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Til Finansdepartementet

Banklovkommisjonen legger med dette frem sin Utredning nr. 26, NOU 2012: 
13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II, med utkast til ny lov om kollektiv 
tjenestepensjonsforsikring.

Utredningen og lovutkastet er andre del av Banklovkommisjonens arbeid 
med å tilpasse pensjonslovene til ny folketrygd. Første del av dette arbeidet 
fremgår av Banklovkommisjonens utredning nr. 23, NOU 2010: 6 Pensjons-
lovene og folketrygdreformen I. 

Lovutkastet om kollektiv tjenestepensjonsforsikring er etter Banklovkom-
misjonens vurdering den beste måten å etablere et system for forsikringsba-
serte tjenestepensjonsordninger som er tilpasset hovedprinsippene i ny folke-
trygd og de soliditetsmessige og økonomiske utfordringer som pensjonsinn-
retninger og foretak har møtt de siste 10 til 15 år i forhold til opprettholdelse, 
finansiering og sikring av ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger. 

Både fra pensjonsinnretningenes og foretakenes side har det vært uttrykt 
et behov for et fleksibelt rammeverk for skattefavoriserte forsikringsbaserte 
tjenestepensjonsordninger. Dette er bakgrunnen for at lovutkastet inneholder 
to hovedalternativer for regulering av kostnads- og risikofordeling i den 
enkelte pensjonsordning mellom pensjonsinnretning, foretak og arbeids-
takere. Modeller som hver for seg åpner for betydelig fleksibilitet. En stan-
dardmodell vil ha egenskaper som forbindes med de eksisterende forsikrings-
baserte foretakspensjonsordningene i privat sektor. Ved bruk av de muligheter 
som ligger i modellen vil foretak kunne sikre arbeidstakerne en alderspensjon 
på om lag samme nivå som er normalt innenfor dagens ytelsesbaserte fore-
takspensjonsordninger. Den andre modellen er beregnet på foretak som vil 
sikre arbeidstakerne alderspensjon ved en forutberegnlig årlig innbetaling og 
uten variable tillegg og uten, eller i minst mulig grad, å utløse krav til balanse-
føring av framtidige pensjonsforpliktelser. 

Som fase III i arbeidet med tilpasning av pensjonslovene til ny folketrygd vil 
Banklovkommisjonen se på spørsmål knyttet til sammenkobling av eksiste-
rende og nye tjenestepensjonsordninger og hvilke overgangsregler og over-
gangsperioder som er nødvendig i denne sammenheng. Det vil videre bli sett 
på behovet for endringer i annen lovgivning og hva som bør skje med eksiste-
rende foretakspensjonslov. 



Enkelte medlemmer i Banklovkommisjonene har avgitt særmerknader, 
blant annet til ulike enkeltbestemmelser i lovutkastet. For øvrig er utredningen 
enstemmig.

Oslo, 18. juni 2012

Erling Selvig
Leder
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Kapittel 1  

Sammendrag

1.1 Sammendrag

1.1.1 Innledning

Banklovkommisjonens Utredning nr. 26 Pensjons-
lovene og folketrygdereformen II inneholder 
utkast til en ny lov om kollektiv tjenestepensjons-
forsikring.

Utredningen og lovutkastet er del to av Bank-
lovkommisjonens arbeid med å vurdere og foreta 
tilpasninger av pensjonslovene til endringer i 
folketrygdloven. Første del av dette arbeidet frem-
går av Banklovkommisjonens utredning nr. 23, 
NOU 2010: 6 Pensjonslovene og folketrygdrefor-
men I. I brev av 7. juli 2009 ba Finansdepartemen-
tet om at Banklovkommisjonen skulle utrede og 
foreslå endringer i pensjonslovene for å tilpasse 
disse til endringene i folketrygdloven. Ved lov 5. 
juni 2009 nr. 32 om endringer i folketrygdloven 
(ny alderspensjon) ble det vedtatt nye regler for 
opptjening og beregning av alderspensjon i folke-
trygden basert på helt andre prinsipper enn tidli-
gere. Det ble også fastsatt nye regler om fleksibelt 
uttak av alderspensjon. 

Finansdepartementet åpnet i mandatet for at 
Banklovkommisjonens arbeid kunne deles opp i 
flere utredninger. Dette er bakgrunnen for at 
Banklovkommisjonen i utredning nr. 23 foreslo 
endringer i pensjonslovene som innebar nødven-
dige tilpasninger av lovene til ikrafttredelse av 
reglene om ny alderspensjon i folketrygdloven 1. 
januar 2011. Dette innebar blant annet åpning for 
at alderspensjon kan skje ved fleksibelt uttak fra 
62 år. Det ble videre utarbeidet utkast til endrin-
ger i innskuddspensjonsloven, lov om individuelle 
pensjonsordninger og lov om obligatorisk tjenes-
tepensjon slik at disse ble tilpasset øvrige hoved-
prinsipper i den nye alderspensjonen i folketryg-
den. For ytelsesbasert foretakspensjon ble det eta-
blert en overgangsordning som innebar en tilpas-
ning til fleksibelt uttak av alderspensjon, men at 
dagjeldende beregningsregler for øvrig ble vide-
reført. Banklovkommisjonen la til grunn at over-
gangsordningen skulle gjelde inntil det er foretatt 

en gjennomgang og avklaring av hvordan forsi-
kringsbaserte tjenestepensjonsordninger i privat 
sektor bør tilpasses den nye folketrygden i framti-
den. Det opplegget Banklovkommisjonen foreslo i 
denne utredningen, og forslagene til lovendringer 
ble i all hovedsak fulgt opp av departementet og 
Stortinget, og endringslov 17. desember 2010 nr. 
83 trådte i kraft 1. januar 2011. 

Under arbeidet med hvordan forsikringsba-
serte tjenestepensjonsordninger best kunne til-
passes den nye folketrygden i framtiden, så Bank-
lovkommisjonen at det reiste seg særlige pro-
blemstillinger knyttet til fripoliser og de kapital-
krav som EU/EØS lovgivningen om nye kapital-
krav til pensjonsinnretningene (Solvens II) reiste i 
forhold til pensjonsinnretningenes soliditetsmes-
sige situasjon. I løpet av 2011 sendte også Finans-
departementet i alt fire brev vedlagt ulike innspill 
fra Finanskriseutvalget, Finanstilsynet og 
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) til 
Banklovkommisjonen med anmodning om at 
disse ble vurdert i tilknytning til Banklovkommi-
sjonens arbeid med tilpasningen av pensjons-
lovene til ny folketrygd. Disse innspillene reiste i 
hovedsak soliditetsmessige spørsmål knyttet til 
pensjonsregelverket og da særlig foretakspen-
sjonsloven. Banklovkommisjonen valgte å adres-
sere disse problemstillingene i en egen utredning, 
Utredning nr. 25, NOU 2012: 3 Fripoliser og kapi-
talkrav. 

Banklovkommisjonen har etter dette fokusert 
på arbeidet med å finne ut hvordan forsikrings-
baserte tjenestepensjonsordninger for alderspen-
sjon best kan tilpasses folketrygdreformen, varia-
sjoner i foretaksstruktur og foretakenes lønns-
evne og økonomi. 

For å få best mulig grunnlag for sin behand-
ling og vurdering av hvordan forsikringsbaserte 
tjenestepensjonsordninger kan utformes, har 
Banklovkommisjonen overlatt det forberedende 
arbeidet til en arbeidsgruppe bestående av blant 
annet deltakere fra de store pensjonsinnretnin-
gene, Finansnæringens Fellesorganisasjon, Fafo, 
Finanstilsynet, Arbeidsdepartementet, Akademi-
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kerne, Landsorganisasjonen, Næringslivets 
Hovedorganisasjon, Spekter, Unio, Virke og forsi-
kringsmegler innenfor livsforsikring.

1.1.2 Lovutkastet og forholdet til 
eksisterende pensjonsordninger og 
pensjonsrettigheter

Lovutkastet om kollektiv tjenestepensjonsforsik-
ring i utredningen er etter Banklovkommisjonens
vurdering den beste måten å åpne for og etablere 
forsikringsbaserte tjenestepensjonsordninger som
er tilpasset hovedprinsippene i ny folketrygd, og 
ikke minst de soliditetsmessige og økonomiske 
utfordringene som pensjonsinnretninger og fore-
tak har møtt de siste 10-15 år i forhold til opprett-
holdelse, finansiering og sikring av tjenestepen-
sjonsordninger. 

En ny type tjenestepensjonsordning vil reise 
spørsmål knyttet til sammenkobling av opptjente 
pensjonsrettigheter i eksisterende ytelsesbaserte 
foretakspensjonsordninger og nye pensjonsrettig-
heter som vil opptjenes i pensjonsordninger etter 
den nye loven. I tillegg vil en ny lov reise spørsmål 
om hvilke behov det er for å foreta endringer i 
andre lover. For en ny lov om kollektiv tjeneste-
pensjonsforsikring gjelder dette blant annet inn-
skuddspensjonsloven med forskrifter, forsikrings-
virksomhetsloven kapittel 9, samt hva som bør 
skje med eksisterende foretakspensjonslov. 

For Banklovkommisjonen har det fremstått 
som viktig av hensyn til arbeidslivets parter og til-
byderne av kollektive tjenestepensjonsordninger 
at det avklares så raskt som mulig hvordan et nytt 
forsikringsbasert tjenestepensjonsprodukt kan 
utformes. Først etter at man ser hovedlinjene av 
hvilke produkter som kan tilbys og velges i fram-
tiden, herunder plassering og fordeling av de 
ulike risikoelementene knyttet til avkastning og 
dødelighet i forhold til det trepartsforholdet som 
inngår i en tjenestepensjonsordning, vil det være 
mulig å vurdere problemene knyttet til eksiste-
rende pensjonsordninger og pensjonsrettigheter, 
herunder overgangsregler, samt endringer i 
andre lover. For å unngå forsinkelser, har Bank-
lovkommisjonen derfor valgt å ta disse vurderin-
gene inn i en egen utredning som en fase III i 
arbeidet med å tilpasse pensjonslovene til ny 
folketrygd. 

Enkelte medlemmer av Banklovkommisjonen 
har knyttet særmerknader til dette og har ment at 
disse spørsmålene burde vært vurdert samtidig 
og at Banklovkommisjonen burde ha tatt seg den 
nødvendige tid til å utarbeide et samlet forslag 
som også omfatter endringer i andre lover og 

overgangsregler i forhold til eksisterende pen-
sjonsordninger og pensjonsrettigheter. 

Som fase III av arbeidet med tilpasning av pen-
sjonslovene til folketrygdereformen vil Banklov-
kommisjonen utarbeide en utredning som ser på 
spørsmålene knyttet til sammenkobling av eksis-
terende pensjonsordninger og nye tjenestepen-
sjonsordninger samt hvilke overgangsregler og 
overgangsperioder som er nødvendig før en ende-
lig tilpasning til ny folketrygd er på plass. Det vil 
videre bli sett på hva som bør gjøres med eksiste-
rende foretakspensjonslov samt endringer i andre 
lover. Banklovkommisjonen tar sikte på at en 
utredning om fase III kan ferdigstilles vinteren 
2013. I kapittel 10 i utredningen er det gitt en kort 
beskrivelse av de spørsmål som Banklovkommi-
sjonen tar sikte på å behandle i fase III av arbeidet. 

1.1.3 Banklovkommisjonens vurderinger  
og lovutkast

I utredningens kapittel 2 er Banklovkommi-
sjonens mandat inntatt og det er gitt en beskri-
velse av hvordan Banklovkommisjonen har orga-
nisert sitt arbeid med utredningen. I utredningens 
kapittel 3 er det gitt nærmere informasjon om 
folketrygden, andre pensjonsordninger og tid-
ligere utredningsarbeid som danner bakgrunn for 
arbeidet.

I kapittel 4 er det innledningsvis gitt en nær-
mere beskrivelse av foretakspensjonsloven og de 
ytelsesbaserte foretakspensjonsordningene og 
hvordan disse tradisjonelt har væt koblet direkte 
til alderspensjon beregnet på grunnlag av de 
gamle reglene i folketrygden. Det er også gitt en 
beskrivelse av folketrygdreformen. 

Folketrygdreformen er den umiddelbare 
årsak til Banklovkommisjonens gjennomgang av 
foretakspensjonsloven med sikte på en nødvendig 
modernisering av regelverket. Imidlertid har 
andre nasjonale og internasjonale forhold de siste 
10-15 år medført at foretakspensjonsordningene 
har kommet under press. Også disse forhold har 
vært av vesentlig betydning for Banklovkommisjo-
nen ved utarbeidelsen av en ny forsikringsbasert 
tjenestepensjonsordning. Det vises til kapittel 4 og 
innledningsvis i kapittel 5. Fra arbeidsgiverhold er 
det fremhevet at ytelsesbaserte pensjonsordnin-
ger medfører store økonomiske belastninger for 
mange foretak og at de årlige kostnadene frem-
trer som uforutsigbare. I tillegg har de regnskaps-
messige krav til balanseføring av framtidige pen-
sjonsforpliktelser som gjeldspost i balansen, med-
ført betydelige problemer for mange foretak i 
form av kapitalbinding. Fra arbeidstakerhold har 
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de ytelsesbaserte foretakspensjonsordningene 
stort sett gitt gode pensjoner. Pensjonssystemet 
er imidlertid ikke tilpasset den betydelige mobili-
teten i arbeidsmarkedet i dag. I praksis har dette 
medført at pensjonsnivået har blitt bestemt av et 
antall fripoliser utstedt etter ulike lønnsnivåer. I til-
legg har avkastningen som er blitt tilført fripoli-
sene vært liten over flere år. For pensjonsinnret-
ningene har de ytelsesbaserte foretakspensjons-
ordningene medført betydelige økonomiske utfor-
dringer. Dette skyldes at markedsforholdene de 
siste 10-15 år har gjort det vanskelige å oppnå den 
avkastningen som pensjonsinnretningene har lagt 
til grunn ved sine beregninger av premie som skal 
være nødvendig for å dekke pensjonsytelsene ved 
oppnådd opptjeningsalder. Det skyldes videre at 
de forsikredes levealder over tid har økt vesentlig 
mer enn forventet og forutsatt i den dødelighets-
statistikk med risikomarginer som er blitt lagt til 
grunn ved premieberegningen. Det har vist seg 
vanskelig å skulle forutsi forventet levealder ved 
pensjonsytelser som ligger 40 til 50 år fram i tid. I 
tillegg til den belastning disse forhold har påført 
pensjonsinnretningenes kapitalreserver, må det 
ventes at en gjennomføring av EU/EØS lovgiv-
ning om Solvens II vil stille ytterligere kapitalkrav 
knyttet til forpliktelsene som ligger i ytelses-
baserte foretakspensjonsordninger. Alle disse for-
hold gjør at det etter Banklovkommisjonens vurde-
ring er behov for å tenke nytt i forhold til utfor-
mingen av de lovmessige rammene for et forsi-
kringsbasert tjenestepensjonsprodukt. 

Når det gjelder pensjonssystemet i ny folke-
trygd, fremtrer dette etter Banklovkommisjonens
vurdering på mange måter som en slags mellom-
form – en «hybrid» – mellom et innskuddsbasert 
og et ytelsesbasert pensjonssystem. De prinsipper 
som ligger til grunn for ny folketrygd, kan derfor 
gi et utgangspunkt for utformingen av et nytt 
regelverk for forsikringsbaserte pensjonsordnin-
ger som i større grad enn hittil gis karakter av et 
forsikringsrettslig rammeverk for kollektiv tjene-
stepensjonsforsikring, og som dermed tillater 
større variasjonsbredde enn foretakspensjons-
loven. Banklovkommisjonen har lagt vekt på å 
utforme et tjenestepensjonssystem som rettslig og 
økonomisk er frittstående i forhold til pensjons-
systemet i folketrygden. Lovutkastet som er inn-
tatt i kapittel 13, er derfor utformet formelt uav-
hengig av folketrygdloven, men dette har ikke 
vært til hinder for at pensjonssystemet i den nye 
folketrygden er benyttet som modell og en sentral 
prinsippleverandør ved utformingen av det nye 
rammeverket for forsikringsbaserte tjenestepen-
sjonsordninger. Pensjonssystemet i ny folketrygd 

er blant annet utformet på grunnlag av et prinsipi-
elt skille mellom opptjeningsperioden og utbeta-
lingsperioden. Dette er fulgt opp i lovutkastet. Det 
samme gjelder alleårsprinsippet og et prinsipp om 
fordeling av levealderrisiko mellom pensjonsinn-
retning og medlemmer gjennom levealdersjuste-
ring. Det vises til avsnitt 5.2 i utredningen. Struk-
turmessig følger lovutkastet strukturen i foretaks-
pensjonsloven. Der det er hensiktmessig, er også 
ordlyden i enkeltbestemmelser gjort lik. 

Ut fra behovet for fleksibilitet inneholder lov-
utkastet to hovedalternativer for regulering av 
spørsmål om kostnads- og risikofordeling i pen-
sjonsordningen. Foretaket kan enten velge å 
utforme den kollektive tjenestepensjonsforsikrin-
gen etter reglene om «standardmodell» eller etter 
reglene om «grunnmodell». Ett medlem av Bank-
lovkommisjonen mener at navnet på standardmo-
dellen ikke er egnet.

Standardmodellen har egenskaper som forbin-
des med de forsikringsbaserte pensjonsordninger 
som tradisjonelt har vært mest brukt i privat sek-
tor i form av blant annet muligheter for årlig opp-
regulering av pensjonsopptjeningen på grunnlag 
av lønnsutvikling. Ved bruk av de muligheter som 
ligger i modellen, vil foretak kunne sikre arbeids-
takeren en alderspensjon på om lag samme nivå 
som er normalt innenfor dagens ytelsesbaserte 
foretakspensjonsordninger. Standardmodellen vil 
medføre enkelte framtidige pensjonsforpliktelser 
for foretaket som etter regnskapsreglene vil kre-
ves balanseført, men omfanget av balanseføringen 
vil beløpsmessig bli vesentlig redusert i forhold til 
det som nå gjelder for ytelsesbasert foretakspen-
sjon. 

Grunnmodellen er beregnet på foretak som vil 
sikre arbeidstakerne alderspensjon ved en forut-
beregnelig årlig innbetaling og uten variable til-
legg og uten, eller i minst mulig grad, å utløse 
krav til balanseføring av framtidige pensjonsfor-
pliktelser. Hovedegenskapene i de to modellene 
er i utgangspunktet bygget opp på samme måte. 
Fellestrekkene for modellene er nærmere beskre-
vet i avsnitt 5.3 til 5.6. Kapittel 6 og 7 har fokus på 
forskjellene mellom de to modellene. 

Hver modell kan utformes med sikte på ulike 
tjenestepensjonsnivåer. Det kreves at det i pen-
sjonsplanen for pensjonsordningen skal fastsettes 
hva foretaket årlig skal innbetale i årspremie for 
arbeidstakerne. Årspremien skal fastsettes i pro-
sent av den enkelte arbeidstakers lønn. Fore-
takene kan således tilpasse årlige pensjonskost-
nader til egen økonomi og lønnsevne. Den årlige 
pensjonspremien vil inngå i en pensjonsbehold-
ning for den enkelte arbeidstaker som danner 
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grunnlag for utbetaling av alderspensjon på 
uttakstidspunktet. På samme måte som i folke-
trygden bygges det således på et alleårsprinsipp 
der alle inntektsår i utgangspunktet vil telle likt 
for oppbyggingen av en pensjonsbeholdning.

Lovutkastet fastsetter maksimalrammer for 
årspremien. Utkastet inneholder ikke forslag til 
endring av minstekravene til tjenestepensjonsord-
ninger i lov om obligatorisk tjenestepensjon. For 
standardmodellen er maksimalgrensen foreslått 
satt til 7 prosent av lønn fra 0 til 12 G og for grunn-
modellen er grensen satt til 8 prosent for tilsva-
rende lønn. Ett medlem av Banklovkommisjonen 
gir uttrykk for at det bør være mulig å fastsette 
årsinnskuddet i forhold til lønn mellom 1 og 12 G. 
Foretaket kan i tillegg betale inn en tilleggspremie 
for lønn mellom 7,1 og 12 G på inntil 18,1 prosent. 
Dette har sin bakgrunn i at det ikke gis opptjening 
i folketrygden over 7,1 G og at opptjeningen i fol-
ketrygden for lønn inntil 7,1 G er basert på 18,1 
prosent. Innenfor de årlige maksimalrammene 
kan foretaket i enkelte år foreta innskudd på inntil 
to prosent av lønn utover det som er fastsatt i pen-
sjonsplanen hvis de ønsker og har økonomisk 
evne til dette. Beregningen av maksimalgrensen 
er basert på at det skal kunne være mulig å oppnå 
et samlet pensjonsnivå som i dag er normalt for 
tjenestepensjonsordninger, nemlig om lag to tre-
deler av lønn. Enkelte medlemmer har gitt uttrykk 
for at det i en ny lov bør være rom for foretak som 
ønsker å sikte mot et samlet pensjonsnivå tilsva-
rende det som er maksimalgrensen i foretakspen-
sjonsloven i dag (samlet pensjonsnivå på 70 pro-
sent). 

Loven åpner for at arbeidstakerne selv kan 
bidra til pensjonssparing i pensjonsordningen, 
gjennom en tilskuddsordning for arbeidstakerne. 
Denne ordningen er utformet noe annerledes enn 
i foretakspensjonsloven og innskuddspensjons-
loven i dag. Etableringen av tilskuddsordningen 
forutsetter at to tredeler av arbeidstakerne er enig 
om dette og blir med i tilskuddsordningen. Den 
enkelte arbeidstaker er gitt en rett til å reservere 
seg mot å bli med i tilskuddsordningen ved etable-
ringen. For arbeidstakere som ansettes etter 
dette, vil tilskuddsordningen være en del av 
arbeidsavtalen. Arbeidstakernes tilskudd kan 
være inntil halvparten av maksimalgrensen for 
årlig innskudd, og samlet innskudd fra foretaket 
og arbeidstakerne kan ikke overskride lovens 
maksimalgrenser. Enkelte medlemmer har gitt 
uttrykk for at det ikke bør være krav med hensyn 
til hvor mange arbeidstakere som ønsker å delta i 
tilskuddsordningen. Disse mener også at arbeids-
takers tilskudd bare bør være begrenset av at det 

samlede innskudd fra foretak og arbeidstaker 
ikke skal overskride lovens maksimalgrenser. 

Pensjonsinnretningen vil ha risikoen for at 
pensjonsbeholdningen ikke årlig reduseres i verdi 
med mindre det er avtalt investeringsvalg. Dette 
innebærer at pensjonsinnretningen er underlagt 
en årlig nullgaranti. Det er fra enkelte medlemmer i 
Banklovkommisjonen knyttet særmerknader til 
fleksibilitet med utforming av en slik garanti, blant 
annet ved at denne bør kunne gjøres flerårig. 

Risikoen for at det oppnås en årlig avkastning 
utover null vil enten ligge på foretaket eller 
arbeidstakerne. I standardmodellen skal pen-
sjonsbeholdningen oppreguleres med alminnelig 
lønnsvekst slik dette er definert i folketrygden 
eller ved endring i grunnbeløpet. Det kan alterna-
tivt fastsettes i pensjonsplanen at pensjonsbehold-
ningen skal reguleres i samsvar med lønnsøknin-
gen innenfor alminnelig lønnsutvikling i foretaket. 
Denne årlige reguleringen skal i utgangspunktet 
dekkes av avkastningen på forvaltningen av mid-
lene knyttet til pensjonsbeholdningene. Dersom 
dette ikke er tilstrekkelig, kan reguleringspre-
mien trekkes av et reguleringsfond som er bygget 
opp av tidligere års avkastning. Eventuell udekket 
reguleringspremie skal dekkes av foretaket. Fore-
taket kan også forplikte seg til å oppregulere pen-
sjonsbeholdningen i samsvar med ny lønn etter 
skifte av stilling og lignende. Oppreguleringen i 
disse tilfelle skal i sin helhet finansieres av fore-
taket.

I opptjeningsperioden skal pensjonsbeholdnin-
gen tilføres en forholdsmessig andel av den kapi-
tal som faktisk frigjøres som følge av at medlem-
mer dør før uttak av pensjon (dødelighetsarv), og 
arbeidstakerne vil således ha risikoen for utviklin-
gen av levealder og dødelighet i opptjeningsperio-
den. 

