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Høring — NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV

Bergen, 14. august 2015

Norwegian Insurance Partner (NIP) viser til Finansdepartementets høringsbrev av 30. april 2015 om

Banklovkommisjonens utredning NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV om ytelsesbasert

alderspensjon i private tjenestepensjonsordninger.

I brev av 20. mars 2013 ba Finansdepartementet Banklovkommisjonen vurdere om det er mulig og ønskelig

å etablere en ny form for ytelsesbasert alderspensjon for privat sektor som er tilpasset ny alderspensjons-

ordning i folketrygden. I henhold til Finansdepartementets mandat til Banklovkommisjonen skal det

ytelsesbaserte pensjonsproduktet tilfredsstille følgende kriterier:

• Medlemmene skal opptjene en årlig pensjonsyteise beregnet i prosent av lønn, det vil si en nettoytelse

som utbetales i tillegg til alderspensjon fra folketrygden (ingen samordning med folketrygden).

• Alleårsopptjening, det vil si at alle år med pensjonsopptjening skal teile med.

•  Lineær opptjening av pensjon.

• Krav til opptjeningstid på minst 40 år for opptjening av full pensjon etter pensjonsplanen.

• Levealdersjustering, det vil si at pensjonskapitalen fordeles over en lengre periode ved økt levealder.

• Fleksibelt uttak av pensjon (62 til 75 år).

Banklovkommisjonens lovutkast og utredning viser at det er mulig å lage en ny form for ytelsesbasert

alderspensjonsordning som er tilpasset sentrale prinsipper i ny folketrygd, og som er utformet med sikte på

å være et sideordnet alternativ til tjenestepensjon, innskuddspensjon og eksisterende ytelsesbasert

foretakspensjon.

Utredningen viser imidlertid at det er markert uenighet i Banklovkommisjonen knyttet til en del sentrale

spørsmål. Det har ikke lyktes å finne frem til samlende løsninger. Videre har Banklovkommisjonen foretatt

en vurdering av behovet for en ny form for ytelsesbasert alderspensjon. Det er endog ulike oppfatninger

blant Banklovkommisjonens medlemmer om man vil tilrå Finansdepartementet å sende utredningen og

lovutkastet på høring før departementet tar standpunkt til om det skal fremmes et lovforslag for Stortinget

eller ikke.



NIP er for så vidt positive til lovutkastet, men mener at det nye ytelsesbaserte alderspensjonsproduktet
neppe vil tilføre noe vesentlig nytt i forhold til tjenestepensjon, innskuddspensjon og eksisterende
ytelsesbasert foretakspensjon. Disse produktløsningen gir allerede foretakene og arbeidstakerne en
betydelig fleksibilitet for valg av pensjonsløsning, som på en god måte tilfredsstiller behovene i markedet.

Det nye tjenestepensjonsproduktet (såkalt hybridpensjon) dekker dessuten etter vårt syn langt på vei de
egenskaper som er sentrale i utkastet til nye lovregler for et nytt ytelsesbasert alderspensjonsprodukt.
En vesentlig hovedforskjell er at innskuddspremien innenfor tjenestepensjon utgjør en fastsatt prosent av
lønn og at det således (som innenfor innskuddspensjon) ikke er definert og betalt premie for en fremtidig
pensjonsytelse. Innenfor ny form for ytelsesbasert alderspensjon fastsettes det i pensjonspianen hvilken
pensjonsytelse som skal opptjenes, og premien (som innenfor ytelsespensjon) blir et resultat av ytelsen
som opptjenes årlig. Tilsvarende kan langt på vei oppnås innenfor tjenestepensjon ved at
pensjonsinnretningen årlig estirnerer en fremti'dig pensjons-ytelse forutsatt en gitt opptjeningstid,
avkastning, utbetalingstid og det til enhver tid gjeldende dynamiske dødelighetsgrunnlag.

NIP vil med dette ikke tilrå at Finansdepartementet følger opp Banklovkommisjonens forslag til nye
lovregler om ytelsesbasert alderspensjon i private tjenestepensjonsordninger.
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