av den enkeltes samlede 
pensjanslltbetaliager er eaYkeagig w; ettaksaldereB. Regler am disksnteriagSFeme kan 
fastsattes a'f' departementet. 

(4) PensjensiIHlfetaingen biBrer risikeen fer a'prik meUam feFVeBtet ag faktisk utbetalingsperiede, 
kertlft<ler eBdriag i le'{ealder i titbetaliBgsperieden. Mig premie far a>rkastniagsrisika ag 
leyealdersrisika i utbetaliagsperieden, dems årlig etter reglene i § § 4 11 annat ledd eller 4 14 
aMet ledd. 
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(5) PensjansiIlflFetnin:g sam har le'realdersrisika i sin f)artefelje sam a'priker fra det sam felger a-y 

amlet ag tredje ledd, kan ta hensyn tiI dette 'led eeregning av årlig premie far le>realdersrisika 
sam ne'lBt i § § 4 Il ag 4 14. Departementet kan fastsette nfefmere regler am eeregningen. 

§ 4-20. Arlig avkastning. Regulering av pensjoner 

(1) Den årlige avkastning som i utbetalingsperioden oppnås ved pensjonsinnretningens forvaltning 
av midlene i pensjonsbeholdningen til enhver tid, skal benyttes til pensjonsregulering etter 
regi ene i paragrafen her. 

(2) Det kan fastsettes i pensjonsplanen at pensjoner under utbetaling skal reguleres årlig i samsvar 
med alminnelig lmmsvekst og fratrekkes deretter 0,75 prosent, eller i samsvar helt eller delvis 
med endring av grunnbelepet i folketrygden. Årlig pensjonsreguleringspremie dekkes av årets 
avkastning av midlene i pensjonsbeholdningene til de medlemmer som har uttatt pensjon. 
Årlig avkastning som overstiger årets pensjonsreguleringspremie skal tilferes pensjons
ordningens pensjonsreguleringsfond. Dersom årlig reguleringspremier ikke kan dekkes av årets 
avkastning eller ved overfering av midler i pensjonsreguleringsfondet, skal udekket del av 
pensjonsreguleringspremien dekkes av foretaket. 

(3) Dersom regelverket ikke inneholder bestemmelse som nevnt i annet ledd, skal årlig avkastning 
av midlene i det enkelte medlems pensjonsbeholdning i utbetalingsperioden anvendes utbetales 
som engangspremie for till egg til medlemmets pensjonsytelse i de påfelgende år. Når annet 
ikke er avtalt mellom medlemmet og pensjonsinnretningen, skal avkastning som viI gi tillegg 
til pensjonsytelsen på mer enn en regulering av pensjonsytelse i samsvar med alminnelig 
lennsvekst, deretter fratrukket 0,75 pro sent, tilfures medlemmets pensjonsbeholdning og 
benyttes til tilsvarende tillegg til pensjoner som viI bli utbetalt i de etterfelgende år. 

(4) Ved gradert uttak av pensjon foretas forholdsmessig utbetaling etter tredje ledd. 

(5) Bestemmeisene i paragrafen her gjelder ikke når det avtalt at midlene i pensjonsbeholdningen 
skal forvaltes i utbetalingsperioden i en egen investeringsportefulje med investeringsvalg etter 
reglene i § 5-5 fjerde ledd fjerde punktum. 

V. Pensjonsordning med tidsavgrenset alderspensjon 

§ 4-23. Tidsavgrenset utbetalingsperiode 

(l) Det kan fastsettes i pensjonsplanen at alderspensjonen skal opphere ved fylte 80 år eller senere, 
men ikke i noe tilfelle fer alderspensjon har vrert utbetalt minst i 10 år. Tidsavgrenset alders
pensjon kan kreves omdannet til alderspensjon som skal ytes så lenge medlemmet lever. 

(2) Ved uttak av pensjon beregnes årlig pensjonsytelse ut fra pensjonsbeholdningen og forventet 
utbetalingsperiode på uttakstidspunktet etter regI ene i § 4-17 annet ag tredje ledd. Utbetalings
tiden kan settes ned til det antall hele ar som er nedvendig for at samlet årlig alderspensjon 
utgjer om lag 30 prosent av folketrygdens grunnbelep, jf. § 4-21 annet ledd. For evng gjelder 
reglene i § 4-17 fjerde og femte ledd tilsvarende. 