Alderspensjon skal kunne utbetales fra 62 år. 
Ved beregningen av pensjonsytelsene på utbeta-
lingstidspunktet skal det skje en levealdersjuste-
ring basert på folketrygdens delingstall. Som 
følge av at folketrygdens delingstall er fastsatt på 
grunnlag av en gjennomsnittsberegnet dødelighet 
for hele befolkningen og at medlemmene i kollek-
tive tjenestepensjonsforsikringer vil kunne ha en 
forventet levealder som avviker fra dette, er det 
foreslått at det skal skje en bransjefastsatt juste-
ring av delingstallet. Dersom en pensjonsinnret-
ning som følge av sammensetning av medlemmer 
i sin portefølje har en forventet levetid som avvi-
ker fra bransjejusteringen, skal en eventuell til-
leggsrisiko knyttet til levealder i utbetalingstiden 
dekkes ved særskilt premie. En slik premie skal 
fordeles på objektivisert grunnlag på de pensjons-
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ordninger i pensjonsinnretningen som har en avvi-
kende forventet levealder i forhold til det som er 
lagt til grunn ved bransjejusteringen av delingstal-
let. Enkelte medlemmer i Banklovkommisjonen 
mener at reglene og prinsippene i lovutkastet om 
levealdersjustering må utredes nærmere før de 
kan vedtas. Enkelte medlemmer har videre gitt 
uttrykk for at de mener at levealdersjusteringen i 
folketrygden og tjenestepensjonsforsikringen 
medfører en for stor avkorting av pensjonsytel-
sene ved uttak ved 62 år enn ved senere uttak. De 
mener at det bør åpnes for tiltak som kan bidra til 
å dempe avkortingen av alderspensjonen for de 
som tar ut pensjon tidlig i form av å stoppe eller 
redusere opptjeningen etter 62 år. 

Bruken av levealderjustering og et kjønns- og 
aldersnøytralt delingstall gjør det mulig å fastsette 
den årlige innskuddspremien for den enkelte 
arbeidstaker uavhengig av kjønn samtidig som lik 
pensjonsbeholdning gir lik pensjonsytelse uav-
hengig av om arbeidstakeren er mann eller 
kvinne. Pensjonsytelsen blir også nøytral i forhold 
til det tidspunkt vedkommende velger å ta ut 
alderspensjon. 

Pensjonen skal som hovedregel være livsvarig 
og utbetales til medlemmet dør, men det kan i 
pensjonsplanen fastsettes en tidsavgrenset pen-
sjon med utbetaling til medlemmer har fylt 80 år, i 
alle tilfelle til pensjonen har løpt i minst 10 år. Der-
som pensjonsbeholdningen er av begrenset stør-
relse, er det gitt bestemmelser som forkortet 
utbetalingstid. Ett medlem i Banklovkommisjonen 
er av den oppfatning at det ikke bør åpnes for å 
avtale tidsavgrensede ytelser i kollektiv tjeneste-
pensjonsforsikring. 

Pensjonsytelsen skal oppreguleres med årlig 
avkastning med mindre det i pensjonsplanen fast-
settes at pensjonsytelsen skal reguleres tilsva-
rende alminnelig lønnsvekst deretter fratrukket 
0,75 prosent. Dette er i samsvar med den regule-
ringen som skjer i folketrygden. Dersom det fast-
settes slik regulering i pensjonsplanen, skal regu-
leringspremien i utgangspunktet dekkes av årlig 
avkastning eller eventuelt av et pensjonsregule-
ringsfond bygget opp av tidligere års avkastning. 
Udekket del av reguleringspremien skal dekkes 
av foretaket. 

I stedet for at pensjonsinnretningen forvalter 
pensjonsordningens midler kan det avtales at den 
enkelte arbeidstaker skal ha investeringsvalg ved 
at pensjonsbeholdningen knyttes til en individuell 
investeringsportefølje for den enkelte arbeidsta-
ker. Pensjonsinnretningen vil i disse tilfeller ikke 
ha noen nullgaranti og foretaket vil ikke ha noe 
oppreguleringsansvar. Ett medlem i Banklovkom-

misjonen mener at det ikke bør åpnes for at pen-
sjonsbeholdningen kan underlegges individuell 
investeringsportefølje. I standardmodellen åpnes 
det videre for at pensjonsinnretningen og foreta-
ket kan avtale at pensjonsordningens midler kan 
underlegges investeringsvalg for foretaket. Fore-
taket vil i disse tilfellene ha risikoen for at årlig 
avkastning vil bli tilstrekkelig til å dekke oppregu-
lering av pensjonsbeholdning og pensjonsytelser, 
herunder risikoen for negativ avkastning. I for-
hold til arbeidstakerne vil pensjonsinnretningens 
nullgaranti formelt sett gjelde, men i praksis vil 
pensjonsordningen bli brakt til opphør dersom 
foretaket ikke klarer å dekke sine forpliktelser. 

I opptjeningsfasen vil foretaket bære kost-
nadene knyttet til administrasjon og forvaltning av 
pensjonsordningene på samme måte som i dagens 
ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger og inn-
skuddspensjonsordninger, se utredningens kapit-
tel 8. I grunnmodellen vil foretakets ansvar for 
administrative kostnader direkte knyttet til pen-
sjonsytelser under utbetaling være begrenset. Ett 
medlem i Banklovkommisjonen mener at medlem-
mer i grunnmodellen både skal dekke kostnader 
knyttet til administrasjon og forvaltning i utbeta-
lingsperioden. 

Når det gjelder rettigheter for fratrådte arbeids-
takere, er det i kapittel 9 fastslått at pensjonsordnin-
gens midler på fratredelsestidspunktet skal sikres 
ved utstedelse av et pensjonsbevis. Pensjonsbe-
holdningen skal eventuelt tilføres en forholdsmes-
sig andel av reguleringsfondet. Ett medlem i Bank-
lovkommisjonen mener at en slik andel ikke skal 
tilføres den fratrådte arbeidstakers pensjons-
beholdning. Dersom pensjonsbeholdningen er 
mindre enn halvparten av grunnbeløpet i folketryg-
den og medlemmet har pensjonsbevis fra tidligere 
arbeidsforhold skal det ikke utstedes pensjons-
bevis, men pensjonsbeholdningen skal overføres 
det pensjonsbeviset vedkommende har fra tidli-
gere. Medlemmet kan i stedet kreve overføring av 
pensjonsbeholdningen til individuell pensjonsav-
tale. I pensjonsordninger etter standardmodellen 
skal pensjonsbeviset også omfatte en administra-
sjonsreserve. Pensjonsbeholdningen knyttet til et 
pensjonsbevis vil bli oppregulert med årlig avkast-
ning på midlene. Premie knyttet til pensjonsinnret-
ningenes avkastningsgaranti (nullgarantien) skal 
trekkes av administrasjonsreserven, årlig avkast-
ning eller pensjonsbeholdningen med mindre pen-
sjonsbeviset er underlagt investeringsvalg. 

Det foreslås at loven skal tre i kraft på det tids-
punkt Kongen fastsetter. I kapittel 10 er det 
påpekt mindre justering som eventuelt da må gjø-
res i blant annet skatteloven. 
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I utredningens kapittel 11 er det gjort en drøf-
telse av likestillingsmessige, administrative og 
økonomiske konsekvenser av lovutkastet. 

1.2 Summary

1.2.1 Introduction

The Banking Law Comission’s Report No. 26, the 
Pension Acts and National Insurance Reform II, 
contains a draft for a new act on collective service-
pension insurance.

The report and the draft bill are the second 
part of The Banking Law Comission’s work on 
evaluating and making adjustments to the pension 
acts to match changes in the National Insurance 
Act. The first part of this work is apparent from 
The Banking Law Comission’s Report No. 23, 
NOU 2010: 6 the Pension Acts and National Insur-
ance Reform I. By letter of 7 July 2009 The Minis-
try of Finance asked that The Banking Law 
Comission should report on and propose amend-
ments to the pension acts in order to adapt them 
to the changes in the National Insurance Act. By 
Act of 5 June 2009 No. 32 to amend the National 
Insurance Act (new old-age pension), new rules 
were adopted for earning and calculation of old-
age pension in the national insurance system 
based on wholly different principles than previ-
ously. New rules on flexible drawdown of old-age 
pension were also adopted. 

In its terms of reference the Ministry of 
Finance allowed for The Banking Law Comis-
sion’s work to be divided up into several reports. 
This is why in Report No. 23 The Banking Law 
Comission proposed amendments to the pension 
acts involving necessary adaptations of the acts 
for entry into force of the rules on a new old-age 
pension in the National Insurance Act of 1 january 
2011. This involves inter alia an opening for flexi-
ble withdrawal from the old-age pension from the 
age of 62. In addition, draft amendments to the 
Defined-Contribution Pensions Act, the Act on 
Individual Pension Schemes and the Act on Man-
datory Occupational Pension have been prepared, 
so that these are adapted to the other main princi-
ples of the new old-age pension in the national 
insurance system. For defined-benefit company 
pension a transitional arrangement was estab-
lished that means an adaptation to a flexible draw-
down of old-age pension, but that the limitation 
rules at the time were otherwise continued. The 
Banking Law Comission found that the transition 
scheme should apply until a review and clarifica-

tion had been made of how insurance-based ser-
vice-pension schemes in the private sector should 
be adapted to the new national insurance future. 
The set-up that The Banking Law Comission pro-
posed in this report and the proposals for legisla-
tive amendments, were followed up by the Minis-
try and the Storting and Amending Act No. 83 of 
17 December 2010 entered into force on 1 january 
2011. 

During the work on how insurance-based ser-
vice-pension schemes best could be adapted to the 
new national insurance system in future, The Bank-
ing Law Comission saw that it raised special prob-
lems related to paid-up policies and the capital 
requirements that the EU/EEA legislation on new 
capital requirements of the pension entities (Sol-
vency II) would make in relation to the pension 
entities’ financial strength. In the course of 2011 the 
Ministry of Finance thus sent a total of four letters 
attached to various initiatives from the Financial 
Crisis Committee, the Financial Supervisory 
Authority of Norway and Finance Norway (FNO) 
to The Banking Law Comission with a request that 
these be considered in connection with The Bank-
ing Law Comission’s work on adaptation of the pen-
sion acts to the new National Insurance Act. These 
initiatives mostly raised questions of solidarity in 
relation to the pension regulations and the com-
pany pensions acts in particular. 

The Banking Law Comission elected to 
address these issues in a separate report, Report 
No. 25, NOU 2012: 3 Paid-up Policies and Capital 
Requirements. 

The Banking Law Comission has subsequently 
focused on the work of finding out how insurance-
based service-pension schemes for the old-age 
pension can best be adapted to the national insur-
ance reform, variations in undertaking structure 
and the undertakings’ profitability and finances. 

In order to get the best possible basis for its 
consideration and assessment of how insurance-
based service-pension schemes can be designed, 
The Banking Law Comission has left the prepara-
tory work to a working party consisting of inter 
alia participants from the big pension entities, 
Finance Norway, the Institute for Labour and 
Social Research, the Financial Supervisory 
Authority of Norway, the Ministry of Labour, the 
Federation of Norwegian Professional Associa-
tions (Akademikerne), the Norwegian Confedera-
tion of Trade Unions (LO), the Confederation of 
Norwegian Enterprise (NHO), the unions Spekter, 
Unio and Virke and life assurance brokers. 
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1.2.2 The draft bill and the relation to 
existing pension schemes and pension 
rights

The draft bill on collective service-pension insur-
ance in the report is in The Banking Law Comis-
sion’s opinion the best way in which to open for and 
establish insurance-based service- pension 
schemes that are adapted to the main principles of 
the new national insurance system and not least the 
financial-strength and financial challenges that pen-
sion entities and undertakings have encountered in 
the last 10-15 years in relation to maintenance, 
financing and securing of service-pension schemes.

A new type of service-pension scheme will 
raise questions related to the connection of 
earned pension rights in existing defined-benefit 
company pension schemes and new pension 
rights that will be earned in pension schemes 
under the new Act. In addition a new Act will raise 
questions of what need there is to make amend-
ments to other legislation. For a new Act on collec-
tive service-pension insurance this concerns inter 
alia the Defined-Contribution Pension Act with 
statutory regulations, the Insurance Activities Act 
Chapter 9, and what ought to happen to the exist-
ing Defined-Benefit Pensions Act. 

For The Banking Law Comission it has been 
important, for the sake of the parties to industry 
and the offerers of collective service-pension 
schemes, that it be clarified as quickly as possible 
how a new, insurance-based service-pension prod-
uct can be designed. Not until we see the main 
lines of what products can be offered and chosen 
in future, including placement and distribution of 
the various risk elements related to return on cap-
ital and mortality in relation to the tripartite rela-
tionship of service-pension scheme, will it be pos-
sible to consider the problems related to existing 
pension schemes and pension rights, including 
transitional rules, plus amendments to other acts. 
In order to avoid delays The Banking Law Comis-
sion has therefore elected to include these evalua-
tions in a separate report as Phase III of the work 
of adapting the pension acts to the new national 
insurance system. 

Certain members of The Banking Law Comis-
sion have attached special remarks to this and are 
of the opinion that these questions ought to be 
considered at the same time and that The Banking 
Law Comission ought to have taken the necessary 
time to prepare an integrated proposal that also 
includes amendments to other acts and transi-
tional rules in relation to existing pension 
schemes and pension rights. 

As Phase III of the work on adaptation of the 
pension acts to the national insurance reform The 
Banking Law Comission prepare a report that will 
look at the questions related to the connection of 
existing pension schemes and new service-pen-
sion schemes and what transitional rules and tran-
sitional periods that are necessary before a final 
adaptation to the new national insurance system is 
in place. It will also be looked at what ought to be 
done with the existing company pensions acts 
plus amendments to other acts. The Banking Law 
Comission aims to complete a report on Phase III 
in the winter of 2013. Chapter 10 of the report pro-
vides a brief description of the questions that The 
Banking Law Comission aims to deal with in 
Phase III of the work. 

1.2.3 The Banking Law Comission’s 
evaluations and draft bill

Chapter 2 of the report includes The Banking Law 
Comission’s terms of reference and describes 
how The Banking Law Comission has organised 
its work on the report. Chapter 3 of the report pro-
vides more detailed information on the national 
insurance system, other pension schemes and 
previous report work that forms the background 
to the work.

Chapter 4 begins with a description of the 
company pensions acts and the defined-benefit 
pension schemes and how these were traditionally 
connected direct to the old-age pension calculated 
on the basis of the old rules of the national insur-
ance system. A description of the national insur-
ance reform is also provided.

That reform is the immediate occasion of The 
Banking Law Comission’s review of the Defined-
Benefit Pensions Act with a view to a necessary 
modernisation of the regulatory system. However, 
other national and international factors in the last 
10-15 years have put the company pension 
schemes under pressure. Also these factors have 
been of material significance for The Banking Law 
Comission in the preparation of a new insurance-
based service-pension system, see Chapter 4 and 
the introduction to Chapter 5. From the 
employer’s side it is emphasised that the current 
defined-benefit company pension schemes cause 
excessive financial burdens on many undertak-
ings and that the annual costs appear unpredicta-
ble. In addition the accounting requirements for 
balance-sheet recognition of future pension com-
mitments as liabilities in the balance sheet have 
led to considerable problems for many under-
takings, in the form of capital binding. From the 
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employee point of view the defined-benefit com-
pany-pension schemes have by and large yielded 
good pensions. The pension system is not, how-
ever, adapted to the considerable mobility in 
today’s labour market. In practice this has meant 
that the pension level has been determined by a 
number of paid-up policies issued under various 
salary levels. In addition, the yield that has been 
added to the paid-up policies over the years has 
remained small. For the pension entities defined-
benefit company-pension schemes have repre-
sented considerable financial challenges. This is 
due to the fact that over the last 10-15 years mar-
ket conditions have made it difficult to achieve the 
return on capital the pension entities assumed in 
their calculations of the premiums necessary to 
calculate pension benefits at pensionable age. It is 
also due to the fact that the insured’s longevity 
has increased drastically more than expected and 
assumed in the mortality statistics upon which the 
calculation of the premium is based. It has proven 
hard to predict expected lifetime for pension bene-
fits 40 or 50 years ahead. In addition to the bur-
dens that these factors have laid on the pension 
entities’ capital reserves, it must be expected that 
an implementation of EU/EEA legislation on Sol-
vency II will create additional capital require-
ments related to the commitments inherent in 
defined-benefit pension schemes. All these factors 
mean that in The Banking Law Comission’s evalua-
tion there is a need for fresh thinking in relation to 
the design of the statutory frameworks for an 
insurance-based service-pension product.

As regards the pension system in the new 
national insurance system, in The Banking Law 
Comission’s opinion this is in many ways a hybrid 
between a defined-contribution pension schemes 
and a defined-benefit pension schemes. The prin-
ciples that underlie the new national insurance 
system may therefore constitute a point of depar-
ture for the design of new regulations for insur-
ance-based pension schemes that to a greater 
degree than hitherto are given the character of an 
insurance-law framework for collective service-
pension insurance, and which thereby permits a 
greater range of variation than company pensions 
acts. The Banking Law Comission has emphasised 
the design of a service-pension system that is 
legally and financially independent from the pen-
sion system of the national insurance system. The 
draft bill included in Chapter 13 has therefore 
been formally drawn up independently of the 
National Insurance Act, but this has not prevented 
the pension system in the new national insurance 
systems being used as models and a key source of 

principle in the design of the new templates for 
insurance-based service-pension schemes. The 
pension system of the new national insurance sys-
tems is inter alia based on a distinction in principle 
between the earning and the disbursement peri-
ods. This has been followed up in the draft bill. 
The same applies to the all-years principle and a 
principle on distribution of actuarial risk between 
the pension unit and the member through actuar-
ial adjustments, see Section 5.2 of the report. 
Structurally speaking the draft bill follows the 
structure of the Defined-Benefit Pensions Act. 
Where expedient, also the wording of individual 
provisions has been made similar. 

Given the need for flexibility, the draft bill con-
tains two main alternatives for regulation of the 
question of apportionment of costs and risks in 
the pension scheme. The undertaking may either 
choose to design the collective service-pension 
insurance policy under the rules of the «the stand-
ard model» or under the rules of «the basic 
model». One member of The Banking Law Comis-
sion considers that the name «the standard 
model» is inappropriate. 

The standard model has qualities that are 
associated with the insurance-based pension 
schemes that have traditionally been most used in 
the private sector in the form of inter alia possibili-
ties for annual adjustment of the pension earning 
on the basis of salary trends. When using oppor-
tunities inherent in the model, undertakings can 
secure the employee an old-age pension on about 
the same level as is normal within the present 
defined-benefit pension schemes. The standard 
model involves certain future pension commit-
ments for the undertaking that under the account-
ing rules must be recognised in the balance sheet, 
but the scope of the recognition as regards size of 
the amount will be greatly reduced in relation to 
what is now the case for a defined-benefits com-
pany pension scheme. 

The basic model is meant for undertakings 
that want to secure employees the old-age pension 
with a predictable annual inpayment and without 
variable supplements and without, or at least to 
the minimum degree possible, triggering require-
ments for balance-sheet recognition of future pen-
sion commitments. The main characteristics of 
the two models are in principle built up in the 
same way. The common features of the models 
are further described in Sections 5.3 to 5.6. Chap-
ters 6 and 7 focus on the differences between the 
two models. 

Each model may be designed with a view to 
various levels of service-pension. It is demanded 
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that the pension scheme stipulate what the under-
taking shall pay in every year in annual premium 
for the employees. The annual premium shall be 
stipulated as a percentage of the individual 
employee’s salary. The undertakings may thus 
adapt annual pension costs to their own finances 
and profitability. The annual pension premium will 
be part of a pension stock for the individual 
employee, forming the basis for the disbursement 
of his old-age pension at the time of drawdown. In 
the same way as in the national insurance system, 
therefore, an all-year principle is built in, whereby 
all income years in principle will count equally for 
the development of a pension stock. 

The draft bill stipulates maximum frameworks 
for the annual premium. The draft does not con-
tain proposals to change the minimum require-
ments for service-pension schemes in the Manda-
tory Occupational Pensions Act. For the standard 
model the maximum limit is set at 7 per cent of 
salary from 0 to 12 G (baseline figure of the 
national insurance) and for the basic model the 
limit is set at 8 per cent for the corresponding sal-
ary. One member of The Banking Law Comission 
has stated that it should be possible to stipulate 
the annual contribution in relation to salary 
between 1 and 12 G. The undertaking may in addi-
tion pay a supplementary premium for salaries 
between 7.1 and 12 G of up to 18.1 per cent. This is 
because there is no earning of points in the 
national insurance system over 7.1 G and because 
earning in the national insurance system for sala-
ries up to 7.1 G are based on 18.1 per cent. Within 
the annual maximum frameworks the undertak-
ing may in individual years undertake contribu-
tions of up to two per cent of salary over and 
above what is stipulated in the pension plan if they 
want and are financially able to do so. The calcula-
tion of the maximum limit is based on the idea 
that it should be possible to attain a total pension 
level that is today normal for service-pension 
schemes, namely about two-thirds of salary. 
Certain members have suggested that in a new Act 
there ought to be room for undertakings that 
desire to aim for total pension level corresponding 
to what is the maximum level in the Defined-Bene-
fit Pensions Act today (70 per cent). 

The Act allows the employees themselves to 
contribute to pension savings in the pension sys-
tem, through a top-up scheme for the employees. 
This scheme is designed somewhat differently 
than in the Defined-Benefit pensions Act and the 
Defined-Contribution Pensions Act today. The cre-
ation of the top-up scheme presupposes that two-
thirds of the employees are agreed on this and 

join the top-up scheme. The individual employee 
is given a right to refuse to join the top-up scheme 
on its creation. For employees appointed after 
this, the top-up scheme will be part of their con-
tract of employment. The employees’ top-ups may 
be up to half of the maximum limit for annual top-
ups, and total top-ups from the undertaking and 
the employees cannot exceed the maximum limits 
of the Act. Individual members have stated that 
there ought not be a criterion for how many 
employees want to participate in the top-up 
scheme. These also consider that the employer’s 
top-ups ought to be restricted only by a rule that 
the total top-ups from undertaking and employee 
cannot exceed the maximum limits of the Act. 

The pension entity will have the risk of the 
pension stock not being annually reduced in value 
unless investment choices are agreed. This means 
that the pension entity is subject to an annual zero 
guarantee. Some members of The Banking Law 
Comission have made special remarks on flexibil-
ity in the formulation of such a guarantee inter alia 
that it ought to be made multi-year. 

The risk of achieving an annual return on capi-
tal over and above zero will rest on either the 
undertaking or the employees. In the standard 
model the pension stock shall be upwardly 
adjusted by a general salary growth as this is 
defined in the national insurance system or by a 
revision of the baseline figure. Alternatively, it can 
be stipulated in the pension plan that the pension 
stock shall be adjusted in conformity with the sal-
ary increase within the general salary trends in 
the undertaking. This annual adjustment shall in 
principle be covered by the yield on the adminis-
tration of funds related to the pension stocks. If 
this is not sufficient, the adjustment premium may 
be drawn from an adjustment fund built up from 
previous years’ return on capital. Any uncovered 
adjustment premium shall be covered by the 
undertaking. The undertaking may also commit 
itself to adjust the pension stock in conformity 
with new salary after change of position and so 
forth. The upwards adjustment in these cases 
shall in its entirety be financed by the undertak-
ing.

In the earning period the pension stock shall 
have added to it a proportionate share of the capi-
tal that is actually liberated in consequence of 
members dying before the extraction of pension 
(mortality inheritance) and the employees will 
thus have the risk for trends in longevity and mor-
tality in the earning period. 

