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Høring - NOU  2015:  5 Pensjonslovene og folketrygdreformen

F inanstilsynet viser til Finansdepartementets høringsbrev av 30. april  2015  vedlagt NOU 2015:5 Pensjons-

lovene og folketrygdreformen  IV  (Banklovkommisj onens utredning nr. 29 avgitt til departementet 28. april

2015) om ytelsesbasert alderspensjon i private tjenestepensjonsordninger.

Utredningen inneholder utkast til nye lovregler om ytelsesbasert alderspensjon i private tjenestepensjons-

ordninger tilpasset hovedprinsippene i ny alderspensjon i folketrygden, som trådte i kraft l. januar 2011.

Arbeidet i Banklovkommisjonen har avdekket at en med eksisterende pensj onslovgivning i det alt vesentlige

kan oppnå samme pensjonsopptjening som i det framlagte lovutkastet. Finanstilsynet kan derfor ikke se at

det nye ytelsesproduktet vil tilføre noe nytt av betydning ut over de eksisterende skattebegunstigede tj eneste-

pensj onsproduktene. Det norske pensjonssystemet er allerede uoversiktlig og vanskelig tilgjengelig for

brukerne, og bør ikke suppleres med enda flere pensjonsprodukter.

Finanstilsynet har videre merket seg at det gjenstår avklaringer på sentrale punkter i utformingen av det nye

produktet, siden det ikke er oppnådd enighet i Banklovkommisjonen. En avklaring på disse punktene er

nødvendig for at loven skal kunne gjøres operasjonell.

Finanstilsynet vil også peke på at et nytt alderspensjonsprodukt vanskelig vil kunne utgjøre noe reelt

alternativ i pensj onsmarkedet med mindre det er forankret i et regelverk med bred tilslutning fra parter i

arbeidslivet og finansnæringen. Utredningsarbeidet har ikke resultert i et lovutkast som oppfyller en slik
forutsetning. En etterfølgende bearbeiding av utkastet for å bygge bro mellom de kryssende interesser, vil bli

en krevende oppgave. Finanstilsynet peker på at det foreligger betydelig og til dels prinsipielt begrunnet

uenighet mellom grupper av medlemmer i Banklovkommisj onen når det gjelder spørsmålet om det er behov

for lovregulering av et nytt ytelsesbasert alderspensj onsprodukt.

Finanstilsynet tilrår etter dette at Finansdepartementet ikke følger opp Banklovkommisj onens forslag.

For Finanstilsynet

Erik Lind Iversen

direktør for bank- og forsikringstilsyn Ellen Jakobsen
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