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Høring - NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV 

 

Vi viser til Deres brev av 30.april d.å. 

 

Virke mener det ikke er ønskelig å etablere et nytt ytelsesprodukt. Gjeldende 

pensjonslovgivning for innskuddspensjon og tjenestepensjon og de alternativer til 

skattegunstig behandlede pensjonsordninger som denne omfatter er etter vårt syn 

tilstrekkelig til å dekke behovene for alderspensjonsordninger for privat sektor.  

 

Vi kan ikke se at det nye ytelsesproduktet vil føre til noe nytt av betydning utover det som 

allerede kan oppnås med de ordningene vi har i dag. I praksis innebærer lovutkastet en 

svært komplisert måte å definere en pensjonsopptjening på som i store trekk kan oppnås 

gjennom tjenestepensjonsloven. De økonomiske realitetene for den enkelte – både 

arbeidsgiver og arbeidstaker – tilsløres. Dette gjelder både kostnader, verdi av opptjening 

og risiko. 

 

Virke mener det vil tjene alle parter at lovverket holdes så enkelt og oversiktlig som mulig, 

og at det i stedet fokuseres på at det innenfor eksisterende lovverk utvikles gode ordninger 

og et bredt spekter av tilbydere. Dette både av hensyn til konkurransen i markedet, men 

også av hensyn til mobiliteten i arbeidsmarkedet der man er tjent med å ha 

pensjonsrettigheter som ligner på hverandre og som kan slås sammen og dermed framstå 

som en mer enhetlig opptjening for den enkelte arbeidstaker så langt det er mulig. 

 

Erfaringene de senere år viser at aller fleste foretak velger å gå over til 

innskuddspensjonsordninger når de lukker eller avvikler sine ytelsesbaserte 

foretakspensjonsordninger. Nye foretak velger også i all hovedsak 

innskuddspensjonsordninger. For de som ønsker forsikringsbaserte ordninger har 

tjenestepensjonsloven bedre egenskaper enn forslaget i denne utredningen. 
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Slik vi oppfatter lovutkastet, legges det etter vårt syn opp til at store grupper vil kunne bli 

skjermet fra levealdersjustering – noe vi mener er helt uakseptabelt. Virke mener videre at 

et eventuelt nytt ytelsesprodukt ikke kan ha romsligere rammer for pensjonsopptjening enn 

de andre tjenestepensjonsordningene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Hovedorganisasjonen Virke 
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Direktør 