The old-age pension shall be payable from the 
62th birthday. When calculating the pension bene-
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fits at the date of disbursement, there shall be an 
adjustment for longevity based on the national 
insurance system’s apportionment figures. In con-
sequence of the fact that the national insurance 
system’s apportionment figures are laid down on 
the basis of an average calculated mortality for the 
entire population and that the members of collec-
tive service-pension insurance policies may have 
an expected lifetime that deviates from this, it has 
been proposed that there be an adjustment of the 
apportionment figures undertaken by the indus-
try. If a pension entity, in consequence of the com-
position of members in its portfolio, has an 
expected lifetime that deviates from the industry 
adjustment, any supplementary risk related to lon-
gevity in the disbursement period shall be cov-
ered by special premium. Such a premium shall 
be apportioned on an objectivised basis between 
the pension schemes in the pension entity which 
have a deviant expected lifetime in relation to 
what was assumed by the industry’s adjustment of 
the apportionment figures. Certain members of 
The Banking Law Comission consider that the 
rules and principles of the draft bill regarding 
adjustment for longevity must be studied more 
closely before they can be accepted. Certain mem-
bers have also indicated that they think that the 
longevity adjustment in the national insurance 
system and in the service pension insurance pol-
icy involves too great a reduction of the pension 
benefits for withdrawal at 62 years than for later 
withdrawals. They think that the door should be 
opened to measures that can soften the reduction 
of the old-age pension for those who take out their 
pension early in the form of stopping or reducing 
the earnings after 62 years. 

The use of longevity adjustment and of gender- 
and age-neutral apportionment figures makes it 
possible to stipulate the annual contribution pre-
mium for the individual employee independently 
of gender at the same time as an equal pension 
stock gives the same pension return regardless of 
whether the employee is a man or a woman. The 
pension benefit, therefore, will be neutral also in 
relation to when the beneficiary chooses to take 
out the old-age pension. 

The pension shall as a main rule be lifelong 
and be paid until the member dies, but the pen-
sion plan may stipulate a time-limited pension with 
disbursement until members have reached their 
80th birthdays, at any rate until the pension has 
run for at least ten years. If the pension stock is of 
a limited size, provisions have been made that 
reduce the disbursement time. One member of 
The Banking Law Comission is of the opinion that 

the door ought not to be opened to agree time-lim-
ited benefits collective service-pension insurance. 

The pension benefit shall be upwardly regu-
lated with an annual return on capital unless the 
pension plan states that the pension benefit shall 
be regulated in accordance with ordinary salary 
growth and then less 0.75 per cent. This is in con-
formity with the adjustment in the national insur-
ance system. If such adjustment is stipulated in 
the pension plan, the adjustment premium shall in 
principle be covered by the annual return on capi-
tal or perhaps by a pension regulation fund built 
out of previous years’ return on capital. The 
uncovered portion of the adjustment premium 
shall be covered by the undertaking. 

Instead of the pension entity managing the 
funds of pension scheme, it may be agreed that 
the individual employee shall have investment 
choices through the pension stock being linked to 
an individual investment portfolio for the individ-
ual employee. In such cases the pension entity will 
not have any zero guarantee and the undertaking 
will not have any responsibility for upwards 
adjustment. One member of The Banking Law 
Comission thinks that the door ought not to be 
opened for the pension stock to be subject to an 
individual investment portfolio. The standard 
model also allows for the pension entity and the 
undertaking to agree that the funds of the pension 
scheme can be subjected to investment choices 
for the undertaking. In these cases the undertak-
ing will have the risk for annual return on capital 
being sufficient to cover upward adjustment of 
pension stock and pension benefits, including the 
risk of negative return on capital. In relation to the 
employees, the pension entity’s zero guarantee 
will formally speaking apply, but in practice the 
pension scheme will be wound up if the undertak-
ing cannot meet its commitments. 

In the earnings phase the undertaking will 
bear the costs of administration and management 
of the pension scheme in the same way as in 
today’s defined-benefit company-pension schemes 
and defined-contribution schemes, see the 
report’s Chapter 8. In the basic model the under-
taking’s responsibility for administrative costs 
directly related to pension benefits under dis-
bursements will be limited. One member of The 
Banking Law Comission considers that members 
of the basic model shall cover costs of both admin-
istration and management in the disbursement 
period. 

As regards rights for employees who have left, 
Chapter 9 describes that the funds of the pension 
scheme at the time of leaving shall be secured by 
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issuance of a pension certificate. The pension 
stock may be topped up with a proportionate 
share of the adjustment fund. One member of The 
Banking Law Comission considers that such a 
share ought not to be added to the pension stock 
of a departed employee. If the pension stock is 
less than half of the baseline amount of the 
national insurance system and the employee has a 
pension certificate from prior work, no pension 
certificate shall be issued, but the pension stock 
shall be transferred to the existing pension certifi-
cate. The member may instead demand transfer of 
the pension stock to an individual pension agree-
ment. In pension schemes under the standard 
model, the pension certificate shall also comprise 
an administration reserve. The pension stock 
related to a pension certificate will be upwardly 
adjusted with an annual return on capital on the 
funds. Premiums related to the pension entities’ 
return on capital guarantee (the zero guarantee) 
shall be drawn from the administration reserve, 
annual return on capital or the pension stock 
unless the pension certificate is subject to invest-
ment choices. 

It is proposed that the Act enter into force at 
such time as the King shall determine. Chapter 10 
points out some minor adjustments that may have 
to be made inter alia in the Tax Act. 

Chapter 11 of the report discusses equality-of-
opportunity, administrative and financial conse-
quences of the draft bill. 

1.3 Banklovkommisjonens 
sammensetning

Banklovkommisjonen har ved avgivelsen av 
denne utredning følgende 25 medlemmer: 
– Professor dr. juris Erling Selvig, leder  

(Universitetet i Oslo)
– Advokat/fagsjef Camilla Forgaard Andreassen 

(Virke)
– Juridisk direktør Olav Breck  

(Sparebankforeningen i Norge)
– Banksjef Ottar Dalsøren  

(Sparebanken Sogn og Fjordane/Finansfor-
bundet)

– Rådgiver Anne Nesheim Egeberg  
(Forbrukerrådet)

– Økonomisk rådgiver Eystein Gjelsvik  
(Landsorganisasjonen i Norge) 

– Avdelingsdirektør Jacob Hanssen  
(Arbeidsdepartementet)

– Juridisk direktør Olav Heldal  
(DNB ASA)

– Juridisk direktør Kristin Juliussen  
(Spekter)

– Advokat Øivind Fegth Knutsen, Bærum 
– Avdelingsdirektør Øystein Løining  

(Finansdepartementet)
– Direktør Per Melsom, Oslo
– Spesialrådgiver Kristin Diserud Mildal  

(Næringslivets Hovedorganisasjon)
– Seniorrådgiver Astrid Nyberget  

(Konkurransetilsynet)
– Sjeføkonom Erik Orskaug  

(Hovedorganisasjonen for universitets- og høy-
skoleutdannede)

– Direktør Stefi Kierulf Prytz  
(Finansnæringens Fellesorganisasjon)

– Avdelingsdirektør Erling G. Rikheim  
(Finansdepartementet)

– Seniorrådgiver Egil Rokhaug  
(Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-
mentet)

– Direktør Marius Ryel  
(Norges Bank)

– Generalsekretær Rolf A. Skomsvold  
(Pensjonskasseforeningen)

– Generalsekretær Tove Storrødvann  
(Akademikerne)

– Seksjonssjef Runa Kristiane Sæther  
(Finanstilsynet)

– Seksjonsdirektør Trond Søyland  
(Finansnæringens Fellesorganisasjon)

– Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud  
(Eiker, Modum og Sigdal tingrett)

– Avdelingsdirektør Bente Øverli  
(Forbrukerombudet).

I brev av 25. august 2009 åpnet Finansdeparte-
mentet for å oppnevne representanter fra en del 
arbeidstakerorganisasjoner som ikke allerede var 
medlemmer av Banklovkommisjonen mens kom-
misjonen utreder endringer i lovreglene for pri-
vate tjenestepensjoner mv. Fra Akademikerne ble 
generalsekretær Tove Storrødvann oppnevnt. 
Hovedorganisasjonen for universitets- og høy-
skoleutdannede (Unio) er representert ved sjef-
økonom Erik Orskaug. I tillegg oppnevnte Finans-
departementet seniorrådgiver Jacob Hanssen fra 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (nå 
Arbeidsdepartementet) som medlem av Banklov-
kommisjonen. Ved brev av 27. februar 2012 opp-
nevnte Finansdepartementet videre juridisk direk-
tør Kristin Juliussen fra Spekter som medlem av 
Banklovkommisjonen i tilknytning til arbeidet 
med pensjonslovene. 

I brev av 10. mai 2012 meddelte Finansdepar-
tementet at autorisert regnskapsfører Solveig 
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Nordkvist, som har representert Virke, ønsket å 
fratre som medlem av Banklovkommisjonen. I 
brev av 10. mai 2012 oppnevnte Finansdeparte-
mentet advokat Camilla Forgaard Andreassen, 
Virke, som nytt medlem av Banklovkommisjonen.

Finansnæringens Fellesorganisasjon hadde i 
brev av 2. november 2011 til Finansdepartemen-
tet, ønske om utskifting av medlemmer i Banklov-
kommisjonen. I brev av 10. mai 2012 oppnevnte 
Finansdepartementet følgende nye medlemmer 
av Banklovkommisjonen: Juridisk direktør Olav 
Heldal, DNB ASA, direktør Stefi Kierulf Prytz, 
FNO og seksjonsdirektør Trond Søyland, FNO.

I brev av 15. juni 2012 oppnevnte Finansdepar-
tementet Kristin Diserud Mildal som medlem av 

Banklovkommisjonen i forbindelse med kommi-
sjonens arbeid med å tilpasse pensjonslovene til 
ny folketrygd. 

I brev av 15. juni 2012 fritok Finansdeparte-
mentet Arnhild Dordi Gjønnes som medlem av 
Banklovkommisjonen i forbindelse med kommi-
sjonens arbeid med å tilpasse pensjonslovene til 
ny folketrygd.

Sekretariatet har, ved utarbeidelsen av denne 
utredningen, bestått av:
– Seniorrådgiver Lise Ljungmann Haugen, 

hovedsekretær. 
– Administrerende direktør Sven Iver Steen.
– Bankrådgiver Kari Lærum.
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Kapittel 2  

Innledning

2.1 Banklovkommisjonens mandat

Finansdepartementet ba i brev av 7. juli 2009 
Banklovkommisjonen utrede og foreslå endringer 
i pensjonslovene for å tilpasse disse til de endrin-
ger som er vedtatt i folketrygdloven hva gjelder 
alderspensjon, samt til ny AFP-ordning. Det er 
lagt til grunn at pensjonslovene i denne sammen-
heng omfatter foretakspensjonsloven, innskudds-
pensjonsloven, lov om obligatorisk tjenestepen-
sjon, og eventuelt lov om individuell pensjonsord-
ning. Banklovkommisjonens oppdrag er i manda-
tet beskrevet slik:

«Departementet ber Banklovkommisjonen 
utrede og foreslå endringer i lov om foretaks-
pensjon, i lov om innskuddspensjon og i lov om 
obligatorisk tjenestepensjon, ev. også i lovgiv-
ningen om individuell pensjonsordning, for å 
tilpasse disse lovene til de endringer som er 
vedtatt i folketrygden, jf. lov 5. juni 2009 nr. 32 
om endringer i folketrygdloven (ny alderspen-
sjon), og ny AFP-ordning. Det legges til grunn 
at regelverket i hensiktsmessig grad utformes 
slik at det følger opp hovedprinsippene i den 
vedtatte folketrygden. 

Departementet ber om at Banklovkommi-
sjonen tar med følgende i sin utredning: 

Alleårsopptjening

En vurdering av hvorvidt opptjening av pen-
sjon i alle yrkesaktive år (alleårsopptjening) 
bør innføres som et generelt opptjeningsprin-
sipp i tjenestepensjonsordningene i privat sek-
tor. 

En vurdering av om gjeldende sluttlønns-
baserte ordninger bør avvikles med rimelige 
overgangsordninger for eksisterende ordnin-
ger, ev. om slike ordninger skal kunne videre-
føres, f. eks. for eksisterende medlemmer, der-
som alleårsopptjening innføres som et generelt 
opptjeningsprinsipp, til erstatning for bl.a. slutt-
lønnsprinsippet slik dette nå praktiseres. Ev. 

hvordan sluttlønnsbaserte ordninger kan vide-
reføres sammen med den vedtatte folketryg-
den.

Delingstall (levealdersjustering)

En vurdering av om det er hensyn som tilsier at 
delingstall skal innføres i tjenestepensjonsord-
ningene i privat sektor, og om det er gjennom-
førbart å innføre delingstall, og i tilfelle hvor-
dan.

Fleksibel pensjonsalder

En vurdering av om og ev. hvordan fleksibel 
pensjonsalder fra 62 år bør innføres i de private 
tjenestepensjonslovene. Både i forhold til hel 
eller delvis uttak av alderspensjon fra nevnte 
aldersgrense.

Sentrale problemstillinger for den nær-
mere vurdering av løsninger vil etter departe-
mentets syn være:
– Hvordan en skal omregne årlig alderspen-

sjon for uttak i ulike aldre, herunder om ret-
ten til, eller vilkårene for, uttak bør påvirkes 
av den seleksjonsproblematikk som kan 
oppstå ved fleksibelt uttak. 

– Om det bør innføres ulike regler for opp-
tjening av alderspensjon før og etter fylte 62 
år.

Beregnet folketrygd i lov om foretakspensjon

En vurdering av og utkast til endringer i 
bestemmelsen om beregnet folketrygd i lov 
om foretakspensjon, samt en vurdering av om 
knekkpunkter, maksimale innskuddssatser 
mv. i innskuddspensjonsloven bør endres. 

Ved utforming av forslag bes Banklovkom-
misjonen om å bygge videre på de grunnleg-
gende prinsipper som ivaretar hensyn til like-
behandling av, og forholdmessighet mellom, 
ansatte når tjenestepensjonene ses sammen 
med folketrygd beregnet etter regler som ved-
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tatt i lov 5. juni 2009 nr. 32 om endringer i folke-
trygden (ny alderspensjon), jf. også de vurde-
ringer som framkommer i NOU 2009: 13 om 
Brede pensjonsordninger kapittel 9.

Nytt opptjeningssystem

En vurdering av og utkast til lovregler om opp-
tjening av alderspensjon etter en såkalt «hybri-
dordning» som beskrevet i NOU 2009: 13 om 
Brede pensjonsordninger avsnitt 7.3.4, jf. at et 
slikt opptjeningsprinsipp etter utvalgets vurde-
ring er godt tilpasset opptjeningsprinsippene 
for ny alderspensjon i folketrygden. 

Alderspensjonens varighet

En vurdering av om minstekravet i pensjons-
lovene til alderpensjonenes varighet bør økes, 
gjøres livsvarig eller om det alternativ bør stil-
les krav om at alderpensjon minst må utbetales 
fram til medlemmet har fylt 77 år, uavhengig av 
når uttaket av alderspensjon tar til.

Regulering av løpende pensjoner

En vurdering av reglene om regulering av 
løpende pensjoner (pensjoner under utbeta-
ling), jf. finansministerens brev til Stortinget 8. 
februar 2008 (Svar på spørsmål 568 til skriftlig 
besvarelse fra stortingsrepresentanten Erna 
Solberg). Kommisjonen bes for øvrig legge opp 
til at reguleringen av løpende pensjoner følger 
opp det nye reguleringsprinsippet som er ved-
tatt for folketrygden og som vil legges til grunn 
også for offentlige tjenestepensjoner. 

Overgangsordninger

Banklovkommisjonen bes vurdere i hvilken 
utstrekning nytt regelverk skal gjelde pensjon 
som er opptjent før endringene gis ikrafttre-
delse, og foreslå en hensiktsmessig tidsfrist for 
tilpassing av eksisterende ordninger til nytt 
regelverk.

Banklovkommisjonen bes også vurdere 
hvor lang tid selskapene bør få til å legge om 
sine systemer. 

3. Arbeid og frist mv.
Finansdepartementet har som nevnt over 
sendt NOU 2009: 13 på høring med frist 11. sep-
tember 2009. NOU 2009: 13 inneholder vurde-
ringer som berører Banklovkommisjonens 
arbeid. Departementet vil oversende relevante 

høringsmerknader til Banklovkommisjonen 
etter hvert som de mottas.

Banklovkommisjonen skal i sitt arbeid følge 
utredningsinstruksen, herunder gi en tilstrek-
kelig oversikt over økonomiske og administra-
tive konsekvenser. Slik det er anført som 
hovedregel for offentlige utredninger, skal 
minst ett forslag baseres på uendret ressurs-
bruk innen vedkommende område. Banklov-
kommisjonens forslag til endringer i de skatte-
begunstigede tjenestepensjonsordningene i 
privat sektor bør i utgangspunktet være prove-
nynøytrale for det offentlige. 

Det bes om at Banklovkommisjonen avgir 
en utredning innen 30. april 2010. For å sikre 
framdrift på nødvendige tilpasninger til ny 
alderspensjon i folketrygden, kan Banklov-
kommisjonens vurderinger av det samlede 
saksområde nevnt ovenfor etter foreleggelse 
for Finansdepartementet fordeles – dersom det 
er hensiktsmessig – på to utredninger. Innhold 
og fremdrift i den første utredningen skal i til-
felle tilpasses med sikte på at nødvendige lov-
endringer for å tilpasse pensjonsordningene til 
fleksibel pensjonsalder, endret beregning av 
folketrygden og økte krav til utbetalingsperio-
dens lengde, samt nødvendige overgangs-
regler, kan settes i kraft 1. januar 2011.»

Som det fremgår av mandatet, åpnet Finans-
departementet for at Banklovkommisjonens vur-
dering av det samlede saksområdet, om hen-
siktsmessig, kunne fordeles på flere utredninger. 
Banklovkommisjonen konkluderte tidlig i arbei-
det med at en deling av arbeidet ville gi det beste 
resultatet på sikt. I NOU 2010: 6 Pensjonslovene 
og folketrygdreformen I foreslo Banklovkommi-
sjonen endringer i pensjonslovene som innebar 
en tilpasning til folketrygdreformens innføring 
av rett til fleksibelt uttak av alderspensjon. Den 
første del av tilpasningen av blant annet foretaks-
pensjonsloven ble på bakgrunn av utredningen, 
gjennomført ved endringer i foretakspensjons-
loven ved lov 17. desember 2010 nr. 83. Endrin-
gene trådte i kraft 1. januar 2011. Banklovkommi-
sjonen la til grunn at det som fase II av arbeidet 
ville foretas en gjennomgang og avklaring av 
hvordan forsikringsbaserte tjenestepensjonsord-
ninger i privat sektor burde tilpasses den nye 
folketrygden i framtiden.

Banklovkommisjonen vil i denne utredningen 
vurdere hvordan en framtidig utforming av forsi-
kringsbaserte tjenestepensjonsordninger best 
kan tilpasses den nye alderspensjonen i folketryg-
den og de krav til rammer og fleksibilitet som 
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arbeids- og finansmarkedet medfører for utfor-
mingen av tjenestepensjonsordninger i dag. 

2.2 Organisering av 
Banklovkommisjonens arbeid

Banklovkommisjonens arbeid med denne utred-
ningen har vært organisert på samme måte som 
ved arbeidet med fase I av dette arbeidet og 
Utredning nr. 23 NOU 2010: 6. I forbindelse med 
oppstarten av Banklovkommisjonens arbeid med 
tilpasningen av pensjonslovene til ny folketrygd i 
2009, ble det oppnevnt nye medlemmer i Banklov-
kommisjonen fra Akademikerne og Unio samt 
Arbeidsdepartementet. I februar 2012 ble det opp-
nevnt ytterligere et medlem fra Spekter. Disse 
medlemmene er oppnevnt særskilt for dette opp-
draget og har således deltatt i både arbeidets fase 
I og II, men ikke i Banklovkommisjonens øvrig 
arbeid med andre utredninger som har pågått 

parallelt med arbeidet med tilpasningen av pen-
sjonslovene til ny folketrygd. Medlemmene fra 
Akademikerne, Unio, Spekter og Arbeidsdeparte-
mentet har kommet i tillegg til Banklovkommisjo-
nens 21 faste medlemmer.

For å få best mulig grunnlag for sin behand-
ling og vurdering av hvordan pensjonslovene best 
kan tilpasses ny alderspensjon i folketrygden, har 
Banklovkommisjonen på samme måte som under 
fase I av arbeidet, overlatt det forberedende arbei-
det til en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen har 
bestått av mange av de samme deltakerne som var 
med under arbeidet med fase I, men har i tillegg 
vært supplert av enkelte nye medlemmer. 
Arbeidsgruppen har blant annet bestått av 
representanter fra store pensjonsinstitusjoner, 
Finansnæringens Fellesorganisasjon, Akade-
mikerne, Landsorganisasjonen, Unio, YS, Virke, 
Næringslivets Hovedorganisasjon, Spekter, 
Arbeidsdepartementet, Fafo og forsikringsmegler 
innen livsforsikring.
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Kapittel 3  

Arbeidet hittil og bakgrunnen for det

3.1 Ny folketrygd

3.1.1 Ny alderspensjon

Oversikt alderspensjon

Banklovkommisjonens arbeid med tjenestepen-
sjonslovene er utløst av en større reform i folke-
trygden. I NOU 2010: 6 Pensjonslovene og folke-
trygdreformen I, avsnitt 2.1, har Banklovkommi-
sjonen gitt en oversikt over ny alderspensjon i 
folketrygden gjennomført ved lov 5. juni 2009 nr. 
32 om endringer i folketrygdloven (ny alderspen-
sjon). Selv om det i nevnte utredning allerede er 
gitt en oversikt over ny folketrygd, finner Bank-
lovkommisjonen det hensiktsmessig å gå gjennom 
hovedpunktene i folketrygdreformen også innled-
ningsvis i utredningen her, siden hovedpunktene i 
reformen utgjør sentrale føringer for utformingen 
av de framtidige private tjenestepensjonsordnin-
gene. Det vises til at det i mandatet inntatt ovenfor 
i avsnitt 2.1 er lagt til grunn av Finansdepartemen-
tet at det regelverket Banklovkommisjonen fore-
slår, i hensiktsmessig grad skal følge opp hoved-
prinsippene i den nye folketrygden. I tillegg til 
oversikten i dette kapitlet vil det for øvrig i de 
alminnelige motivene bli gitt en mer inngående 
beskrivelse av detaljene i den nye alderspensjo-
nen i folketrygden der Banklovkommisjonen har 
funnet behov for dette i sammenheng med vurde-
ring av enkelthetene i lovutkastet. 

De nye reglene om opptjening av alderspen-
sjon i folketrygden trådte i kraft 1. januar 2010 og 
er inntatt i folketrygdloven kapittel 20. Det nye 
regelverket gjelder fullt ut for opptjening av 
alderspensjon i folketrygden for alle personer født 
etter 1962, og forholdsmessig for personer født i 
perioden 1954-1962. Fleksibelt uttak av alderspen-
sjon og levealdersjustering er innført for nye 
alderspensjonister fra 1. januar 2011, mens regler 
for regulering av pensjoner under opptjening og 
utbetaling er innført for alle alderspensjonister fra 
1. januar 2011. 

Den nye alderspensjonen er basert på et sys-
tem der inntektspensjon ytes alle som opptjener 

pensjonsrettigheter i form av en pensjonsbehold-
ning. For de uten slik opptjening eller med lav tid-
ligere inntekt ytes en garantipensjon, jf. folke-
trygdloven § 20-3. 

Hovedelementene i den nye alderspensjonen 
er:
– opptjening av rett til pensjon basert på alle inn-

tektsår fram til uttak,
– uttak av alderspensjon kan skje fra det tids-

punkt den enkelte bestemmer fra fylte 62 år,
– størrelsen på den årlige pensjonsytelse beror 

på pensjonsbeholdningen og forventet gjenstå-
ende levetid (forventet utbetalingsperiode) på 
uttakstidspunktet (levealdersjustering), og

– det skjer en verdisikring av alderspensjonen i 
form av regulering av pensjonsbeholdningen i 
opptjeningstiden og av pensjon under utbeta-
ling. 

Opptjening. Pensjonsbeholdning

Opptjening av inntektspensjon i den nye alders-
pensjonen i folketrygden er basert på et alle-
årsprinsipp. Pensjonsgivende inntekt fastsettes for 
hvert kalenderår fra en person er 13 år til 75 år 
(loven § 3-15). Etter § 20-5 er den årlige pensjons-
opptjeningen 18,1 prosent av et beløp begrenset 
oppad til 7,1 ganger grunnbeløpet i folketrygden 
(G). Grunnbeløpet er pr. 1. mai 2012 kroner 
82 122. I tillegg kommer pensjonsopptjening på 
grunnlag av førstegangstjeneste, mottak av pen-
sjonspenger eller omsorgsarbeid. 

