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Organisasjonen Ledernes høringssvar vedrørende behovet for nye 

kapitalkrav for pensjonskasser 

 

 

 

Innledning: 
 

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 28. september 2016 der det bes om synspunkter på 

behovet for nye kapitalkrav for pensjonskasser slik dette er redegjort for i høringsbrevet fra Finanstilsynet. 

 

Konklusjon:  
 

Lederne vil sterkt advare mot å innføre et bindende kapitalkrav basert på en solvens 2-modell, slik 

dette er redegjort for i høringsbrevet. Lederne mener at dette vil lede til dårligere pensjonsytelser 

for mange av våre medlemmer i privat sektor. I tillegg vil arbeidsgivere som har organisert sitt 

pensjonsløfte til sine egne ansatte gjennom egne pensjonskasser, få økte kostnader til pensjon. 

 

Bakgrunn: 
 

Lederne er en partipolitisk uavhengig fag- og interesseorganisasjon for Norges ledere og betrodde ansatte. 

En stor del av våre medlemmer arbeider i foretak eller kommuner som har egne pensjonskasser. 

Gjennomgående ser vi at de av våre medlemmer som har sine pensjonsytelser forvaltet gjennom en 

pensjonskasse, mottar bedre ytelser enn de av våre medlemmer som for eksempel har sine 

pensjonsrettigheter forvaltet via en fripolise i et livselskap. Vi registrerer også at de arbeidsgiverne som 

har etablert egne pensjonskasser får et betydelig tilskudd til å dekke sine kostnader til pensjon for sine 

ansatte fra dagens vellykkede forvaltning av pensjonsmidlene i pensjonskassene. 

 

Vi viser til rapporten utarbeidet av fagekspertise fra Samfunnsøkonomisk Analyse, FAFO, NHH og 

Lillevold og Partners (Rapport nr. 44-2016 fra Samfunnsøkonomisk analyse AS). Rapporten oppsummerer 

godt de negative konsekvensene av forslaget til nytt kapitalkrav. Vi viser spesielt til disse 

konklusjonene/kommentarene til den foreslåtte modellen til nytt kapitalkrav i denne rapporten, som 

underlag for vårt høringssvar: 
 

- Forslaget skisserer en særnorsk modell som ikke er tilpasset langsiktig pensjonssparing 

- Det vil bli lagt kraftige begrensninger på evnen til å videreføre en vellykket langsiktig forvaltning av 

pensjonsmidler i pensjonskassene 

- U-optimal forvaltning vil lede til dårligere pensjon for mange av våre medlemmer og økte kostnader for 

deres arbeidsgivere 

Vi viser også til Pensjonskasseforeningen som påpeker at dagens regelverk gir myndighetene 

tilstrekkelige virkemidler til å påse at pensjonskassene også i framtiden ivaretar en langsiktig forvaltning 

av pensjonsmidlene, hensyntatt den enkelte pensjonskasses risikobærende evne. 
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Oslo, 6. desember 2016  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Audun Ingvartsen /s/ 

Forbundsleder 