(3) Ved endret uttaksgrad skal pensjonsytelsen beregnes på nytt ut fra medlemmets samlede 
pensjonsbeholdning og forventet utbetalingsperiode på endrlngstidspunktet. Tilsvarende gjelder 
ved omdanning til alderspensjon som skal ytes så lenge medlemmet lever. 
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VI. Tilskudd fra arbeidstakerne 

§ 4-24. Alminnelige regler 

(l) Ved avtale mellom foretaket og et flertall av medlemmene i pensjonsordningen på minst to 
trede1er eller fagforeninger som representerer minst to trede1er av medlemmene, kan det 
fastsettes at medlemmene selv skal innbetale en årlig innskuddspremie til pensjonsordningen. 
Avtalen skal inneholde bestemmelser om reservasjonsrett. Skal et medlem ha adgang til å 
reservere seg mot å delta i tilskuddordningen, skal vilkårene for reservasjonsretten fastsettes i 
avtalen. Minst to tredeler av arbeidstakerne må bli med i ordningen. 

(2) Avtalen skal fastsette årlig innskuddspremie fra medlemmene som en bestemt pro sent av det 
enke1te medlems wnn inntil12 G, samt angi hvordan innskuddspremier fra medlemmene skal 
innbetales. Den årlige innskuddspremie i prosent av lmm kan ikke settes lwyere enn halvparten 
av lovens grenser for årlig premie for alderspensjon i §§ 4-10 og 4-13 for lenn inntil12 G. 
Samlet årlig innskuddspremie for hvert medlem skal ikke overstige de grenser for årlig premie 
for alderspensjon som fulger av § 4-10 eller 4-13. 

(3) Årets innskuddspremie fra et medlem skal tilferes medlemmets pensjonsbeholdning etter hvert 
som tilskudd blir innbetalt. Det kan avtales at inntil en forholdsmessig del av de premier og 
kostnader som foretaket skal dekke etter §§ 4-11 eller 4-14 ferste ledd, skal dekkes av de 
medlemmer som omfattes av tilskuddsordningen Qg ved fradrag i årlig avkastning av pensjons
beholdningen eller om oodveedig .... ed fFadrag i peesjoesbeholdniagea eller i årlig peasjoas 
ytelse. 

(4) De bestemmelser som etter avtalen skal gjelde for arbeidstakemes tilskuddordning, skal inntas i 
pensjonsplanen for pensjonsordningen. Arbeidstakere som ansettes etter etablering av 
tilskuddsordningen skal vrere med i ordningen. 

Kapittel 6. Opp har av medlemskap. Pensjonsbevis 

I. Alminnelige regler 

§ 6-4. Forsikringsforholdet etter pensjonsbevis. Kontoinformasjon 

(l) Pensjonsbe,iset utgjer et eget rettsforhold mellom den som har mottatt pensjonsbeviset og 
pensjonsinnretningen som har utstedt det. Midlene knyttet til et pensjonsbevis kan overferes til 
annen pensjonsinnretning som nevot i § 1-1 annet ledd, etter reglene i forsikringsloven kapittel 

11. 

(2) Fortsettelsesforsikring som nevot i forsikringsavtaleloven § 19-7 skal tegnes på samme vilkår 
som pensjonsbeviset. Årlig premie kan likevei ikke overstige det belep, justert etter alminnelig 
lennsvekst, som ble innbetalt til pensjonsbeholdningen siste år arbeidstakeren var medlem av 
pensjonsordningen. 

(3) Pensjonsinnretningen skal hvert år gi innehavere av pensjonsbevis opplysning om pensjons
beholdningen som minst angir: 
a. pensjonsbeholdningen ved årets utgang, samt midler tilfert pensjonsbeholdningen i lepet av 

året som avkastning, dedelighetsarv og premie etter annet ledd, 
b. pensjonsytelse utbetalt i lepet av året, 
c. risikopremier og andre kostnader belastet pensjonsbeholdningen eller peasjonsyt:elsea, 
d. ved forvaltning av pensjonsbeholdningen i egen investeringsportefelje, tap som er belastet 

investeringsportefeljen. 

(4) Kongen kan fastsette nrermere regler om hvilken informasjon som skal gis fra pensjons
innretningen etter tredje ledd, herunder regler om kontoutskrifl. 
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