Summen av årlig pensjonsopptjening til 
enhver tid utgjør den enkeltes pensjonsbeholdning
(§ 20-4). Etter § 20-21 skal pensjonsgivende inn-
tekt for tiden før 1. januar 2010 legges til grunn for 
beregning av pensjonsbeholdningen pr. 1. januar 
2010. Pensjonsbeholdningen er et sentralt begrep 
i den nye folketrygden, både fordi det gir uttrykk 
for opptjent rett til pensjon og fordi pensjonsbe-
holdningen på tidspunktet for uttak av pensjon 
(pensjoneringstidspunktet) utgjør grunnlaget for 
beregningen av livslang, årlig pensjonsytelse 
(§ 20-3). 
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Pensjonsbeholdningen skal årlig reguleres i 
samsvar med alminnelig lønnsvekst, jf. §§ 20-4 
tredje og fjerde ledd og 20-18 første ledd. Det er 
på denne måten lagt inn en beregningsmessig ver-
disikring eller en standardberegnet avkastnings-
garanti om man vil, av allerede opptjent rett til 
pensjon. Siden folketrygden ikke er basert på 
fondsoppbygging av midler, men finansiert via 
statsbudsjettet, vil pensjonsbeholdningen være en 
regnskapsmessig eller beregningsmessig stør-
relse og ikke en faktisk kapitalbeholdning. Den 
regnskapsmessige størrelsen gir et generelt 
uttrykk for folketrygdens fremtidige forpliktelse 
til å utbetale alderspensjon. Dette i motsetning til 
private tjenestepensjonsordninger der det årlig 
opparbeides et kapitalgrunnlag som tilsvarer 
nåverdien av samlede opptjente pensjonsrettighe-
ter på ethvert tidspunkt og som senere belastes 
ved utbetaling av pensjonsytelser. 

Når det gjelder spørsmålet om hvilket nivå 
pensjonsytelsene på grunnlag av opptjeningen av 
alderspensjon innenfor den nye folketrygden vil 
kunne gi, sett i forhold til ytelsene i gammel folke-
trygd, vises det til beregningene som er inntatt i 
Banklovkommisjonens utredning NOU 2010: 6 
avsnitt 2.1.6 og vedlegg 2. 

Fleksibelt uttak av alderspensjon

Sentralt i den nye folketrygden er den enkeltes 
rett til å velge når vedkommende vil starte uttaket 
av alderspensjon. Alderspensjon kan tas ut fra 
fylte 62 år, jf. § 20-2. Foruten valg av tidspunkt for 
uttak av pensjon, kan den enkelte velge hvor mye 
pensjon som vedkommende ønsker å ta ut til 
enhver tid. Laveste uttaksgrad er 20 prosent deret-
ter er det en gradering på 40, 50, 60, 80 eller 100 
prosent uttak av pensjon. Det legges på denne 
måten til rette for å kombinere arbeid og pensjon, 
og det kan opptjenes rett til pensjon selv om pen-
sjonsuttaket er påbegynt. Grensen for videre opp-
tjening er satt til fylte 75 år (§ 3-15 tredje ledd). 
Pensjonsgraden som uttas kan endres underveis, 
men i utgangspunktet ikke mer enn én gang i 
året. Loven åpner for at man kan utsette uttak av 
alderspensjon også utover 75 år, men dette gir 
ingen pensjonsmessig uttelling (§ 20-14 tredje og 
fjerde ledd). 

En forutsetning for uttak av alderspensjon før 
67 år, er at pensjonen minst vil tilsvare garantipen-
sjonsnivået med full trygdetid ved 67 år. Avtalefes-
tet pensjon (AFP) skal i denne sammenheng med-
regnes i den grad den er livsvarig og gjenstand for 
regulering. AFP-ordningen for ansatte i privat sek-
tor er beskrevet nærmere nedenfor i avsnitt 3.3. 

Det er ennå ikke tatt stilling til om også ytelser fra 
private tjenestepensjonsordninger skal medreg-
nes. Dette vil bli avklart når lovene for private tje-
nestepensjonsordninger er tilpasset ny alderspen-
sjon i folketrygden. 

I NOU 2010: 6 foreslo Banklovkommisjonen 
endringer i innskuddspensjonsloven og foretaks-
pensjonsloven som innebærer en tilpasning til ret-
ten til fleksibelt uttak av alderspensjon også fra 
private tjenestepensjonsordninger fra fylte 62 år. 
Disse tilpasningene er beskrevet nærmere neden-
for i avsnitt 3.5.1. 

Levealdersjustering

Alderspensjonen i folketrygden er en livslang 
ytelse, det vil si at den vil løpe fra uttakstidspunk-
tet og helt til vedkommende dør. Den årlige pen-
sjonsytelsen vil bli beregnet på grunnlag av den 
enkeltes pensjonsbeholdning på uttakstidspunktet 
og forventet gjenstående levetid (forventet utbeta-
lingsperiode) for vedkommende årskull på uttaks-
tidspunktet. Ved beregningen blir pensjonsbe-
holdningen dividert med et delingstall. Delingstal-
let gir uttrykk for beregnet forventet levetid for 
det enkelte årskull fra uttaksalder, jf. § 20-14 annet 
ledd. Delingstallet reflekterer både den utvikling 
som har skjedd i dødeligheten i løpet av opptje-
ningsperioden og den utviklingen man forventer 
vil skje i levealderen etter uttak. Dette innebærer 
at det enkelte årskull bærer risikoen for endringer 
i dødelighet både i opptjeningsperioden og utbeta-
lingsperioden. I delingstallet inngår også en 
rente/renteregulering.

Fastsettelsen og bruk av delingstall har to 
ulike formål. Delingstallene skal for det første 
sikre at det skjer levealdersjustering av alderspen-
sjonen ved at størrelsen på den enkeltes årlige 
pensjon ved et gitt uttakstidspunkt, beregnes etter 
et delingstall fastsatt slik at det tas hensyn til end-
ringer i befolkningens levealder beregnet ut fra 
forventet gjenstående levetid ved uttakstidspunk-
tet (§ 20-12 første ledd). 

Levealdersjusteringen kommer til uttrykk 
gjennom endring i delingstall fra ett årskull til det 
neste årskull for en gitt uttaksalder (§ 20-12 tredje 
ledd annet punktum). Normalt vil delingstall for 
senere årskull være høyere som følge av gradvis 
økning av forventet levetid og forventet redusert 
dødelighet. Levealdersjusteringen medfører da at 
man må jobbe noe lenger for samme pensjon. 
Alternativt kan pensjonen tas ut tidligere, men 
pensjonsbeholdningen må da fordeles over en len-
gre beregnet utbetalingsperiode og de årlige pen-
sjonsytelsene – andre forhold like – vil bli lavere. 
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Innføringen av levealderjustering i folketryg-
den er ansett som det viktigste enkelttiltaket for å 
gjøre folketrygdens alderspensjonssystem økono-
misk bærekraftig på sikt. Ved levealdersjusterin-
gen oppnås det at folketrygdens utgifter blir om 
lag upåvirket av endringene i levealderen. Der-
som den gamle alderspensjonsordningen i folke-
trygden hadde blitt videreført uten endringer, 
ville ellers samfunnets kostnader knyttet til folke-
trygden økt kraftig på sikt.

Forventet gjenstående levetid og dermed 
utbetalingsperiodens lengde vil også variere med 
den enkeltes alder ved uttak av alderspensjon. For 
hvert årskull fastsettes det delingstall for uttak av 
pensjon ved de ulike aldre i perioden fra fylte 62 år 
til 75 år (§ 20-12 fjerde ledd). Delingstallene for et 
årskull vil derfor reduseres med høyere alder for 
uttak av pensjon, og gi tilsvarende økning i årlige 
pensjonsytelser. Reduksjonen i delingstall vil der-
med ikke settes lik ett år for hvert år som en per-
son utsetter uttaket av alderspensjon. Dette som 
følge av at forventet levealder er høyere for en 67-
åring enn for en 62-åring. Reduksjonen i delings-
tallet som følge av utsatt uttak av alderspensjon 
etter fylte 62 år vil således være litt mindre enn 
det som svarer til ett år. 

Det andre formålet ved bruk av delingstall er å 
sikre at årlig alderspensjon er nøytral i forhold til 
uttakstidspunkt for personer i et gitt årskull. For-
ventet nåverdi av samlede pensjonsutbetalinger til 
en person skal være uavhengig av alder på uttaks-
tidspunktet (§ 20-12 annet ledd). Ved fastsettelsen 
av delingstall kommer prinsippet om nøytralitet til 
uttrykk gjennom forskjeller i delingstall ved ulike 
uttakstidspunkt innen hvert årskull (§ 20-12 tredje 
ledd tredje punktum). Årlig pensjon blir høyere jo 
lenger den enkelte venter med å ta ut alderspen-
sjon fordi pensjonsbeholdningen da må fordeles 
over et mindre antall av år. 

Gjennomføringen av levealdersjustering og 
nøytralitet for alderspensjon medfører at det for 
ett og samme årskull ved fylte 61 år må fastsettes 
et sett delingstall som skal gjelde ved ulike tids-
punkt for uttak av alderspensjon i perioden 62 til 
75 år (§ 20-12 fjerde ledd). Delingstall for uttak 
ved en bestemt alder, for eksempel 66 år, vil 
reflektere både forventet gjenstående levetid ved 
66 år og en nåverdiberegning av de samlede pen-
sjonsutbetalinger ved 66 år.

Delingstallene fastsettes av Arbeids- og Vel-
ferdsdirektoratet (NAV) med endelig virkning for 
hvert årskull i det året årskullet fyller 61 år basert 
på observerte dødelighetsrater for eldre årskull 
de siste ti år forut for fastsettelsestidspunktet og 
gjenspeiler forventet gjenstående levetid ved ulike 

tidspunkter for uttak av alderspensjon for de 
enkelte personer som inngår i årskullet (§ 20-13 
første og annet ledd). Delingstallene er felles for 
menn og kvinner, og således kjønnsnøytrale. 
Dette selv om kvinner statistisk sett har en lengre 
levetid enn menn. 

Videre utarbeides det prognoser for delings-
tall. Prognosene blir utarbeidet for å gi en indika-
sjon om hva pensjonen kan bli for de årskull der 
endelig delingstall ennå ikke er fastsatt. 

Regulering av pensjoner under utbetaling

Som det fremgår ovenfor, reguleres pensjonsbe-
holdningen med alminnelig lønnsvekst (§ 20-18 
første ledd). Når det gjelder pensjoner under utbe-
taling, skal disse reguleres i samsvar med lønns-
veksten og deretter fratrukket 0,75 prosent (§ 20-
18 annet ledd). Dette forventes over tid å gi en 
regulering tilsvarende et gjennomsnitt av pris- og 
lønnsveksten. Ved å velge en regulering basert på 
reallønnsveksten fratrukket en fast faktor, vil både 
delingstall og regulering baseres på de samme 
forutsetninger og man slipper da å gjøre forutset-
ninger om lønnsveksten i beregningen av delings-
tallet. Dersom pensjoner under utbetaling skulle 
reguleres med et gjennomsnitt av lønnsvekst og 
prisvekst, ville man ved fastsetting av delingstal-
lene måtte ha anslått både framtidig lønnsvekst og 
framtidig prisvekst. Slike anslag vil nødvendigvis 
være usikre og gjenstand for diskusjon. Ved bruk 
av reallønnsveksten fratrukket en fast faktor sik-
rer man klare og objektive rammer for fastsetting 
av delingstallene, og unngår eventuelle problemer 
som kunne oppstå dersom anslagene skulle 
avvike fra faktisk utvikling. Det vises til Ot.prp. nr. 
37 (2008-2009) Om lov om endringer i folketrygd-
loven (ny alderspensjon) side 123 og 124.

3.1.2 Ny uføretrygd

Oversikt over uføretrygd

Folketrygden har ytet uførepensjon til de som helt 
klart ikke har utsikt til bedring av inntektsevnen 
eller arbeidsevnen som følge av sykdom, skade 
eller lyte. Formålet med uførepensjonen er å sikre 
inntekter til livsopphold for personer som har en 
varig nedsatt inntektsevne med minst 50 prosent. 

I slutten av mai 2011 la Regjeringen fram for-
slag til ny uføretrygd og alderspensjon til uføre, jf. 
Prop. 130 L (2010-2011) Endringer i folketrygd-
loven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre). 
Forslaget innebar en omlegging i uføreordningen 
i folketrygden blant annet i form av nye bereg-
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ningsregler og i form av en løsrivelse fra alders-
pensjonsregelverket i folketrygden. Forslaget 
innebar en rendyrking av et valg om at uføreytel-
sene skal erstatte den inntekten som har falt bort 
på grunn av uførheten (inntektserstatnings-
modell), i stedet for å gjenspeile inntekt i løpet av 
hele karrieren. Forslaget ble behandlet i Stortin-
get høsten 2011 og resulterte i vedtak i form av 
lov 16. desember 2011 nr. 59 om endringer i folke-
trygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til 
uføre). Endringsloven gjør endringer i en rekke 
bestemmelser i folketrygdloven, men i forhold til 
uføretrygd er det særlig endringene i kapittel 12 i 
loven som er sentrale. Lovendringene trer i kraft 
på det tidspunktet Kongen bestemmer. I forarbei-
dene er ikrafttreden antatt å bli i 2015. 

En målsetning for den nye uføretrygden er 
blant annet å sikre at flere med redusert eller vari-
abel arbeidsevne kan delta i arbeidslivet. Innførin-
gen av de nye bestemmelsene om uføretrygd må 
ses i sammenheng med fastsettelse av nye skatte-
regler som gir en noe høyere beskatning for den 
gjennomsnittlige uføretrygd enn tidligere som 
følge av at trygden vil bli beskattet som lønn og 
ikke som pensjon. Dette er også bakgrunnen for 
at man endrer navnet fra uførepensjon til uføre-
trygd.

Vilkår for uføretrygd

Uføretrygd kan ytes til personer mellom 18 og 67 
år (folketrygdloven § 12-4 første ledd). For perso-
ner over 62 år, og således med rett til fleksibelt 
uttak av alderspensjon (§ 20-2), kan uføretrygd 
bare gis dersom vedkommende året før uføretids-
punktet hadde en personinntekt på minst folke-
trygdens grunnbeløp (G). For å oppnå rett til full 
uføretrygd stilles det krav til 40 års trygdetid, 
inkludert framtidig trygdetid fra uføretidspunktet. 
Ved lavere trygdetid reduseres trygden forholds-
messig (§ 12-13 tredje ledd). Trygdetiden regnes 
fra fylte 16 år til og med det året vedkommende 
fyller 66 år (§ 12-12). 

Inntektsevnen må være varig nedsatt med 
minst 50 prosent (§ 12-7 første ledd). Ved vurde-
ringen av hvor mye inntektsevnen er nedsatt, skal 
det i henhold til § 12-7 fjerde ledd legges vekt på 
alder, evner, utdannelse, yrkesbakgrunn, arbeids-
muligheter på hjemsted eller andre steder det er 
rimelig at vedkommende tar arbeid. Inntekts-
muligheten skal sammenlignes med de inntekts-
mulighetene som forelå for vedkommende før 
uføretidspunktet. Fastsettelsen av inntekt før og 
etter uførhet er regulert i § 12-8, mens det i § 12-9 
er regulert hvordan uføregraden og eventuell end-

ring av uføregrad skal skje. Det følger av denne 
paragrafen at uføregraden skal fastsettes ved å 
sammenlikne inntektsevne før og etter uførhet. Av 
meldingsdelen i Prop. 130 L (2010-2011) side 70 
flg. fremgår det at det er NAV som skal fastsette 
om vilkårene for uføretrygd er til stede, herunder 
om, og i hvilken grad, det foreligger uførhet. Det 
skal innhentes en beskrivelse av søkerens helse-
tilstand fra behandlende lege, men denne skal 
ikke vurdere graden av nedsatt inntektsevne/
arbeidsevne. 

Den fastsatte uføregraden vil ikke bli endret 
selv om vedkommende får en inntekt som er høy-
ere enn det inntektsevnen tilsier (§ 12-14). Uføre-
trygdens størrelse vil være gjenstand for reduk-
sjon som følge av inntekten, men det vil ikke bli 
gjort noe med uføregraden. Selv om uføretrygden 
skulle falle helt bort som følge av arbeidsinntekt, 
kan uføregraden og retten til uføretrygd opprett-
holdes i inntil fem år ved melding til NAV. Dette 
har vært ansett som viktig for å oppnå en så stor 
utnyttelse av restarbeidsevne som mulig. 

For uførhet som skyldes yrkesskade eller 
yrkessykdom, er det lempeligere vilkår for å få 
ytelsen, jf. § 12-17. Uføretrygd kan blant annet 
ytes gradert ned til 30 prosent.

Beregningsgrunnlaget for uføretrygden og fastsettelse 
av dens størrelse

Utgangspunktet for beregningen av uføretrygden 
er inntekten de siste fem kalenderår. Størrelsen 
fastsettes på grunnlag av gjennomsnittsinntekt i 
de tre beste av disse fem kalenderårene (§ 12-11). 
I Prop. 130 L (2010-2011) side 88, la departemen-
tet til grunn at dette ville gi et representativt bilde 
av den bortfalte inntekten som følge av uførheten. 
Det er bare pensjonsgivende inntekt opp til 6 G 
hvert enkelt år som medregnes i beregnings-
grunnlaget. Dette viser løsrivelsen fra pensjons-
tankegangen ved fastsettelse av uføreytelsene, 
idet man i ny alderspensjon i folketrygden, som 
nevnt ovenfor i avsnitt 3.1.1, legger til grunn en 
pensjonsopptjening for inntekt inntil 7,1 G. Det er 
gitt særlige regler for fastsettelse av beregnings-
grunnlaget i de tilfeller hvor vedkommende tid-
ligere har mottatt uføretrygd, men hvor det skjer 
en økning av uføregraden. 

Beregningsgrunnlaget skal etter at utbetalin-
gen av uføretrygden har startet, reguleres med 
senere endringer i grunnbeløpet. Før fastsettelsen 
av uføretrygden skal pensjonsgivende inntekt i det 
enkelte kalenderår reguleres i samsvar med end-
ringer i grunnbeløpet fra inntektsåret til det tids-
punktet uføretrygden utbetales med virkning fra. 
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Uføretrygden skal utgjøre 66 prosent av 
beregningsgrunnlaget og minsteytelsen er for 
gifte eller samboere satt til 2,28 ganger grunnbe-
løpet, og 2,48 ganger G for enslige. Tidligere var 
minstesatsene 1,85 G og 2 G. Minsteytelsene øker 
som følge av endrede skatteregler og de nye sat-
sene skal i realiteten medføre at uføretrygd etter 
skatt videreføres på samme nivå. For unge uføre, 
det vil si personer som blir uføre før 26 år og som 
søker uføretrygd før 36 år er minsteytelsene satt 
til henholdsvis 2,66 og 2,91 ganger G. For uførhet 
som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom er 
beregningsreglene noe gunstigere, jf. § 12-17. 

Ny uføretrygd i folketrygdloven innebærer at 
det skal skje en «sømløs» kombinering av arbeids-
inntekt og trygd. Dette innebærer at trygden 
reduseres proporsjonalt med arbeidsinntekt som 
overskrider et fribeløp på 0,4 G. Avkortingen vil 
som utgangspunkt skje med 66 prosent av inntek-
ten utover fribeløpet, jf. § 12-14. Utgjør pensjonsgi-
vende inntekt mer enn 80 prosent av inntekten før 
uførhet, utbetales ikke uføretrygd. Dersom inn-
tekt før uførhet er forskjellig fra beregningsgrunn-
laget for uføretrygden, for eksempel som følge av 
at bare inntekt opp til 6 G medregnes i bereg-
ningsgrunnlaget, vil den faktiske kompensasjons-
graden avvike fra 66 prosent. Reduksjonen i uføre-
trygden skal da skje med faktisk kompensasjons-
grad i forhold til inntekt før uførheten, jf. § 12-8.

Det behovsprøvde barnetillegget er opprett-
holdt, men ektefelletillegget er avviklet. Departe-
mentet har imidlertid i Prop. 130 L (2010-2011) 
side 82 lagt til grunn at det tas sikte på å utrede 
forholdet mellom uføretrygden og etterlattepen-
sjonen i folketrygden nærmere. 

Forholdet til alderspensjon fra folketrygden

Det skal ikke gis alderspensjon til personer som 
mottar uføretrygd etter en uføregrad på 100 pro-
sent (§§ 19-4 første ledd og 20-2). Ved lavere uføre-
grad kan trygden kombineres med gradert alders-
pensjon. Summen av uføregraden og graden av 
alderspensjon kan imidlertid ikke overstige 100 
prosent, jf. § 20-14 tredje ledd. Ved 67 år vil uføre 
gå over til alderspensjon. Alderspensjonen til de 
som har mottatt uføretrygd skal levealdersjuste-
res. Når det gjelder uføres alderspensjon, skjer-
mes imidlertid denne delvis fra levealdersjuste-
ring fra 2011. Dette vil gjelde for uføre født i årene 
1944-1951. Det vil si uføre som blir alderspensjo-
nister i perioden 2011-2018. En skjermingsord-
ning skal vurderes på nytt i 2018.

Når det gjelder opptjening av rett til alderspen-
sjon i den perioden man mottar uføretrygd, følger 

det av § 20-7a at uføretrygdede får en årlig pen-
sjonsopptjening på grunnlag av antatt inntekt i til-
legg til eventuell faktisk inntekt. Den antatte inn-
tekten fastsettes på samme måte som beregnings-
grunnlaget for uføretrygden, men det regnes med 
pensjonsgivende inntekt inntil 7,1 G for hvert 
kalenderår i stedet for 6 G som ved beregningen 
av uføretrygd. Dreier det seg om unge uføre, skal 
antatt inntekt minst tilsvare 4,5 G. Årlig pensjons-
opptjening tilsvarer 18,1 prosent av antatt inntekt. 
Denne prosenten skal eventuelt justeres for uføre-
graden dersom denne er lavere enn 100 prosent. 
Uføretrygdede gis årlig pensjonsopptjening etter 
de nye reglene om alderspensjon i folketrygden 
(kapittel 20) til og med det kalenderåret vedkom-
mende fyller 61 år. I perioden mellom 62 år og 67 
år gis det således ingen alderspensjonsopptjening 
med mindre man har arbeidsinntekt.

For hvem vil de nye reglene om uføretrygd gjøres 
gjeldende

I Prop. 130 L (2010-2011) side 134 tar departemen-
tet sikte på at lovendringene skal tre i kraft i 2015. 
En såpass lang tid før ikrafttredelse er nødvendig 
for at NAV skal få nødvendig tid til å forberede 
innføringen av de nye reglene. 

De nye reglene om uføretrygd vil i utgangs-
punktet bare gjøres gjeldende fullt ut for de som 
blir uføre etter lovens ikrafttreden. For personer 
som mottar uførepensjon på det tidspunktet de 
nye reglene trer i kraft, vil det bli gitt overgangsre-
gler blant annet med nærmere regler om omreg-
ning av uførepensjon til uføretrygd. Det er således 
forutsatt at det skal skje en konvertering av uføre-
pensjon til uføretrygd for å unngå to parallelle 
uføreordninger i folketrygden i for lang tid. Det 
legges opp til at konverteringen ikke skal medføre 
endringer i ytelsesnivået, men en viss korrigering 
vil kunne skje gjennom skattereglene.

3.2 Stortingets pensjonsordning 

Ved lov 16. desember 2011 nr. 60 om pensjonsord-
ning for stortingsrepresentanter og regjerings-
medlemmer, er det innført en ny pensjonsordning 
for denne gruppen. Loven trådte i kraft 1. januar 
2012 og var resultatet av et anmodningsvedtak fra 
Stortinget. 

Loven innebærer at stortingsrepresentanter 
og regjeringsmedlemmer har fått en pensjonsord-
ning som er basert på de samme prinsipper som 
ny alderspensjon i folketrygden, blant annet ved 
at det gis opptjening for alle år som stortings-
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representant og regjeringsmedlem og at pensjo-
nen kan tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år. Alderspen-
sjonen skal videre beregnes som en nettoytelse og 
komme i tillegg til andre pensjoner, herunder ytel-
ser fra folketrygden. I forarbeidene til loven er det 
lagt til grunn at ordningen skulle utformes slik at 
den årlige opptjeningsprosenten med 30 års opp-
tjeningstid skulle gi et kompensasjonsnivå på til-
nærmet 66 prosent av pensjonsgrunnlaget med 
fradrag for antatt folketrygd ved 65 år. 

Av lovens § 2-2 følger det at pensjonsopptjenin-
gen i ordningen skal være 6,03 prosent opptil 7,1 
ganger folketrygdens grunnbeløp av den faste 
godtgjørelsen som gis den enkelte stortingsrepre-
sentant eller regjeringsmedlem, og 24,13 prosent 
av opptjeningsgrunnlaget mellom 7,1 og 12 gan-
ger grunnbeløpet. Opptjeningen skjer på måneds-
basis og tilføres pensjonsbeholdningen. Pensjons-
beholdningen reguleres årlig i samsvar med 
lønnsveksten.

Pensjonsbeholdningen danner grunnlag for 
beregning av alderspensjonen, og den bygges opp 
ved å summere all pensjonsopptjening i ordnin-
gen. Alderspensjonen levealdersjusteres i sam-
svar med endringer i befolkningens levealder. 
Alderspensjonen er videre nøytral i forhold til 
uttaksalderen. Dette skjer ved hjelp av delingstall. 
For årskull fra og med 1963-kullet benyttes 
delingstall som i folketrygden. For årskullene 
1943 til og med 1962 benyttes særskilte delingstall 
fastsatt av Statens pensjonskasse som skal sikre 
den samme levealdersjustering mellom årskull 
som i folketrygden, jf. loven § 2-5. Dersom 
delingstallene i folketrygden for årskullene før 
1963 skulle ha blitt benyttet, ville levealdersjuste-
ringen av tjenestepensjonen fra ordningen ha blitt 
sterkere enn levealdersjusteringen i folketrygden. 
For disse årskullene benytter folketrygden en 
kombinasjon av forholdstall og delingstall, se nær-
mere Prop. 9 L (2011-2012) Lov om pensjonsord-
ning for stortingsrepresentanter og regjerings-
medlemmer side 43.

Pensjonsbeholdningen gjøres om til årlig pen-
sjon ved å dividere dem med vedkommendes 
delingstall ved uttak. Pensjonen opphører ved 
pensjonistens død. Alderspensjonen reguleres 
årlig med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent, jf. 
loven § 7-1.

Loven inneholder også bestemmelser om rett 
til uførepensjon og etterlattepensjon. 

Loven inneholder ingen bestemmelser om 
finansiering av pensjonsordningen som følge av at 
dette er en pensjonsordning der utbetalingene 
finansieres løpende og uten fondsoppbygging på 
samme måte som folketrygden. Dette er en mar-

kant forskjell til de private tjenestepensjonsord-
ningene der premieberegningen og fondsoppbyg-
gingen spiller en sentral rolle. 

3.3 Ny AFP

3.3.1 Ordningens omfang mv.

Banklovkommisjonen har i utredning nr. 23, NOU 
2010: 6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I, 
side 32 flg., gitt en kort beskrivelse av både den 
gamle og den nye AFP-ordningen i privat sektor 
og AFP i offentlig sektor. I avsnittet her vil ny AFP 
i privat sektor bli behandlet nærmere.

AFP i privat sektor bygger på et trepartsamar-
beid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeids-
takerorganisasjoner og staten (den norske model-
len). I ny AFP er utgangspunktet at staten dekker 
en tredel av pensjonsutgiftene til AFP, mens fore-
takene som er tilsluttet ordningen skal dekke to 
tredeler (AFP-tilskottsloven kapittel 6). 

AFP i privat sektor administreres av Fellesord-
ningen for AFP (AFP-tilskottsloven § 18). Dette er 
en skattefri institusjon (skatteloven § 2-30). Ord-
ningen er underlagt tilsyn av Arbeidsdepartemen-
tet (AFP-tilskottsloven § 24). 

Fellesordningen for AFP samarbeider med sta-
ten v/NAV om ny AFP på flere plan. Hovedtrek-
kene i det daglige samarbeidet er at Fellesordnin-
gen for AFP innkrever premier fra tilsluttede fore-
tak, forvalter premiemidlene og behandler søkna-
der om AFP-pensjon fra arbeidstakerne som er 
omfattet av ordningen. NAV beregner, utbetaler 
og treffer vedtak om tilståelse av AFP-pensjon.

AFP i privat sektor er en tariffbasert pensjons-
ordning. Av arbeidstakerorganisasjoner er alle 
forbund i privat sektor innen LO og YS samt LO 
Stat og YS Spekter, i dag deltakere i Fellesordnin-
gen for AFP. På arbeidsgiversiden deltar NHO, 
Virke, Spekter, Finansnæringens Arbeidsgiverfo-
rening (FA), Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiver-
forening, Arbeidsgiverforeningen for samvirke-
foretak (SAMFO), Arbeidssamvirkenes Lands-
forening (ASVL), Glass og fasadeforeningen, 
Landbrukets Arbeidsgiverforening, Maskinentre-
prenørenes Forbund (MEF), Norges Lastebileier-
forbund og Norges Rederiforbund. Andre lands-
dekkende arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisa-
sjoner kan søke om deltakelse i Fellesordningen 
for AFP.

I Fellesordningen for AFP er i dag vel 13 000 
foretak med om lag 630 000 arbeidstakere tilslut-
tet den nye AFP-ordningen enten gjennom en 
avtale inngått av foretakets arbeidsgiverforening 
eller gjennom en direkteavtale foretaket har inn-
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gått med et forbund innen LO eller YS. Dette 
representerer om lag halvparten av arbeids-
stokken i privat sektor. Vel to tredeler av arbeids-
takerne som er omfattet av ordningen er menn, 
mens nesten en tredel er kvinner. Denne fordelin-
gen reflekterer i stor grad at det er flere menn enn 
kvinner i privat sektor og motsvares av en over-
vekt av kvinner innen offentlig sektor.

AFP-ordningen er ikke åpen for foretak som 
ikke deltar innen de tariffavtaleområder som er 
innlemmet i Fellesordningen for AFP. Hovedrege-
len er at det bare er tariffavtaler mellom landsom-
fattende organisasjoner av arbeidsgivere og 
arbeidstakere eller mellom foretak og landsomfat-
tende organisasjoner av arbeidstakere (direkteav-
taler) som kan inkluderes i Fellesordningen for 
AFP (AFP-tilskottsloven § 1). Dersom avtalen 
innen et tariffavtaleområde oppfyller kravene i 
AFP-tilskottsloven og vedtektene for Fellesordnin-
gen for AFP, skal styret i Fellesordningen for AFP 
etter søknad fra en deltaker samtykke i at nytt 
avtaleområde innlemmes i AFP-ordningen (ved-
tektene for Fellesordningen for AFP § 2-2). Når et 
tariffavtaleområde først er åpnet for AFP, skal alle 
tariffavtaler som faller inn under området omfatte 
AFP.

Når et foretak er tilsluttet Fellesordingen for 
AFP, er alle arbeidstakerne i foretaket omfattet av 
AFP-ordningen. Innen tariffretten er imidlertid 
foretaksbegrepet noe fleksibelt. Innen noen avtale-
områder er det vanlig at tariffavtalens virkeområde 
er begrenset til én eller flere enheter av et foretak. 
I et stort industriselskap med virksomhet flere ste-
der i Norge kan en tariffavtale for eksempel være 
avgrenset til å gjelde bare et geografisk atskilt pro-
duksjonssted. Dette produksjonsstedet blir i tariff-
messig sammenheng da ansett som et foretak, og 
AFP-ordningen som følger av denne avtalen vil i 
dette tilfelle bare gjelde for arbeidstakerne tilknyt-
tet dette foretaket. Innen andre avtaleområder er 
det tradisjon for at avtalens virkeområde er hele 
foretaket. Da vil alle arbeidstakerne i foretaket 
være omfattet av AFP-ordningen. AFP-ordningens 
omfang følger således som hovedregel grensene 
for tariffavtalens virkeområde (vedtektene for 
Fellesordningen for AFP § 2-6).

Tariffavtalene har tradisjonelt vært nasjonale i 
sin karakter. AFP-ordningen har også vært avgren-
set til å gjelde for arbeidstakere som reelt sett 
arbeider i norske foretak. Vedtektene for Felles-
ordningen for AFP er imidlertid blitt utvidet slik at 
norske foretak som utstasjonerer sine arbeidsta-
kere, kan søke om at arbeidstakere skal være 
omfattet av AFP-ordningen under utstasjoneringen 
(vedtektene til Fellesordningen for AFP § 2-6). 

Ny AFP-ordning ble satt i verk 1. januar 2011. 
Pr. 1. juni 2012 var det innvilget 16 405 AFP pen-
sjoner med uttakstidspunkt i tidsrommet 1. januar 
2011 til 1. juni 2012. Det er lagt til grunn at av 
arbeidstakere som har rett til AFO har omtrent 
like mange arbeidstakere som har fått innvilget ny 
AFP, valgt å utsette uttaket av pensjonen.

Ved årsskiftet 2011/2012 gjaldt om lag fire fem-
deler av innvilgede AFP-pensjoner menn og om lag 
en femdel kvinner. Denne fordelingen reflekterer 
blant annet at det er dobbelt så mange menn som 
kvinner i ordningen, at forholdsvis flere menn enn 
kvinner i uttaksalder har søkt AFP-pensjon og at 
forholdsvis flere kvinner enn menn ikke oppfyller 
vilkårene for uttak av pensjon. Det vises i denne for-
bindelse til folketrygdlovens krav om at størrelsen 
av alderspensjonen i folketrygden minst må til-
svare garantipensjonsnivået med full trygdetid når 
vedkommende fyller 67 år og at arbeidslivsmyndig-
hetene har fremhevet at det særlig for kvinner, som 
i gjennomsnitt har vesentlig lengre levetid enn 
menn, kan være lønnsomt å vente med uttak av 
pensjon. Det er antatt at forholdet menn og kvinner 
som tar ut AFP-pensjon over tid vil bevege seg fra 
forholdstallet 4 til 1 mot forholdstallet 2 til 1 og der-
med bedre svare til fordelingen mellom menn og 
kvinner i ordningen.

3.3.2 AFP-ytelsen

Den nye AFP-ordningen gir de berettigede livsva-
rig alderspensjon (AFP-tilskottsloven § 5). Pensjo-
nen må i prinsippet tas ut sammen med alderspen-
sjonen i folketrygden (AFP-tilskottsloven § 5), og 
ny AFP blir derfor ofte omtalt som et påslag på fol-
ketrygden. Etter fylte 70 år kan man likevel ta ut 
AFP-pensjonen uten samtidig å ta ut alderspensjo-
nen i folketrygden.

I motsetning til alderspensjonen i folketryg-
den er ny AFP en ugradert ytelse. Det betyr at 
pensjonsmottakeren ikke har mulighet til å be om 
å få utbetalt redusert ytelse nå mot høyere ytelse 
senere.

AFP-pensjonen er godt tilpasset alderspensjo-
nen i ny folketrygd. AFP-pensjonen beregnes av 
NAV ut fra det samme grunnlaget som ny folke-
trygd. Det er arbeidstakerens pensjonsgivende inn-
tekt opp til 7,1 G fra og med fylte 13 år og frem til 
fylte 62 år som regnes med etter «alleårsprinsip-
pet» (AFP-tilskottsloven § 6). Den pensjons-
givende inntekt justeres årlig med lønnsveksten. 
Ved beregning av pensjonsbeløpet multipliseres
i utgangspunktet arbeidstakerens pensjonsgi-
vende inntekt med 0,314 prosent (AFP-tilskotts-
loven § 7). 
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For en arbeidstaker som tar ut AFP ved fylte 
62 år, vil AFP-påslaget utgjøre et tillegg på 23,2 
prosent i forhold til alderspensjonen i folketryg-
den.1 Ved opptjening av pensjon i folketrygden 
etter fylte 62 år, vil alderspensjonen i folketrygden 
utgjøre en forholdsvis større andel i forhold til 
AFP-påslaget. En arbeidstaker med jevn inntekt 
under 7,1 G i 40 år frem til fylte 67 år vil ved uttak 
ved fylte 67 år før levealdersjustering og regule-
ring, ha en samlet pensjonsgrad i form av folke-
trygd og AFP på 65 prosent hvorav AFP-påslaget 
utgjør omlag 11 prosent. De fleste arbeidstakere 
vil ha høyere arbeidsinntekt i slutten av yrkeslivet 
enn snittinntekten gjennom yrkesløpet. Dette vil 
medføre at pensjonsgraden fra folketrygden og 
AFP i relasjon til sluttlønnen for flertallet av 
arbeidstakere blir lavere, eller til dels betydelig 
lavere, enn angitt ovenfor. Færre år med pensjons-
givende inntekt eller uttak av pensjon før fylte 67 
år vil også dra ned pensjonsgraden. På den annen 
side er det en del arbeidstakere som har mer enn 
40 år med pensjonsgivende inntekt før fylte 67 år 
noe som vil kunne gi en høyere pensjonsgrad.

Ny AFP er gjenstand for levealdersjustering på 
samme måte som folketrygden. Levealdersjuste-
ring vil si at pensjonsytelsene justeres ned ved sti-
gende levealder i befolkningen. I likhet med folke-
trygden er det fleksibelt uttakstidspunkt for ny 
AFP fra fylte 62 år (AFP-tilskottsloven § 5). Ved 
senere uttakstidspunkt blir den årlige AFP-ytelsen 
større enn ved tidligere uttak. Dette skal kompen-
sere for at den som tar ut AFP-pensjonen senere, 
vil få pensjonen utbetalt i færre år enn den som tar 
ut pensjonen tidligere. Dette omtales ofte som 
«nøytralt uttak». For å ta hensyn til levealdersjus-
tering og prinsippet om nøytralt uttak, skal pen-
sjonsbeløpet justeres med samme forholdstall som 
benyttes for ny folketrygd (AFP-tilskottsloven 
§ 7). Ved uttak etter fylte 70 år brukes imidlertid 
forholdstallet ved fylte 70 år. Dette innebærer at 
ved uttak etter 70 år vil den årlige ytelsen ikke bli 
større enn om ytelsen var tatt ut ved fylte 70 år. 
For alderspensjon i folketrygden er grensen for 
opphøret av det nøytrale uttaket satt til 75 år. 

Ved uttak av ny AFP fra fylte 67 år vil den 
månedlige AFP-pensjonsytelsen være den samme 
hver måned i tiden fremover om man ser bort fra 
at ytelsen blir regulert med lønnsutviklingen og 
deretter fratrukket 0,75 prosent. Tas AFP ut før 
fylte 67 år, vil den månedlige AFP-pensjonsytelsen 
før fylte 67 år være høyere enn den månedlige 

ytelsen etter fylte 67 år. Ytelsen før fylte 67 år vil 
være kroner 19 200 høyere pr. år før fylte 67 år 
enn fra fylte 67 år (kronetillegget). Denne model-
len omtales også som tonivåuttak. Kronetillegget 
representerer ikke noe egentlig «tillegg» fordi 
pensjonen som mottas fra fylte 67 år (den livsva-
rige delen), reduseres slik at den samlede nåver-
dien av pensjonen ikke påvirkes av kronetillegget. 
I størrelse korresponderer kronetillegget nesten 
med AFP-tillegget i offentlig sektor, som etter 
skatt korresponderer med det skattefrie AFP-til-
legget i den gamle AFP-ordningen i privat sektor.2

I tillegg til AFP-beløpet nevnt ovenfor, skal 
arbeidstakere født i årene 1944 til 1962 i tillegg få 
utbetalt et kompensasjonstillegg (AFP-tilskotts-
loven kapittel 3). Dette tillegget skal være en kom-
pensasjon for disse årskullene fordi de har hatt 
små muligheter til å tilpasse seg pensjonsrefor-
men.3 Staten dekker hele kompensasjonstillegget. 
Kompensasjonstillegget er en skattefri ytelse 
(skatteloven § 5-43). 

AFP-ytelse under utbetaling skal årlig regule-
res med lønnsveksten og deretter fratrekkes 0,75 
prosent. Kronetillegget før fylte 67 år reguleres 
likevel ikke. Kompensasjonstillegget skal derimot 
årlig reguleres med lønnsveksten. 

AFP kan på samme måte som alderspensjonen 
i folketrygden tas ut uten prøving mot samtidig 
arbeidsinntekt (AFP-tilskottsloven § 5). Den 
berettigede kan derfor velge å fortsette å arbeide 
etter uttaket uten at dette medfører reduksjon i 
AFP-ytelsen. Denne regelen understøtter arbeids-
linjen i pensjonsreformen og fjerner tidligere 
disentiv i den gamle AFP-ordningen hvor AFP ble 
sterkt avkortet ved samtidig arbeidsinntekt. De 
fleste som har tatt ut ny AFP har valgt å fortsette 
som arbeidstakere (74 prosent pr. 1. juni 2012). 

Som nevnt ovenfor, må alderspensjon i folke-
trygden i prinsippet tas ut samtidig med AFP. 
Dette betyr at dersom vilkårene for fleksibelt 
uttak av alderspensjon i folketrygden før fylte 67 
år ikke er oppfylt, vil arbeidstakeren heller ikke 
kunne ta ut ny AFP. I denne forbindelse kan det 
pekes på at folketrygdloven stiller krav til pen-
sjonsbeholdningens størrelse ved uttak av alders-
pensjon i folketrygden før fylte 67 år. Ved uttak før 
fylte 67 år kreves det at størrelsen av alderspen-
sjonen i folketrygden minst tilsvarer garantipen-
sjonsnivået med full trygdetid når vedkommende 

1 For arbeidstakere født i årene 1944 til 1947 vil årlig avtale-
festet pensjon likevel bare utgjøre henholdsvis 10, 20, 40 og 
60 prosent av pensjonsbeløpet (AFP-tilskottsloven § 7).

2 Se skatteloven § 5-15
3 Kompensasjonstillegget utgjør årlig fra kroner 400 til kro-

ner 12 000 avhengig av hvilket årskull arbeidstakeren tilhø-
rer. Kompensasjonstillegget justeres for forholdstallet 
(AFP-tilskottsloven § 11) og reguleres årlig med lønnsvek-
sten (AFP-tilskottsloven § 10).
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fyller 67 år. Fra dette utgangspunktet er det gjort 
et viktig unntak. Dersom arbeidstakeren har rett 
til ny AFP, skal den delen av AFP-pensjonen som 
er livsvarig medregnes ved beregningen av 
garantipensjonen (folketrygdloven § 20-15). 
Denne regelen medfører at terskelen for at 
arbeidstakere som er omfattet av AFP-ordningen 
skal kunne ta ut alderspensjon fra folketrygden, 
er lavere enn for andre. Denne regelen i folke-
trygdloven er en sentral og viktig videreføring av 
prinsippet om at arbeidstakere innen AFP-områ-
det skal ha rettslig adgang til å tidligpensjonere 
seg i alderen 62-66 år. Den økonomiske fordelen 
som AFP-påslaget representerer, innebærer også 
økt økonomisk mulighet for å kunne tre ut av 
arbeidslivet før fylte 67 år. For de fleste arbeids-
takere som trer ut av arbeidslivet i alderen 62-66 
år vil AFP-påslaget være like stort eller større enn 
reduksjonen i folketrygdens ytelse på grunn av 
prinsippet om nøytralt uttak. 

3.3.3 Vilkår for rett til ny AFP

Hovedvilkårene for rett til AFP er at arbeidstake-
ren 
1. er ansatt og reell arbeidstaker i tilsluttet fore-

tak på uttakstidspunktet og sammenhengende 
i de siste tre årene før uttak (AFP-tilskottsloven 
§ 4 og vedtektene for Fellesordningen § 3-2). 
Kravet til sammenheng forstås ikke helt bok-
stavelig, fordi det godtas brudd i treårsperio-
den på inntil 26 uker uansett grunn og ytter-
ligere 26 uker ved sykdom, og

2. ved fylte 62 år har vært omfattet av Fellesord-
ningen for AFP i minst syv av de siste ni årene. 
For arbeidstakere født i årskullene 1944-1954 
er ansiennitetskravene lempeligere (AFP-til-
skottsloven § 4).4

Det er viktig å merke seg at tilknytningsvilkåret 
nevnt i punkt 1 relaterer seg til arbeidstakerens 
tilknytning ved uttak av pensjon, mens ansienni-
tetsvilkåret i punkt 2 knytter seg til situasjonen 
ved fylte 62 år. 

Kravet om å være ansatt og reell arbeidstaker i 
tilsluttet foretak på uttakstidspunktet og i de siste 
tre årene før dette tidspunktet, viderefører en til-
svarende regel i gammel AFP-ordning. Lignende 
tilknytningsvilkår er vanlig å stille for driftspensjo-
ner som i likhet med AFP-ordningen er et supple-

ment til folketrygden og tjenestepensjonen. Til-
knytningsvilkåret innebærer at arbeidstakere som 
fratrer før uttak uten å ta nytt arbeid i annet tilslut-
tet foretak, ikke vil ha rett til AFP. 

Kravet om ansiennitet i de siste årene før fylte 
62 år, innebærer at arbeidstaker som ikke oppfyl-
ler ansiennitetsvilkåret ved fylte 62 år, ikke senere 
kan kvalifisere seg for ny AFP. Siden man ikke får 
noe AFP-pensjon om man ikke oppfyller ansienni-
tetsvilkåret, gir dette vilkåret en kraftig stimulans 
til arbeidstaker med hensyn til å stå i stillingen i 
alle fall til fylte 62 år. Vilkåret fremmer således 
arbeidslinjen i pensjonsreformen. Det samme gjør 
kravet om at man ikke kvalifiserer til pensjon om 
man mottar arbeidsgiverfinansiert pensjon, pen-
sjonslignende ytelse eller annen ytelse uten mot-
svarende arbeidsplikt som overstiger 1,5 G i de 
siste tre årene før fylte 62 år (vedtektene § 3-7). 
Når ansiennitet ikke kan bygges opp etter fylte 62 
år, har dette sammenheng med at arbeidsgivers 
premie bare beregnes til og med det året arbeids-
takerne fyller 61 år.

Både i tilknytningsperioden og i ansiennitets-
perioden kreves det at arbeidstakeren arbeider i 
minst 20 prosent stilling. I ansiennitetsperioden 
kreves dessuten at arbeidsforholdet i tilsluttet 
foretak er arbeidstakerens hovedbeskjeftigelse og 
har gitt arbeidstakeren en pensjonsgivende inn-
tekt som er høyere enn arbeidstakerens øvrige 
inntekter fra arbeid eller virksomhet.

3.3.4 AFP og tjenestepensjon 

Som nevnt under punkt 3.3.3, representerer 
enkelte sider av AFP-ordningen en sterk stimu-
lans til arbeidslinjen som er en hovedpilar i pen-
sjonsreformen. Beregningsmodellen for ny AFP 
er også godt tilpasset ny alderspensjon i folketryg-
den. 

Det er viktig å være oppmerksom på et sen-
tralt særtrekk ved den nye AFP-ordningen. Mens 
man i folketrygden og i tjenestepensjonsordnin-
gen gradvis opptjener pensjon, inneholder AFP-
ordningen ikke noe opptjeningselement. I AFP 
opptjener arbeidstakeren derfor ikke pensjonen 
gradvis. Dette gir seg en rekke utslag. 

Dersom arbeidstakeren før fylte 62 år fratrer 
for eksempel på grunn av sykdom eller nedbeman-
ning5 uten å ta nytt arbeid i tilsluttet foretak, vil 
arbeidstakeren ikke kvalifisere for ny AFP. Det 

4 For årskullet 1954 er kravet 6 av de siste 8 årene, for årskul-
let 1953 er kravet 5 av de siste 7 årene, for årskullet 1952 er 
kravet 4 av de siste 6 årene, for årskullene 1944 til 1951 er 
kravet 3 av de siste 5 årene.

5 Nesten alle foretak som er tilsluttet Fellesordningen for 
AFP er også tilsluttet Sluttvederlagsordningen. Ved syk-
dom og nedbemanning vil arbeidstakeren kunne ha rett til 
sluttvederlag av Sluttvederlagsordningen.
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samme gjelder om arbeidstakeren skifter stilling 
til arbeidsgiver som ikke er tilsluttet ordningen. 
Denne siden av AFP-ordningen kan motvirke 
mobilitet blant arbeidstakere som nærmere seg 62 
år. Det forhold at AFP-ordningen innen mange 
tariffavtaleområder heller ikke dekker hele fore-
taket, men bare en avgrenset del av foretaket inne-
bærer også at intern forflytting av ansettelsesfor-
holdet innen foretaket i mange tilfeller kan med-
føre at en arbeidstaker ikke lenger omfattes av 
AFP-ordningen. Sier arbeidsgiveren opp tariffavta-
len, vil arbeidstaker som ikke tar ut AFP før tariff-
avtaleperioden løper ut, ikke kvalifisere til ny AFP. 
Gjør arbeidsgiver gjeldende reservasjonsrett i for-
bindelse med virksomhetsoverdragelse (arbeids-
miljøloven § 16-2 annet ledd), vil foretakets tilslut-
ning til Fellesordningen for AFP straks opphøre. 
Organisasjonene i arbeidslivet kan også avtale å 
endre ordningen til ugunst for arbeidstakerne eller 
grupper av arbeidstakere eller å avvikle ordningen 
med ny AFP. Det er lagt til grunn at heller ikke en 
slik endring eller avvikling gir arbeidstakere som 
ikke allerede oppfyller vilkårene for rett til AFP 
krav på noen opptjent pensjonsbeholdning. Det 
forhold at det ikke skjer opptjening av pensjon i 
AFP-ordningen innebærer at enten kvalifiserer 
arbeidstakeren for AFP og da får han eller hun full 
pensjon ut fra pensjonsgivende inntekt, eller så 
kvalifiserer arbeidstakeren ikke, og da får han 
eller hun ikke noe AFP-pensjon. Dette «alt eller 
intet»-prinsippet gjør AFP-ordningen svært ulik 
andre pensjonssystemer.

3.4 Tidligere arbeid med 
hybridordninger

I NOU 2009: 13 Brede pensjonsordninger har et 
utvalg ledet av Jon M. Hippe (Hippe-utvalget), 
kartlagt private tjenestepensjonsordninger i 
Norge og i de øvrige nordiske land, og sett på 
hvordan tjenestepensjonssystemene virker 
sammen med landets folketrygd eller tilsvarende 
offentlige trygdesystem. 

Hippe-utvalget vurderte videre ulike alterna-
tiver for å organisere et system for tjenestepen-
sjonsordninger som fremmer:
– bedre innflytelse for arbeidslivets parter,
– økt bruk av kjønns- og aldersnøytrale premier,
– enklere skifte av stilling/arbeidsgiver uten 

ulempe for pensjonsopptjeningen,
– lavere kostnader, og
– sikkerheten for pensjonsmidlene må ivaretas 

når de nåværende økonomiske rammene skal 
legges til grunn. 

I fase I av Banklovkommisjonens arbeid med til-
pasning av pensjonslovene til ny folketrygd, NOU 
2010: 6 avsnitt 3.2, gikk Banklovkommisjonen 
gjennom utvalgets forslag samt ga en kort opp-
summering av høringsreaksjonene på utrednin-
gen på side 49 flg. Banklovkommisjonen la samti-
dig på side 65 og 73 i sin utredning til grunn at det 
bør ses på og vurderes, en rekke ulike modeller 
for utforming av ytelsesbaserte og forsikringsba-
serte ordninger tilpasset ny folketrygd, der ele-
mentene fra dagens ordning inngår i større eller 
mindre grad. Det ble vist til at hybridmodellen 
som er beskrevet i NOU 2009: 13 bare er én av de 
modellene som er aktuelle å se på i en slik ana-
lyse. En slik analyse var det ikke tid eller mulighet 
å få foretatt på en forsvarlig måte i fase I av arbei-
det. Dette inngår derimot som en del av denne 
utredningen. Dette er også bakgrunnen for at 
Banklovkommisjonen har funnet det hensiktsmes-
sig å gjengi en del av utvalgets forslag i NOU 
2009: 13 i denne utredningen.

I NOU 2009: 13 del II foretar Hippe-utvalget 
innledningsvis en analyse av hva som er å anse 
som brede pensjonsordninger. Det legges til 
grunn at pensjonsordninger kan være brede ved 
at ordningene er utformet langs to dimensjoner. 
For det første kan bredde vurderes ut fra leveran-
seforholdene til pensjonsordninger. Bredden vil i 
disse tilfellene henspille på hvor mange arbeids-
takere og foretak som omfattes ved at drift og 
leveranse av pensjonsordningene er organisert 
på tvers av uavhengige foretak (tverrgående leve-
ranse). Den nye AFP-ordningen, fellespensjons-
kasse og fellesordning for premieberegning etter 
forsikringsvirksomhetsloven er eksempler på slik 
bredde. Utvalget legger til grunn at det uten end-
ringer i dagens lovverk, kan organiseres bredere 
pensjonsordninger på tvers av uavhengige fore-
tak i form av fellespensjonskasser, fellesordnin-
ger og innkjøpsfellesskap. Utvalget legger videre 
til grunn at nye regler for medregning eller hånd-
tering av kostnader knyttet til fripoliser, kan gjøre 
det mer attraktivt å bytte jobb hvis opptjente pen-
sjonsrettigheter kan videreføres enklere og i 
større grad. Hippe-utvalget gir på side 70 i utred-
ningen uttrykk for at det bør ses nærmere på om 
foretak kan få mulighet å tilby nyansatte å flytte 
fripoliser direkte over i ny tjenestepensjons-
ordning, uten å måtte betale administrasjons-
reserver.

For det andre kan bredde knytte seg til utfor-
mingen av pensjonsproduktet, for eksempel til 
fastsettelse av alderspensjonsytelsene i en pen-
sjonsordning. Bredde henspiller da på i hvilken 
grad ulike pensjonsprodukter er harmonisert 
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eller standardisert i forhold til andre produkter i 
andre pensjonsordninger. En slik harmonisering 
kan bidra til, og forenkle, mobilitet innenfor og 
mellom de ulike pensjonsordningene. Dette kan 
oppnås blant annet gjennom regulering i lov eller 
tariffavtale. Hippe-utvalget mener at bedre innfly-
telse for arbeidslivets parter i utgangspunktet vil 
måtte innebære at foretakene får mindre innfly-
telse over foretakets pensjonsordning. En bedret 
innflytelse for arbeidstakerne generelt kan oppnås 
gjennom retten og plikten til drøfting. Utvalget 
har ikke vurdert de samlede virkningene for fore-
tak, arbeidstakere og pensjonsleverandører av en 
eventuell strukturell omlegging i retning av tariff-
avtalefesting av pensjonsordninger. 

På bakgrunn av innføringen av ny alderspen-
sjon i folketrygden og den sterke overgangen fra 
ytelsesbaserte til innskuddsbaserte pensjonsord-
ninger i privat sektor, har Hippe-utvalget drøftet 
mulighetene for å åpne for nye, ytelsesliknende 
produkter som i større grad kan samspille med de 
øvrige elementene i pensjonssystemet, og som 
samtidig kan være mer attraktive for både foretak 
og arbeidstakere enn dagens ytelsesbaserte tje-
nestepensjoner. 

Hippe-utvalget legger til grunn på side 73 i 
utredningen at nye ytelsesliknende produkter kan 
innebære bortfall av sluttlønnsprinsippet, et har-
monisert og mobilitetsnøytralt system for opptje-
ning av pensjonsrettigheter, samt en fordeling og 
håndtering av risiko som aktørene og partene i 
arbeidslivet «kan leve med». 

Hippe-utvalget legger videre til grunn at det 
innenfor dagens lovverk i prinsippet er mulig å 
konstruere et bredt spekter av produkter. Et alter-
nativ er blant annet økt bruk av engangsbetalt 
alderspensjon etter foretakspensjonsloven. Ved 
engangsbetalt alderspensjon unngår man blant 
annet sluttlønnsproblematikken. Utvalget har like-
vel funnet det formålstjenelig å vurdere nye pro-
duktmuligheter som kan fremstå som alternativer 
til dagens hovedprodukter og som balanserer 
uforutsigbarhet og risiko for foretak og arbeids-
takere. Fordi disse alternativene kombinerer 
egenskaper fra dagens ytelsesbaserte og inn-
skuddsbaserte ordninger, omtales de som hybrid-
ordninger. Utvalget mener at en slik ordning kan 
samspille med de øvrige elementene i pensjons-
systemet og være et mer attraktivt alternativ for 
både foretak og arbeidstakere enn dagens ytelses-
baserte tjenestepensjoner. 

Mulige hovedtrekk i en hybridmodell som ble 
vurdert av Hippe-utvalget var blant annet at: 
– pensjonen som kommer til utbetaling, bereg-

nes på grunnlag av hele lønnsforløpet arbeids-

takeren har opplevd som medlem av ordningen 
(alleårsprinsipp),

– pensjonsløfte angis som en prosent av årets 
lønn i årlig fremtidig pensjon fra 62 år, og det 
ses bort fra lønnsutvikling,

– årets pensjonsopptjening sikres gjennom inn-
betaling av årets premie som er lik den forsik-
ringstekniske kontantverdien av årets pen-
sjonsløfte (inkl. beregningsrente, kjønn, alder 
og andre forutsetninger),

– de samlede pensjonsrettighetene reguleres 
hvert år med den gjennomsnittlige lønnsvek-
sten. Det forutsettes at avkastningen på pen-
sjonsordningens midler er god nok til å 
bekoste reguleringen (noe som krever en 
avkastning utover beregningsrenten). Fore-
taket har ikke plikt til å tilføre ytterligere mid-
ler for å dekke en eventuell underregulering 
som følge av for liten avkastning,

– utvalget forutsetter at hybridordningen kan 
regnskapsføres som en innskuddspensjons-
ordning som følge av at foretaket ikke må 
dekke en underfinansiering. (Skulle foretaket 
påta seg hele eller noe av reguleringsrisikoen, 
vil ordningen måtte regnskapsføres som en 
ytelsesordning), og 

– hybridordningen bør kunne tas inn i foretaks-
pensjonsloven.

Hippe-utvalget ser at en beregningsrente på null 
eller én prosent kan være bedre tilpasset hybride 
tjenestepensjonsordninger, siden reguleringsrisi-
koen i forhold til lønnsutvikling er lagt til arbeids-
taker eller er delt mellom arbeidstaker og foretak, 
og det vil avhenge av det løpende overskuddet om 
lønnsutviklingen kan følges. 

To av medlemmene i utvalget har kommet med 
en særmerknad til dette forslaget. Medlemmene 
fra Unio og Akademikerne mener at en hybrid tje-
nestepensjonsordning som legger all risiko over 
på arbeidstakerne er lite egnet for en forhandlet 
bred tjenestepensjonsordning. Omdanningen fra 
en tradisjonell netto ytelsesordning til en hybrid-
ordning vil gjøre det mulig for arbeidsgiver å «bli 
kvitt» sluttlønnsrisikoen knyttet til reguleringsan-
svaret for lønnsvekst ut over gjennomsnittlig 
lønnsvekst. De er bekymret for at nettoordningene 
med innføring av hybrid tjenestepensjonsordning 
vil bli angrepet fra to sider. For det første fra de 
arbeidsgivere som ønsker omdanning til inn-
skuddsordning, og dernest fra arbeidsgivere som 
mener at det er å gå for langt å omdanne til inn-
skuddsordning, men som finner omdanning til 
hybridordning mer akseptabel. Resultatet kan bli 
en økt omdanning i forhold til i dag. 
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3.5 Arbeidet med tilpasning av 
tjenestepensjonslovene til 
folketrygdreformen

3.5.1 NOU 2010: 6 Pensjonslovene og 
folketrygdreformen I

Banklovkommisjonens utredning NOU 2010: 6 
Pensjonslovene og folketrygdreformen I ble avgitt 
til Finansdepartementet 5. mai 2010, og inneholdt 
utkast til lovendringer i pensjonslovene som inne-
bar en nødvendig tilpasning av lovene til ikrafttre-
delsen av reglene om ny alderspensjon i folke-
trygdloven 1. januar 2011. (En oversikt over Bank-
lovkommisjonens samlede arbeid med pensjons-
lovene er inntatt i vedlegg 2 i utredningen.) Utkas-
tet til lovendringer omfattet tilpasninger i 
pensjonslovene til fleksibelt uttak av alderspensjon 
fra 62 år. Det omfattet videre utkast til endringer i 
innskuddspensjonsloven, lov om individuell pen-
sjonsordning og lov om obligatorisk tjenestepen-
sjon slik at disse ble tilpasset hovedprinsippene i 
den nye alderspensjonen i folketrygden. For de 
ytelsesbaserte foretakspensjonsordningene i hen-
hold til foretakspensjonsloven ble det etablert en 
overgangsordning som innebar en tilpasning til 
fleksibelt uttak av alderspensjon, men at gjeldende 
beregningsregler for øvrig ble videreført som tidli-
gere. En overgangsordning ble valgt for disse ord-
ningene fordi tilpasningen av foretakspensjonslo-
ven til ny alderspensjon i folketrygdloven reiste 
såpass kompliserte spørsmål at det ikke var mulig 
å utarbeide et grundig forslag om dette innenfor 
de tidsrammer som forelå for å få til en tilpasning 
av lovgivningen til ikrafttredelse av reglene om ny 
alderspensjon i folketrygdloven 1. januar 2011.

Banklovkommisjonen la til grunn at det som 
fase II av arbeidet ville foretas en gjennomgang og 
avklaring av hvordan ytelsesbaserte og forsi-
kringsbaserte tjenestepensjonsordninger i privat 
sektor burde tilpasses den nye folketrygden i 
framtiden. Det ble videre lagt til grunn at det i en 
slik gjennomgang blant annet vil være et aktuelt 
spørsmål om det er hensiktsmessig å opprett-
holde det systemet for utstedelse av fripoliser og 
sikring av opptjente pensjonsrettigheter ved fra-
tredelse av stilling som vi har i dag. For å unngå 
ytterligere press på omdanning av eksisterende 
ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger til inn-
skuddspensjonsordninger før det foreligger en 
avklaring av hvordan slike forsikringsbaserte tje-
nestepensjonsordninger kan se ut i framtiden, 
valgte Banklovkommisjonen videre å utsette en 
vurdering av om maksimalnivået for innskudd i 
henhold til innskuddspensjonsloven bør heves i 

forhold til hva det gjeldende regelverk åpner for. 
Det ble lagt til grunn at en slik vurdering burde 
gjøres på bakgrunn av de løsninger man finner for 
en utforming av regelverket for forsikringsba-
serte tjenestepensjonsordninger slik at systemet 
for private tjenestepensjonsordninger kan fremstå 
som helhetlig. På bakgrunn av Banklovkommisjo-
nens utredning ble Prop. 6 L (2010-2011) Pen-
sjonslovene og folketrygdreformen I godkjent i 
Statsråd 22. oktober 2010 etter tilrådning fra 
Finansdepartementet. I proposisjonen valgte 
Finansdepartementet i det alt vesentlige å følge 
opp forslagene fra Banklovkommisjonen. Det 
samme gjorde finanskomiteen i Innst. 120 L (2010-
2011) Innstilling fra finanskomiteen om endringer 
i foretakspensjonsloven, innskuddspensjons-
loven, lov om individuell pensjonsordning mv. 
Lovendringene ble første gangs behandlet ved 
lovvedtak 29 (2010-2011) og lovvedtaket ble sank-
sjonert av Kongen 17. desember 2010 (lov 17. 
desember 2010 nr. 83) og trådte i kraft 1. januar 
2011. 

3.5.2 NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav

Banklovkommisjonens utredning nr. 25, NOU 
2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav, ble avgitt til 
Finansdepartementet 17. januar 2012. I utrednin-
gen la Banklovkommisjonen til grunn at foretaks-
pensjonsordninger stadig møter nye utfordringer. 
Banklovkommisjonen gjør i utredningen en ana-
lyse av hvilke utfordringer dette utgjør og årsaken 
til disse. Det vises blant annet til at dette har sam-
menheng med økt uføretilbøyelighet, økt leve-
alder og lavt rentenivå. Dermed er flere av de for-
utsetninger som har ligget til grunn for de bereg-
ningsgrunnlag som pensjonsinnretningene har 
benyttet ved utskrivning av premie satt under 
betydelig press. Ved siden av disse forhold, har 
høy reallønnsvekst og regnskapskrav som resul-
tat- og balanseføring av foretakspensjonsordnin-
ger bidratt til at foretakenes kostnader med fore-
takspensjonsordninger har økt betydelig og vært 
lite forutsigbare.

Banklovkommisjonen viser videre til at Sol-
vens II, som er en sentral del av det nye forsik-
ringsdirektivet, er antatt å medføre en vesentlig 
skjerping av kapitalkravene for pensjonsinnretnin-
gene. Minstekravene til solvenskapital i pensjons-
innretningene ventes å bli betydelig høyere som 
følge blant annet av utvidelse av beregnings-
grunnlaget og av at tilleggsavsetninger og enkelte 
andre reserver ikke lenger kan regnes som 
ansvarlig kapital. Det ble vist til at en særlig pro-
blemstilling knytter seg til fripoliser og kapital-
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krav under Solvens II, som følge av at disse er fer-
dig betalte forsikringskontrakter hvor det ikke er 
mulig å endre diskonteringsrenten eller avkast-
ningsgarantien gjennom løpende premiebetalin-
ger. I utredningen er det vist til at fripolisebestan-
den i dag har et gjennomsnittelig diskonterings-
rentenivå i overkant av 3,5 prosent. Etter Solvens 
II regelverket skal markedsrentekurven på risiko-
fri rente (norsk statsrente) benyttes ved diskon-
teringen ved beregningen av forpliktelser i Sol-
vens II regnskapet. Dette vil medføre økt krav til 
kapital i pensjonsinnretningene. Dessuten vil risi-
koen ved «mismatchen» mellom de lange forsi-
kringsforpliktelsene etter fripolisene og den kor-
tere durasjonen på tilgjengelige norske lavrisiko-
obligasjoner kombinert med manglende mulig-
het til å kreve vederlag for avkastningsrisikoen 
ved fripoliser, medføre krav om en betydelig sol-
venskapital. 

På bakgrunn av de utfordringer som beskrives 
i utredningen, søker Banklovkommisjonen i 
utredningen etter mulige endringer i foretakspen-
sjonsloven som kan bidra til å bremse utstedelsen 
av antall fripoliser og at utstedte fripoliser kan ha 
egenskaper som er bedre tilpasset kapitalkravene. 

Banklovkommisjonen foreslår at fripoliseinne-
havere i forbindelse med at fripolise utstedes eller 
senere, kan avtale med pensjonsinnretningen at 
fripolisen skal forvaltes med investeringsvalg. Ved 
en overgang til investeringsvalg vil det være fripo-
liseinnehaveren som vil bære risikoen for at ver-
dien av investeringsporteføljen kan reduseres. På 
den annen side vil investeringsvalget gi fripolise-
innehaveren mulighet til å øke verdien av fripoli-
sen sett i forhold til hva som ville blitt resultatet 
om vanlig forvaltning av fripolisen hadde blitt 
videreført. Valg med hensyn til overgang til inves-
teringsvalg, krever at fripoliseinnehaveren er godt 
informert om mulige konsekvenser ved et slikt 
valg. Banklovkommisjonen har derfor foreslått 
bestemmelser om opplysningsplikt og rådgivning. 

For å redusere antallet fripoliser som må utste-
des, har Banklovkommisjonen foreslått at terskel-
nivået for rett til utstedelse av fripolise heves fra 
50 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G) til 
150 prosent av G. Dersom opptjent premiereserve 
er lavere enn dette kan pensjonsinnretningen 
overføre midlene til en individuell pensjonsavtale 
eller arbeidstaker kan kreve midlene overført til 
en ny foretakspensjonsordning som vedkom-
mende blir medlem av. Arbeidstakere som har en 
medlemstid på minst 8 år i pensjonsordningene 
skal alltid kunne kreve utstedelse av fripolise. 

For å redusere utbetaling av små årlige alders-
pensjonsytelser, foreslår Banklovkommisjonen en 

heving av nivåene for når utbetalingstiden kan for-
kortes som følge av lave årlige pensjonsytelser. 
Grensene foreslås hevet fra 20 prosent av G til 40 
prosent av G for opphørende ytelser og til 30 pro-
sent av G for livsvarige ytelser. 

I utredningen har Banklovkommisjonen også 
vurdert andre tiltak for å redusere virkningen av 
økt kapitalkrav under Solvens II. Banklovkommi-
sjonens sekretariat har blant annet utarbeidet en 
lovskisse om pensjonsbevis som alternativ til fri-
poliser. Denne skissen omtales i utredningen, 
men Banklovkommisjonen foreslår ingen regel-
endringer i den forbindelse som følge av man-
glende tilslutning i kommisjonen til skissen. 

Utredningen ble sendt på høring ved Finans-
departementets høringsbrev av 26. januar 2012. 
Høringsfristen utløp 26. april 2012 og saken er nå 
til behandling i Finansdepartementet. 

3.5.3 Det videre arbeid for tilpasning av 
lovgivningen

I fase I av arbeidet med å tilpasse tjenestepen-
sjonslovene til ny folketrygd (NOU 2010: 6) fore-
slo Banklovkommisjonen endringer i foretaks-
pensjonsloven som innebar en tilpasning til folke-
trygdreformens innføring av fleksibelt uttak av 
alderspensjon. Det ble ikke foreslått endringer i 
de ytelsesbaserte foretakspensjonsordningenes 
opptjeningsregler i påvente av en vurdering av 
hvordan forsikringsbaserte tjenestepensjonsord-
ninger i privat sektor bør utformes i framtiden.

I denne utredningen foretar Banklovkommisjo-
nen en vurdering av hvordan forsikringsbaserte 
tjenestepensjonsordninger for alderspensjon best 
kan tilpasses folketrygdreformen og variasjoner i 
foretaksstrukturen og foretakenes lønnsevne og 
økonomi. Sett i forhold til tjenestepensjonsordnin-
ger basert på ren sparing etter innskuddspen-
sjonsloven som ikke åpner for å bruke dødelig-
heten som et element i pensjonsordningene, er 
målet å skape et forsikringsbasert konkurranse-
dyktig alternativ til innskuddspensjonsordninger. 

I forhold til eksisterende ytelsesbaserte fore-
takspensjonsordninger er det særlig to hovedpro-
blemer som reiser seg. For det første reiser det 
seg en rekke spørsmål knyttet til sammenkobling 
av opptjente pensjonsrettigheter i eksisterende 
foretakspensjonsordninger og nye pensjonsrettig-
heter som vil opptjenes i pensjonsordninger etter 
den nye loven. De eksisterende pensjonsordnin-
gene det her er snakk om kan være både åpne og 
lukkede. At en foretakspensjonsordning er lukket 
innebærer at den er stengt for nye medlemmer, 
men videreført for de arbeidstakerne som på luk-
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ningstidspunktet allerede var medlem av pen-
sjonsordningen. Banklovkommisjonen legger til 
grunn at på et eller annet tidspunkt vil overgangs-
ordningen basert på videreføring av beregning 
basert på gammel folketrygd i foretakspensjonslo-
ven §§ 5-5 fjerde ledd og 5-7, måtte oppheves og 
all opptjening av pensjon vil måtte baseres på et 
system som er bedre tilpasset den nye folketryg-
den. 

Banklovkommisjonen legger også til grunn at 
det bør legges atskillig arbeid i å finne systemer 
som gir en mest mulig fleksibel overgang mellom 
gamle og nye ordninger og ivaretakelse av eksis-
terende pensjonsrettigheter. Dette er særlig viktig 
i foreliggende økonomiske situasjon og som følge 
av de framtidige virkningene av Solvens II. Bank-
lovkommisjonen ser det blant annet som viktig at 
det ved en overgang fra eksisterende pensjons-
ordninger til nye kollektive tjenestepensjonsfor-
sikringer skjer en begrensning i antallet fripoliser 
som må utstedes. Dette er viktig både for arbeids-
takerne og pensjonsinnretningene. I denne sam-
menheng reiser det seg også spørsmål om hva 
som bør skje med eksisterende foretakspensjons-
lov. Det kan tenkes at denne oppheves som følge 
av at man mener den nye loven vil ivareta behovet 
for forsikringsbaserte tjenestepensjonsordninger 
i sin helhet i framtiden, eller man kan tenke seg at 
loven videreføres som regulering av en type tje-
nestepensjonsordninger basert på sikring av en 
fastsatt pensjonsytelse. I så fall vil det være behov 
for endre de bestemmelsene i foretakspensjons-
loven som direkte kobler pensjonsordningen 
sammen med de gamle bestemmelsene om 
alderspensjon i folketrygdloven.

Det andre hovedspørsmål som reiser seg, er 
hvilke behov for endringer i andre lover som en 
ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring vil 
medføre. Dette omfatter blant annet endringer i 
innskuddspensjonsloven der det vil være behov 
for å se på blant annet maksimalgrensene for årlig 
innskudd som er fastsatt i medhold av loven og 
reglene for omdannelse av en type pensjonsord-
ning til en annen type. Banklovkommisjonen vil 
bemerke at maksimalgrensene som foreslås i 
denne utredningen for kollektiv tjenestepensjons-
forsikring, ikke automatisk kan overføres til inn-
skuddspensjonsloven, som følge av blant annet 
virkningene av, og plasseringen av, dødelighetsri-
sikoen. Behovet for gjennomgang av annen lovgiv-
ning omfatter også forsikringsvirksomhetsloven 
kapittel 9. Dette regelverket er utarbeidet først og 
fremst med tanke på ytelsesbaserte foretakspen-
sjonsordninger som på tidspunktet for utarbei-
delse og vedtakelse av bestemmelsene, var den 

dominerende virksomheten i livsforsikringssel-
skapene. Det er derfor på sikt behov for å vurdere 
disse bestemmelsene med tanke på at livsforsik-
ringsvirksomheten etter hvert også vil kunne få 
mer hybridbaserte produkter. 

Banklovkommisjonen mener at først etter at 
man ser hovedlinjene av hvilke produkt som kan 
tilbys og velges i framtiden, herunder plassering 
av de ulike risikoelementene, vil det være mulig å 
vurdere de ovennevnte problemene. Det er også 
nødvendig å vite hvordan de nye produktene vil se 
ut før man vurderer hvordan eksisterende ordnin-
ger eventuelt kan sammenkobles med nye tjenes-
tepensjonsordninger og hva som skal kunne skje 
med eksisterende pensjonsrettigheter i denne for-
bindelse. Dette omfatter også overgangsregler. 
Disse vurderingene har Banklovkommisjonen der-
for valgt å ta i en egen utredning som en fase III i 
prosessen. Det vises også til at foreliggende 
utredning ville blitt svært omfattende dersom man 
skulle forsøkt å behandle disse spørsmålene på en 
god måte i denne utredningen. Dette ville igjen ha 
forsinket høring og det videre arbeidet med et lov-
utkast. Av hensyn til arbeidslivets parter og tilby-
derne av kollektive tjenestepensjonsordninger, 
fremstår det også som viktig at det avklares så 
raskt som mulig hvordan et nytt forsikringsbasert 
tjenestepensjonsprodukt som et alternativ til 
dagens ytelsesbaserte foretakspensjonsordnin-
ger og som et forsikringsbasert alternativ til inn-
skuddspensjonsordninger, kan utformes. Selv om 
ikrafttredelsen av en ny lov om kollektiv tjeneste-
pensjonsforsikring bør utstå til samtlige spørsmål, 
herunder fase III i arbeidet, er avklart, legger 
Banklovkommisjonen til grunn at en kunnskap om 
de alternativer som det vil åpnes for hva gjelder 
utforming av framtidige tjenestepensjonsordnin-
ger vil kunne bidra til mer ro og forutberegnlig-
het. 

Som fase III med tilpasning av tjenestepen-
sjonslovgivningen til folketrygdreformen vil 
Banklovkommisjonen derfor utarbeide en utred-
ning som ser på spørsmålene knyttet til sammen-
kobling av eksisterende pensjonsordninger og 
nye tjenestepensjonsordninger. Det vil videre bli 
sett på hva som bør gjøres med eksisterende fore-
takspensjonslov. Det er også behov for å se på 
hvilke overgangsregler og overgangsperioder 
som er nødvendig før en endelig tilpasning til ny 
folketrygd er på plass.

Banklovkommisjonen vil påbegynne arbeidet 
med fase III så snart denne utredningen er ferdig-
stilt fra Banklovkommisjonen side. Banklovkom-
misjonen ser at fase III kommer til å bli et for-
holdsvis komplisert arbeid både hva gjelder 
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hvilke løsninger som rettslig og forsikringsmessig 
sett er mulig og hvilke løsninger det vil være 
mulig å få de ulike parter til å samle seg om. Dette 
arbeidet vil derfor kreve noe tid. Banklovkommi-
sjonen vil jobbe med det mål at fase III av arbeidet 
skal kunne ferdigstilles så snart som mulig, men 
vil samtidig bruke den tid som anses som nødven-
dig for å komme fram til gode løsninger både på 
kort og lang sikt. Banklovkommisjonen tar imidler-
tid sikte på at en utredning om fase III kan ferdigs-
tilles vinter 2013. 

Medlemmene Mildal, Skomsvold og Storrød-
vann ser at arbeidet som gjenstår er komplisert 
og at det vil kreve noe tid, likevel støttes ikke opp-
delingen av arbeidet i to utredninger (fase II og 
fase III). Arbeidet burde vært levert i en samlet 
utredning slik at det er mulig å vurdere helheten i 
løsningene før man sender forslagene i fase II-
utredningen fra seg. Før foretakene kan foreta en 
endelig vurdering og beslutning av hvorvidt en 
kollektiv tjenestepensjonsforsikringsordning kan 
være aktuell, vil de ha behov for å være kjent med 
hvordan overgangsregler, overgangsperioder og 
regelverk for avvikling osv. blir utformet. Sentrale 
områder her er blant annet kostnads- og risikofor-
deling. Betydningen av at foretakene får rikelig 
med tid til å forholde seg til eventuelle lovendrin-
ger i eksisterende lover og at overgangsperioder 
blir av tilstrekkelig lengde, påpekes også av disse 
medlemmene. 

Disse medlemmene mener videre at forslag til 
nye maksimalnivå for innskudd i henhold til inn-
skuddspensjonsloven burde ha kommet samtidig 
med forslag til grenser for årlig premie for kollek-
tiv tjenestepensjonsforsikring. Dette er fordi fore-
takene tidligst mulig bør få mulighet til å vurdere 
de ulike alternativene opp mot hverandre i tiden 
fram til fase III er levert. 

Medlemmene Dalsøren, Gjelsvik, Orskaug og 
Storrødvann viser til at utredningen gir et samlet 
inntrykk av å være uklar på spørsmålet om 
dagens foretakspensjonsordninger skal kunne 
videreføres. Disse medlemmer vil presisere at det 
ikke er tatt stilling til dette spørsmålet i denne 
utredningen, men at det først vil bli drøftet i fase 
III av Banklovkommisjonens arbeid. 

3.6 Litt om arbeidet med pensjon i 
Sverige og EU

3.6.1 SOU 2011:68 Rörelsesreglering för 
försäkring og tjänstepension

I SOU 2011:68 Rörelsesreglering för försäkring og 
tjänstepension avgitt i oktober 2011 er det foretatt 

vurdering av hvordan Solvens II-direktivet (2009/
138/EC) best burde gjennomføres i svensk rett. I 
utredningen antas det at Solvens II-direktivet vil 
tre i kraft 1. januar 2014 og at regelverksendrin-
gene må være vedtatt av Riksdagen senest 31. 
mars 2013. Avklaringen av iverksettelse av Sol-
vens II vil bli avklart i det såkalte Omnibus II-
direktivet. I utredningen ble det lagt til grunn at 
en del av bestemmelsene i direktivet er så detal-
jerte at de best er egnet for å gjennomføres i 
svensk rett ved forordninger utferdiget av Rege-
ringen eller ved forskrifter utferdiget av Finans-
inspektionen. Utredningen omfatter ikke forslag 
til slike regler. 

Majoriteten av tjenestepensjon i Sverige regu-
leres ved sentrale kollektivavtaler. De kan være 
ytelsesbaserte eller innskuddsbaserte. I utrednin-
gen opplyses det at det har vært en trend de 
senere år til at ytelsesbaserte ordninger er blitt 
erstattet av innskuddsbaserte ordninger. Det er 
videre en trend at den enkelte arbeidstaker har 
kunnet påvirke valget av forsikringsgiver og forsi-
kringsprodukt i sin tjenestepensjonsløsning. 
Dette har blant annet medført etablering av 
såkalte valgsentraler som administrerer arbeids-
takernes valg av tjenestepensjonsprodukt, se 
utredningen side 88. 

I Sverige har pensjonsinnretninger tidligere 
vært underlagt to forskjellige regelverk som de til-
dels har kunnet velge mellom. Med bakgrunn i 
tjenestepensjonsdirektivet (2003/41/EC) har 
såkalte tjenestepensjonskasser vært underlagt 
lovregler basert på dette direktivet. I tillegg har 
opsjonen i direktivet for å underlegge den delen 
av virksomheten i livsforsikringsselskap som gjel-
der tjenestepensjonsforsikringer direktivets 
bestemmelser, vært benyttet. Sistnevnte mulig-
het ble avskaffet ved den nye Försäkringsrörelse-
lagen som trådte i kraft 1. april 2011. De nye 
reglene innebærer at samtlige tjenestepensjons-
innretninger underlegges Solvens I-regelverket. 
Tjenestepensjonskasser er imidlertid gitt en viss 
overgangsperiode fram til utgangen av 2014 for å 
tilpasse seg disse reglene. 

I utredningen vises det til at EU arbeider med 
en revidering av tjenestepensjonsdirektivet. Det 
kunne derfor ikke på tidspunktet for avgivelse av 
utredningen gjøres en endelig vurdering av hvilke 
regelverk, Solvens II eller tjenestepensjonsdirekti-
vet, som vil være best tilpasset tjenestepensjons-
virksomhet. Det gis imidlertid uttrykk for at de 
har sterk tro på at et regelverk skreddersydd for 
tjenestepensjon over tid vil være best tilpasset 
denne type virksomhet. Utredningen gir derfor 
uttrykk for den oppfatning at svenske livselskap 
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fortsatt bør ha mulighet til å velge det regelverk 
som selskapet anser å være best tilpasset deres 
virksomhet. Det foreslås derfor at det innføres en 
ny form for pensjonsinnretning, kalt tjänstepensio-
nsföretag. Disse pensjonsinnretningene skal 
kunne tilby alle forsikringstyper, både livsforsik-
ringer og skadeforsikringer, med tilknytning til 
ansettelse. Muligheten for livsforsikringsselskap 
til å velge og drive tjenestepensjonsvirksomhet 
under opsjonen i tjenestepensjonsdirektivet fore-
slås opphørt. Livsforsikringsselskapene skal 
kunne drive tjenestepensjonsvirksomhet under 
Solvens II-regelverket eller flytte tjenestepen-
sjonsvirksomheten til den nye typen tjenestepen-
sjonsforetak, for eksempel gjennom bytte av kon-
sesjon, slik at virksomheten blir underlagt tjenes-
tepensjonsdirektivets regelverk. Sistnevnte regel-
verk foreslås gjennomført ved en ny lov med 
samme struktur som försäkringsrörelselagen. 
Denne loven foreslås gjennomført 31. mars 2013 
slik at selskaper slipper å tilpasse seg Solvens II 
for deretter å bytte til tjenestepensjonsvirksom-
hetsreglene. 

Når det gjelder den nærmere utformingen av 
en ny lov om tjenestepensjonsforsikringsvirksom-
het, foreslås det i utredningen at verdsettelse av 
aktiva og passiva, herunder forsikringstekniske 
avsetninger, skal basere seg på dagens forsi-
kringsvirksomhetsregler i försäkringsrörelsela-
gen, det vil si Solvens I. Det samme gjelder kapi-
talforvaltning. Når det gjelder kapitalkrav, foreslås 
det at nåværende regler i försäkringsrörelselagen 
om livsforsikringsselskap skal gjelde for samtlige 
tjenestepensjonsforetak. 

Den svenske utredningen er knyttet opp til 
Solvens II og har derfor ikke noen direkte paral-
lell til Banklovkommisjonens arbeid som først og 
fremst gjelder tilpasning av tjenestepensjonsregel-
verket til ny alderspensjon i folketrygden. Selv om 
endringer i kapitalkrav som følge av Solvens II og 
muligheten for å møte disse kravene i framtiden 
for pensjonsinnretningene danner et viktig bak-
grunnsteppe som det også må tas hensyn til, i 
Banklovkommisjonens vurderinger, vil ikke den 
svenske utredningen være av direkte relevans sett 
i forhold til denne utredningen.

3.6.2 EU Kommisjonens hvitbok om pensjon

EU Kommisjonen offentliggjorde 16. februar 2012 
en såkalt hvitbok om pensjon, «An Agenda for 
Adequate, Safe and Sustainable Pensions» 
(COM(2012) 55). Kommisjonens forslag som 
fremmes i dokumentet er i hovedsak rettet mot de 
offentlige trygdeordningene som utgjør «første-

linje» sikringen ved alderspensjon (pilar 1), men 
den inneholder også forslag som angår tjeneste-
pensjonsordningene innenfor privat og offentlig 
sektor (pilar 2). 

Dokumentet er en oppfølging av «grønnboka» 
om pensjoner fra 2010 (Towards Adequate, Sustai-
nable and safe European Systems) som har vært 
på høring. Hvitboka inneholder en analyse av 
utfordringene for pensjonssystemene i Europa. 
Utfordringene som presenteres for EU er de 
samme utfordringene som ble avdekket og 
beskrevet i arbeidet med folketrygdreformen. 
Kommisjonen legger til grunn at det er forventet 
en betydelig økning i befolkningens levealder 
innenfor EU, henholdsvis 7,9 år for menn og 6,5 år 
for kvinner fra 2010 til 2060. I samme periode vil 
antall personer fra 20 til 59 år reduseres. Utviklin-
gen kan også illustreres med en økning i andelen 
av befolkningen 65 år og over i forhold til andelen 
av befolkningen mellom 15 og 64 år fra 26 prosent 
i 2010 til 50 prosent i 2050. Det er derfor behov for 
å gjøre pensjonssystemene mer bærekraftige. 
Samtidig som det er viktig at pensjonsnivåene 
ikke blir for lave. Kommisjonen legger til grunn at 
tiltak for å sikre mer bærekraftige systemer der-
for må gå sammen med tiltak for å sikre adekvate 
pensjoner. Kommisjonen viser blant annet til at 22 
prosent av kvinner over 75 år i EU er under fattig-
domsgrensen for inntekt. 

Kommisjonen presenterer videre en strategi 
for hvordan disse utfordringene skal møtes, både 
i medlemslandene og på EU nivå. Pensjonssyste-
mene er primært medlemslandenes ansvar, men 
samtidig bidrar EU sentralt gjennom forskjellige 
initiativ og tiltak. Reformer av pensjonssystemer 
og arbeidsmarked er sentralt i det såkalte euro-
peiske semester, hvor medlemslandene skal ha 
et tettere økonomisk samarbeid og hvor Kommi-
sjonen og deretter Rådet gir anbefalinger om til-
tak som medlemslandene følger opp med nasjo-
nale reformprogrammer. Strategien for å få 
bærekraftige pensjonssystemer går ut på at 
yrkesaktive må stå lenger i arbeid, og at det er 
behov for å supplere offentlige pensjonsordnin-
ger med private tjenestepensjonsordninger og 
privat pensjonssparing. Mange av de tiltakene 
som foreslås er i utgangspunktet ivaretatt i andre 
sammenhenger, og hvitboka er mer å forstå som 
et forsøk på å sette pågående initiativ inn i en hel-
hetlig sammenheng enn nye tiltak. I forhold til 
supplerende private pensjonsordninger innehol-
der imidlertid hvitboka nye initiativ. For Norges 
del er mange av forslagene ivaretatt gjennom 
pensjonsreformen i folketrygden, men nye direk-
tiv og direktivendringer for private tjenestepen-
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sjoner kan ha relevans og konsekvenser for det 
norske regelverket.

EU Kommisjonens forslag til endringer i pen-
sjonssystemene i det europeiske semester for 
2011 og 2012 er organisert under to hovedpunkter 
som reflekterer Kommisjonens valg av strategi:
– Balansering av tid som yrkesaktiv og pensjo-

nist.
Kommisjonen anbefaler å avvikle/

begrense tidligpensjonssystemer som gir ins-
entiver til tidlig avgang fra arbeidslivet, og at 
kravet til antall opptjeningsår økes. Andre 
anbefalinger er å legge til rette for at eldre står 
lenger i arbeid ikke bare gjennom gode 
arbeidsinsentiver i pensjonssystemet, men at 
arbeidsforholdene må legges til rette for lange 
yrkeskarrierer. Det anbefales også at pensjons-
alderen for kvinner økes i de 13 medlems-
landene der kvinner har lavere pensjonsalder 
enn menn. 

– Utvikling av supplerende private pensjons-
spareordninger.

Kommisjonen fremhever at supplerende 
pensjonssparing må spille en større rolle for å 
sikre pensjoner i framtiden. Det er derfor vik-
tig at det eksisterer kostnadseffektive og 
finansielt sikre supplerende private pensjons-
ordninger. Større innslag av slike supple-
rende ordninger vil bidra til at en blir mindre 
avhengig av offentlige pensjoner, og at en del 
av sparingen til alderspensjon kan avgjøres av 
den enkelte og tilpasses individuelle behov for 
fordeling av konsum gjennom livet. Kommi-
sjonen legger videre til grunn at større inn-
slag av supplerende pensjonsordninger kan 
føre til at personer som flytter mellom land 
kan miste pensjonsrettigheter. Det annonse-
res derfor at Kommisjonen vil gjenoppta 
arbeidet med å etablere et direktiv som sikrer 
at man får med seg pensjonsrettigheter fra tje-
nestepensjonsordninger dersom en flytter 
over landegrensene. Tanken er å sette mini-
mumsstandarder for opptjening og bevaring 
av pensjonsrettigheter fra supplerende pen-
sjonsordninger. 

Hvitboka ender opp med å annonsere 20 initiativ 
som Kommisjonen vil ta for å understøtte med-
lemslandenes arbeid med å reformere sine pen-
sjonssystemer, jf. Annex 1 i hvitboka.
– Initiativ (1)-(8) skal bidra til bedre balanse mel-

lom tid som yrkesaktiv og tid som pensjonist. 
Initiativ (1) viser til at Kommisjonen gjennom 
det europeiske semester vil følge opp med-
lemslandene med sikte på lengre yrkesdelta-
kelse og at pensjonsalder knyttes til utviklin-
gen i befolkningens levealder. De øvrige initia-
tivene angår koordinering og utveksling av 
«best practice» mellom medlemslandene. 

– Initiativene (9)-(19) skal bidra til å utvikle sup-
plerende private pensjonsordninger. Kommi-
sjonen vil gjenoppta arbeidet med et direktiv 
som skal styrke opptjening og bevaring av pen-
sjonsrettigheter fra tjenestepensjonsordninger 
for personer som flytter over landegrensene. 
Kommisjonen vil videre ta initiativ til å bedre 
sikkerheten for rettigheter i tjenestepensjons-
ordninger hvis pensjonstilbyderne blir insol-
vente. Det skal også tas initiativ for å bedre kva-
liteten av informasjonen om pensjonsrettighe-
ter fra pensjonsordningene. 

– Initiativ (20) skal bidra til å styrke EUs over-
våking av pensjonssystemene, og Kommisjo-
nen vil offentliggjøre en rapport «2012 Ageing 
Report» som skal belyse økonomiske og bud-
sjettmessige konsekvenser av aldringen i 
befolkningen, og «Pension Adequacy Report» 
som skal bidra til forståelsen av i hvilken grad 
pensjonssystemene leverer adekvate pensjo-
ner for kvinner og menn. 

EU Kommisjonens hvitbok om pensjon bekrefter 
viktigheten av de hensyn og utviklingstrekk det 
ble lagt vekt på ved utarbeidelsen og gjennom-
føringen av pensjonsreformen. Dette bekrefter 
også viktigheten av å etablere et regelverk knyttet 
til tjenestepensjonsordninger som fremstår som 
fleksibelt og som blant annet bygger opp under 
arbeidslinjen. Utover dette ser ikke Banklovkom-
misjonen behov for å komme direkte tilbake til 
Kommisjonens hvitbok i denne utredningen.
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Kapittel 4  

Utgangspunkter

4.1 Foretakspensjonsloven

4.1.1 Et forsikringsrettslig regelverk

Foretakspensjonsloven inneholder et utførlig for-
sikringsrettslig regelverk for ytelsesbaserte pen-
sjonsordninger. Dette er den type pensjonsord-
ning som tradisjonelt har vært mest brukt av pri-
vate foretak for å sikre foretakenes arbeidstakere 
pensjonsytelser i tillegg til ytelsene fra folketryg-
den, og en meget vesentlig del av virksomheten i 
livsforsikringsselskap og pensjonskasser er der-
for knyttet til kollektiv pensjonsforsikring. I fore-
takspensjonslovens regelverk stilles det utførlige 
krav til utformingen av de enkelte pensjonsordnin-
ger og det gis regler for det innbyrdes trepartsfor-
hold mellom pensjonsinnretning, foretak og 
arbeidstakerne som medlemmer i pensjonsord-
ningen. Loven legger særlig vekt på å sikre 
medlemmenes opptjente pensjonsrettigheter til 
enhver tid. 

1) Ytelsesbaserte pensjonsordninger er basert 
på kollektiv pensjonsforsikringsavtale. Avtalepar-
tene er pensjonsinnretningen og foretaket, men 
det er første og fremst foretakets arbeidstakere 
som er de forsikrede. Det er knyttet dødelighets-
risiko til arbeidstakernes pensjonsrettigheter, og 
rett til alderspensjon bortfaller ved død, uavhen-
gig av om død inntrer før eller etter uttak av pen-
sjon. Biometrisk risiko er derfor av vesentlig 
betydning ved beregningen av de årlige premier 
foretaket skal betale som ledd i finansieringen av 
pensjonsrettighetene.

Det sentrale element i pensjonsforsikringsav-
talen er den pensjonsplan som ligger til grunn for 
pensjonsordningen, og som kontraktsfester hvilke 
pensjonsytelser arbeidstakerne etter hvert vil opp-
tjene etter lønn og tjenestetid i foretaket (foretaks-
pensjonsloven §§ 2-3 og 4-2). Pensjonsinnretnin-
gen skal garantere de ytelser som opptjenes etter 
pensjonsplanen (foretakspensjonsloven § 2-3 
annet ledd), og den må sikre sitt ansvar ved til 
enhver tid å ha en premiereserveavsetning tilsva-
rende netto kapitalverdi av pensjon opptjent i pen-

sjonsordningen (foretakspensjonsloven § 9-1 og 
forsikringsvirksomhetsloven § 9-16). 

Pensjonsytelsene er ikke beløpsmessig fast-
satt i pensjonsplanen. Pensjonsplanen inneholder 
imidlertid forhåndsfastsatte regler om beregnin-
gen av de pensjonsytelser som skal utbetales av 
pensjonsinnretningen når et medlem har nådd 
opptjeningsalderen, normalt 67 år. Hovedregelen 
er at pensjonsytelsen for det enkelte medlem blir 
bestemt ut fra medlemmets lønnsforhold og tje-
nestetid ved nådd opptjeningsalder (foretakspen-
sjonsloven § 4-2 første ledd). Pensjonsplanen byg-
ger på prinsippet om lineær årlig opptjening av 
retten til pensjon, og de ytelser pensjonsplanen gir 
et medlem rett til, forutsettes opptjent fullt ut ved 
tjenestetid frem til nådd opptjeningsalder. En 
arbeidstaker har til enhver tid opptjent en så stor 
del av fulle ytelser som arbeidstakerens tjeneste-
tid i foretaket på beregningstidspunktet utgjør i 
forhold til tiden fra det tidspunkt arbeidstakeren 
ble opptatt som medlem i pensjonsordningen, og 
til arbeidstakeren vil nå opptjeningsalderen (67 
år). Ved beregningen legges arbeidstakerens lønn 
på beregningstidspunktet til grunn. Ved fratreden 
før opptjeningsalder sikres medlemmets opptjente 
pensjon ved fripolise (foretakspensjonsloven
§ 4-7). 

Pensjonsordningen finansieres av foretaket 
ved innbetaling av årlig premie, men heller ikke 
denne er beløpsmessig fastsatt i pensjonsplanen. 
Årlig premie må – i samsvar med prinsippet om 
lineær opptjening av pensjon – beregnes for hvert 
år på grunnlag av premieberegningsgrunnlaget 
for pensjonsordningen og den andel av retten til 
full pensjon som hver av arbeidstakerne har opp-
tjent i løpet av året. Det er et sentralt krav at pen-
sjonsordningen til enhver tid skal ha en premie-
reserve (pensjonskapital) for pensjonsinnretnin-
gen som etter beregningsgrunnlaget er tilstrekke-
lig til å sikre medlemmenes pensjonsrettigheter 
opptjent etter pensjonsplanen (foretakspensjons-
loven § 9-1). Dette krever at hvert års samlede 
premier må være tilstrekkelig til å sikre den rett 
til pensjon som de enkelte medlemmer ut fra sin 
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lønn og tjenestetid opptjener i løpet av året etter 
pensjonsplanens regler (foretakspensjonsloven 
§ 9-2). Dette er også nødvendig for at de enkelte 
medlemmers opptjente pensjon skal være full-
finansiert ved den premiereserve (pensjonskapi-
tal) som er opparbeidet ved nådd opptjenings-
alder, noe som er en forutsetning for pensjonsinn-
retningens garanti av ytelsene etter pensjons-
planen (foretakspensjonsloven § 2-3).

Prinsippet om lineær årlig opptjening innebæ-
rer at det enkelte medlem hvert år opptjener en 
bestemt brøkdel av retten til full pensjon etter pen-
sjonsplanen, normalt beregnet ut fra hvor lang tje-
nestetid medlemmet vil ha ved nådd opptjenings-
alder (foretakspensjonsloven § 4-2 første ledd). 
Pensjonsplanen blir dermed også bestemmende 
for beregning av de årlige premier og dermed for 
foretakenes årlige pensjonsutgifter. Dette inne-
bærer, generelt sett, også at årlig premie for det 
enkelte medlem vil stige med alder og lønnsvekst, 
og at årlig premie derfor vil øke ganske vesentlig, 
særlig i siste del av medlemmets yrkesaktiv peri-
ode. Årsaken er at opptjent pensjon skal beregnes 
ut fra lønn og tjenestetid til enhver tid, og at opp-
tjent pensjon etter lønnsstigning beregnes på nytt 
som om medlemmet har hatt det nye lønnsnivået i 
hele sin tjenestetid. 

Dette følger av en kombinasjon av foretaks-
pensjonsloven § 5-2 tredje ledd hvoretter endring 
av medlemmers lønn skal tillegges virkning fra 
endringstidspunktet, og foretakspensjonsloven 
§ 4-2 første ledd hvoretter tjenestetiden til enhver 
tid skal beregnes ut fra det tidspunkt arbeids-
takerne ble opptatt som medlemmene av pen-
sjonsordningen. Årets premie må derfor – under 
hele tjenestetiden og i tilfelle frem til nådd opptje-
ningsalder – også omfatte premie (reguleringspre-
mie) til dekning av kostnadene ved den årlige opp-
regulering av tidligere opptjent pensjon og tilhø-
rende premiereserve som årlig lønnsøkning gjør 
påkrevd. Dette blir i meget stor grad styrende for 
nivået på foretakenes årlige pensjonsutgifter og 
dermed også for nivået på medlemmenes pen-
sjonsytelser. Et foretak har riktignok adgang til å 
begrense de årlige oppreguleringspremier ved 
bestemmelse i regelverket hvoretter det ved 
anvendelsen av foretakspensjonsloven § 5-2 tredje 
ledd skal ses bort fra endringer i lønn ut over «den 
alminnelige lønnsutvikling i foretaket», jf. fore-
takspensjonsloven § 5-6 første ledd bokstav a) og 
b). I praksis er det likevel ikke så mange foretak 
som har gjort dette. 

Disse forhold innebærer at systemet for opp-
tjening av pensjon og premieberegning i ytelses-
baserte foretakspensjonsordninger lenge har 

medført betydelige utfordringer for foretakene 
fordi årlige pensjonsutgifter ofte blir så vel høye 
som lite forutsigbare. I tillegg kommer at årlige 
pensjonsutgifter også av andre grunner har økt 
vesentlig i senere år. Dette har sammenheng med 
den betydning pensjonsinnretningenes forven-
tede kapitalavkastning og dødelighetsarv blir til-
lagt ved beregningen av årlige premier, og at det 
ikke har vært til å unngå at reduksjon av bereg-
ningsrenten og økt levealder har ført til høyere 
premier for foretakene, se nærmere nedenfor 
under punktene 2) og 3).

2) Pensjonsinnretningen forestår forvaltnin-
gen av pensjonsordningens midler til enhver tid. I 
premieberegningsgrunnlaget for pensjonsordnin-
gen er det forutsatt at pensjonsinnretningen selv 
vil oppnå en årlig avkastning av pensjonskapitalen 
til enhver tid (premiereserven) tilsvarende den 
premieberegningsrente som inngår i premie-
beregningsgrunnlaget for pensjonsordningen. 
Beregnet årlig avkastning som i de siste 15-20 
årene har variert i området fra 4 til 2,5 prosent, 
går dermed til fradrag ved beregning av årlige 
premier. I tillegg til årlig premie fra foretaket plik-
ter derfor pensjonsinnretningen selv årlig å tilføre 
pensjonsordningens premiereserve en avkastning 
som minst tilsvarer beregningsrenten (forsi-
kringsvirksomhetsloven § 9-16 tredje ledd). Ellers 
vil rett til pensjon opptjent i pensjonsordningen 
ikke være fullfinansiert og sikret slik foretakspen-
sjonsloven § 9-1 krever. Det er pensjonsinnretnin-
gen som bærer risikoen for at avkastningsresulta-
tet i de enkelte år er tilstrekkelig til å dekke 
pensjonsinnretningens eget årlige tilskudd til 
pensjonsordningens premiereserve. I kortform 
omtales denne risikoen vanligvis som en avkast-
ningsgaranti eller en rentegaranti. 

I prinsippet er det opp til den enkelte pensjons-
innretning å avgjøre hvilket avkastningsnivå 
(beregningsrente) den vil legge til grunn ved 
beregningen av årlig premie. Av konkurransehen-
syn har imidlertid pensjonsinnretningenes pre-
mier i praksis vært basert på den til enhver tid 
høyeste lovlige premieberegningsrente, fastsatt 
av Finanstilsynet ut fra soliditetshensyn og mar-
kedsforhold til enhver tid (forskrift 30. juni 2006 
nr. 869 til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsik-
ring) § 2-3). I de siste 10-15 årene er grensen for 
høyeste beregningsrente etappevis blitt satt ned 
fra 4 prosent til 2,5 prosent, noe som i første rekke 
har hatt sammenheng med utviklingen i rente- og 
verdipapirmarkedene. Dette er tiltak som uunngå-
elig har ført til at foretakenes årlige pensjonsutgif-
ter har økt i de senere år fordi en tilsvarende 
større del av finansieringskostnadene må dekkes 
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av premiene fra foretaket. De enkelte nedsettelser 
får virkning for etterfølgende beregning av årlig 
premie både for nye kontrakter og for fremtidig 
opptjening av pensjon under eksisterende pen-
sjonsordninger. Derimot gir en reduksjonen av 
beregningsrenten ikke pensjonsinnretningen rett 
til etterberegning av premietillegg til de tidligere 
års premier som er betalt for allerede opptjente 
pensjonsrettigheter. Opptjente pensjonsforpliktel-
sers langsiktige karakter innebærer derfor at pen-
sjonsinnretningene også etter en nedsettelse av 
beregningsrenten, vil ha en betydelig og langsik-
tig avkastningsrisiko knyttet til tidligere opptjent 
pensjon i ytelsesbaserte pensjonsordninger, se 
Utredning nr. 25, NOU 2011: 3 Fripoliser og kapi-
talkrav, kapittel 2.

Pensjonsinnretningen kan imidlertid redusere 
avkastningsrisikoen ved at den i år med høyere 
avkastningsnivå enn beregningsrenten gjør bruk 
av retten til å foreta «tilleggsavsetninger» som i 
senere år etter behov kan benyttes til å dekke årlig 
differanse mellom beregnet og faktisk avkastning 
(forsikringsvirksomhetsloven § 9-17). I et år hvor 
avkastningen tilordnet den enkelte kontrakt ikke 
er stor nok til å dekke det årlige avsetningskravet 
til dens premiereserve (forsikringsvirksomhets-
loven § 9-16 tredje ledd), har pensjonsinnretningen 
rett til å oppfylle avsetningskravet ved overføring 
fra kontraktens tilleggsavsetninger (forsikrings-
virksomhetsloven § 9-17 tredje ledd). I perioder 
hvor pensjonsinnretningenes årlige avkastnings-
resultater er svake som følge av forholdene i rente- 
og verdipapirmarkedene, foreligger det imidlertid 
begrenset mulighet for oppbygging av tilleggsav-
setninger. Dette har vært situasjonen i de senere 
år. Den reelle betydningen av adgangen til å foreta 
tilleggsavsetninger, vil i slike perioder være tilsva-
rende mindre. Tilleggsavsetninger kan heller ikke 
benyttes til å dekke tap fordi avkastningsresultat i 
et år er negativt, det vil si at verdien av eiendelene i 
kollektivporteføljen er redusert i løpet av året, se 
Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) side 65 flg. og Innst. O. 
nr. 4 (2004-2005) side 20.

Pensjonsinnretningens garanti for pensjons-
ytelser opptjent etter pensjonsplanen innebærer 
derfor indirekte en garanti av fremtidige avkast-
ningsnivå – en «rentegaranti» – av betydelig varig-
het. Pensjonsinnretningenes reelle avkastnings-
risiko knyttet til samlede pensjonsforpliktelser lig-
ger for tiden på om lag et 3,5 prosent nivå selv om 
høyeste lovlige beregningsrente for ny opptjening 
under løpende kollektive kontrakter er 2,5 pro-
sent. Dette innebærer at det over årene er bygget 
opp en avkastningsrisiko av betydelig omfang 

som reelt innebærer en trussel mot pensjonsinn-
retningenes egenkapital og soliditet. 

3) I pensjonsplanene er det normalt lagt til 
grunn at pensjonsytelser skal utbetales så lenge et 
medlem lever (foretakspensjonsloven § 5-1). Det 
er imidlertid dødelighetsrisiko knyttet til opptjent 
pensjon, og retten til pensjon faller derfor bort når 
medlemmet dør, uavhengig av om dette skjer før 
eller etter uttak av pensjon. Forventet levealder og 
dødelighet – og dermed forventet utbetalingsperi-
ode – må derfor tas i betraktning ved premiebe-
regningen. Den dødelighetsstatistikk som angir 
forventet dødelighet og dermed forventet leve-
alder for hver årsklasse, og som inngår i bereg-
ningsgrunnlaget for pensjonsordningen, legges 
her til grunn.

Et første utgangspunkt er at årlige premier må 
beregnes slik at premiereserven ved nådd opptje-
ningsalder (67 år) skal være tilstrekkelig til, uten 
ytterligere premiebetaling, å sikre utbetaling av 
pensjon i medlemmets forventede levetid. Dette 
betyr at pensjonsinnretningen har risikoen for 
økning av medlemmenes levealder i opptjenings- 
og utbetalingsperioden – ofte en periode på 40-50 
år – i forhold til den dødelighetsstatistikk med risi-
komargin som er benyttet ved premieberegnin-
gen. Dette har vist seg å være en meget tyngende 
risiko. Levealder og utbetalingsperioder har i 
løpet av de senere tiår økt atskillig mer enn hittil 
forutsatt. Forskjellen mellom den tidligere døde-
lighetsstatistikk K1963 og den nye K2005 som for 
tiden benyttes, er ganske vesentlig. Økt levealder 
i årene etter K2005 krever nå at denne erstattes av 
et nytt dødelighetsgrunnlag og det jobbes for 
tiden med utarbeidelse av et slikt grunnlag (her 
benevnt K2013). 

Et andre utgangspunkt er at pensjonsinnret-
ningene ved beregning av årlig premie ut fra de 
enkelte medlemmers forventede levealder også 
vil ta hensyn til at pensjonsforpliktelser overfor en 
del medlemmer som dør i løpet av opptjenings- og 
utbetalingstiden, vil falle bort og dermed år om 
annet frigjøre midler som sikrer deres opptjente 
pensjon. Forventet omfang av frigjorte midler 
(«dødelighetsarv»), beregnet ut fra dødelighets-
statistikken, har derfor også gitt grunnlag for fra-
drag i årlig premie. En beregning av forventet 
«dødelighetsarv» må imidlertid også ta i betrakt-
ning risikoen for at levealderen skal øke og der-
med redusere dødelighetsarven i forhold til 
beregnet nivå. Denne risikoen lar seg imidlertid 
vanskelig beregne med rimelig sikkerhet eller til-
strekkelige marginer over så lange tidsrom som 
vanlige pensjonsforpliktelser dekker. 
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Pensjonsinnretningenes premieberegnings-
praksis har derfor vist seg over tid å medføre en 
vesentlig større risiko enn forventet, både for økt 
levealder og lengre utbetaling av pensjoner, og for 
redusert dødelighet og redusert dødelighetsarv i 
utbetalingsperioden. Selv om årlige premier 
senere kan forhøyes dersom levealderen viser seg 
å øke mer enn ventet, vil dette ikke gi vederlag for 
økt levealdersrisiko knyttet til pensjonsrettigheter 
opptjent før endringen. Akkumulert levealders-
risiko må i første omgang dekkes av pensjonsinn-
retningene selv ved en oppregulering av premie-
reservene for pensjonsforpliktelser, slik som ved 
overgangen til K2005, og dernest dekkes ved økte 
pensjonsutbetalinger til de mange pensjonister 
som lever lenger enn ventet. Den alminnelige 
økning i levealderen sett i forhold til de forutset-
ninger om dødelighet som er lagt til grunn for tid-
ligere års premieregning, representerer derfor nå 
betydelige økonomiske utfordringer for pensjons-
innretningene. 

4.1.2 Forholdet til folketrygden 

Foretakspensjonslovens ytelsesbaserte tjeneste-
pensjonsordninger fremstår på mange måter som 
en påbygning på pensjonssystemet i folketrygd-
loven før loven ble endret og det nye regelverket 
om alderspensjon trådte i kraft i 2011. Regelverket 
i folketrygdloven, slik det var utformet da fore-
takspensjonsloven ble utarbeidet og vedtatt, 
gjorde dette mulig. Før folketrygdreformen i 2011 
bygget pensjonssystemet i folketrygden på føl-
gende prinsipper:
– Folketrygden var en ytelsesbasert pensjons-

ordning hvor den pensjonsytelse som kom til 
utbetaling ved fastsatt pensjonsalder, ble 
beregnet etter forhåndsfastsatte regler ut fra 
lønn og medlemskapstid (folketrygdloven
§ 19-5. jf. § 3-8).

– Folketrygden var i hovedsak basert på årlig 
lineær opptjening av en forholdsmessig del av 
fulle ytelser, beregnet ut fra krav til samlet 
medlemskapstid ved nådd pensjonsalder 
(folketrygdloven § 3-8 annet ledd).

– Folketrygdens pensjonsalder var lik pensjons-
alderen (opptjeningsalderen) i foretakspen-
sjonsloven (folketrygdloven § 19-4).

– Pensjonsytelsen fra folketrygden blir utbetalt 
så lenge medlemmet lever.

I kortform innebar dette at pensjonssystemet i 
dagjeldende folketrygdlov bygget på et system for 
opptjening, beregning og utbetaling av pensjon 
grunnet på prinsipper som lot seg videreføre i et 

regelverk for ytelsesbaserte pensjonsordninger 
etter foretakspensjonsloven. Folketrygdsystemet 
kunne dermed også gi viktige føringer ved utfor-
mingen av regelverket for ytelsesbaserte tjeneste-
pensjonsordninger som et sosialpolitisk redskap 
for å gi pensjonsytelser i tillegg til ytelsene fra fol-
ketrygden. I foretakspensjonsloven stilles det 
også krav til utformingen av pensjonsordningens 
pensjonsplan slik at det settes grenser for samlet 
pensjon fra pensjonsordningen og folketrygden.

En hovedbestemmelse her er forholdsmes-
sighetsprinsippet i foretakspensjonsloven § 5-3. 
Der kreves det, for det første, at pensjonsplanen 
fastsetter pensjonsytelsene slik at forholdet mel-
lom de enkelte medlemmers samlede pensjons-
ytelser fra pensjonsordningen og folketrygden 
blir rimelig ut fra lønn og tjenestetid i foretaket. 
For det annet, de samlede pensjonsytelser fra 
pensjonsordningen og folketrygden skal ikke 
utgjøre en større prosentandel av lønnen for 
medlemmer med høyere lønn enn for medlem-
mer med lavere lønn. Dette må ses i sammen-
heng med hovedreglene i foretakspensjonsloven 
§ 2-3 tredje ledd hvoretter pensjonsplanen skal 
gjelde for alle arbeidstakere og forsikrede, og i 
foretakspensjonsloven § 3-3 hvoretter pensjons-
ordningen skal omfatte alle arbeidstakere som 
har fylt 20 år.

I tillegg krever foretakspensjonsloven § 5-7 
mer konkret at pensjonsplanen for pensjonsord-
ningen skal utformes slik at de samlede pensjonsy-
telser fra pensjonsordningen og beregnet folke-
trygd for hvert medlem ikke skal overstige 100 
prosent av lønn inntil 6 G, 70 prosent av lønn mel-
lom 6 G og 12 G, og 0 prosent av lønn over 12 G. I 
praksis har bestemmelsene i foretakspensjons-
loven §§ 5-3 og 5-7 ført til at pensjonsplanens ytel-
ser normalt er fastsatt ut fra lønn og (for-
hånds)beregnet folketrygd for det enkelte med-
lem, og at pensjonsytelsene fra pensjonsordningen 
beregnes for hvert år med sikte på at samlet pen-
sjon fra pensjonsordningen og folketrygden vil 
utgjøre et beløp i området 60 til 70 prosent av lønn 
ved nådd opptjeningsalder. Grovt sagt betyr dette 
at beregnet folketrygd kommer til fradrag ved 
årlig beregning av pensjonsgivende lønn i tjeneste-
pensjonsordningen. Folketrygdens andel av sam-
let pensjon er betydelig, men samtidig degressiv i 
forhold til de enkelte medlemmers lønnsnivå. Av 
Utredning nr. 13, NOU 2005: 15 Obligatorisk tje-
nestepensjon side 86 Tabell 9.1, fremgår at folke-
trygdens kompensasjonsgrad i forhold til lønn i 
intervallet 4 G til 12 G er beregnet å variere fra 57 
prosent til 33 prosent. Tjenestepensjonens andel 
av forventet samlet pensjon vil således være sti-
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gende med lønnsnivå opp til 12 G, hvor den vil 
utgjøre om lag halvparten av samlet alderspensjon.

Foretakspensjonsloven § 5-5 inneholder nær-
mere regler om hvordan folketrygdytelsen skal 
forhåndsberegnes ved anvendelsen av grensene i 
foretakspensjonsloven §§ 5-3 og 5-7. Det er imid-
lertid allment akseptert at beregnet folketrygd 
kan avvike en del fra den folketrygdytelse som 
ved nådd pensjonsalder eller ved uttak av pensjon 
etter foretakspensjonsloven § 5-7c faktisk kommer 
til utbetaling. Dette er imidlertid uten betydning 
for pensjonsinnretningens pensjonsforpliktelse 
som er kontraktsmessig fastsatt, og dermed prin-
sipielt er frikoblet fra faktisk utbetalt folketrygd 
(foretakspensjonsloven § 5-5 første ledd bokstav 
c). For øvrig følger det av foretakspensjonsloven 
§ 5-5 fjerde ledd at beregnet folketrygd inntil 
videre skal beregnes etter bestemmelsene i folke-
trygdloven kapittel 19 pr. 31. desember 2010, det 
vil si etter de regler som gjaldt før det nye regel-
verket for alderspensjon i folketrygden trådte i 
kraft, se Utredning nr. 23, NOU 2010: 6 Pensjons-
lovene og folketrygdreformen I side 67-69. 

4.1.3 Et regelverk for skattefavoriserte 
pensjonsordninger

Foretakspensjonsloven er utformet ut fra flere 
rettspolitiske målsetninger. I tillegg til å gi en 
egnet forsikringsrettslig ramme for kollektiv tje-
nestepensjonsforsikring, ivaretar foretakspen-
sjonsloven også viktige prinsipielle sosialpolitiske 
og skattepolitiske prinsipper. Som det fremgår 
foran i avsnitt 4.1.2, er dette prinsipper som i fore-
takspensjonsloven er gjennomført ved bestem-
melser som formelt gjelder utformingen av pen-
sjonsplanen og annet regelverk for den enkelte 
pensjonsordning.

For det første, sosialpolitiske hensyn begrun-
ner lovfestingen både av forholdsmessighetsprin-
sippet (foretakspensjonsloven § 5-3) som krever at 
de enkelte medlemmers samlede pensjonsytelser 
skal være rimelig ut fra lønn og tjenestetid i fore-
taket, og av prinsippet om at alle arbeidstakerne i 
foretaket skal ha rett til medlemskap i dets pen-
sjonsordning (foretakspensjonsloven § 3-3). Det 
samme gjelder hovedregelen i foretakspensjons-
loven § 2-3 tredje ledd som krever at pensjons-
planen skal gjelde for alle arbeidstakere og forsik-
rede i pensjonsordningen. 

For det annet, ytelsesbaserte pensjonsordnin-
ger – og andre kollektive tjenestepensjonsordnin-
ger – er på ulike måter skattefavoriserte, først og 
fremst ved at foretakene generelt er innrømmet 
fradrag etter skatteloven § 6-46 for tilskudd til pen-

sjonsordningen. Fradragsretten betyr at staten 
reelt må dekke en del av foretakets årlige pen-
sjonsutgifter i form av redusert skatteproveny. 
Foretakspensjonsloven sørger imidlertid for at 
fradragsretten blir holdt innenfor akseptable skat-
temessige rammer, dels ved krav til utforming av 
pensjonsplanen og dels ved grenser for størrelsen 
av de pensjonsytelser som en pensjonsordning 
skal kunne gi som tillegg til pensjonsytelser fra 
folketrygden. Viktigst i denne sammenheng er at 
loven setter en grense for pensjonsgivende lønn 
på 12 G, og krever at pensjonsplanen skal utfor-
mes slik at et medlems samlede pensjonsytelser 
fra pensjonsordningen og beregnet folketrygd 
holdes innenfor fastsatte grenser (foretakspen-
sjonsloven § 5-7). Dette er bakgrunnen for at fore-
takspensjonsloven § 2-1 første ledd generelt påbyr 
at regelverket for pensjonsordningen i sin helhet 
skal være i samsvar med bestemmelsene i loven 
med tilhørende forskrifter, og at dette er et vilkår 
for skattegunstig behandling.

4.2 Folketrygdreformen

4.2.1 Ny folketrygd

Folketrygdreformen i 2011 medførte grunnleg-
gende endringer i pensjonssystemet i folketryg-
den. Endringene gjelder så å si alle hovedkompo-
nentene, det vil si prinsippene for pensjonsopptje-
ning, pensjonsnivå, beregning av pensjonsytelser 
og uttak av pensjon. Det er stort sett bare prinsip-
pet om at retten til opptjent pensjon bortfaller ved 
død, som blir videreført. Resultatet er blitt en vidt-
gående omlegging av alderspensjonsordningen i 
folketrygden (se også avsnitt 3.1.1 ovenfor). De 
viktigste endringene er:
– Folketrygdens alderspensjon er utformet som 

en ordning for årlig opptjening av pensjonska-
pital (pensjonsbeholdningen), og er ikke len-
ger en pensjonsordning basert på forhåndsfast-
satte ytelser (folketrygdloven § 20-3). Først ved 
uttak av alderspensjon omregnes medlemmets 
samlede opptjente pensjonskapital (pensjons-
beholdningen) til årlige og livsvarige pensjons-
ytelser (folketrygdloven § 20-14).

– Pensjonsopptjeningen er basert på et alle-
årsprinsipp hvoretter pensjonskapital opptje-
nes hvert år etter en fastsatt prosent av årets 
lønn så lenge medlemmet er yrkesaktiv (folke-
trygdloven § 20-5). Reglene om pensjonsalder 
på 67 år og om beregning av pensjon ut fra 
medlemskapstid er opphevet.

– Opptjent pensjonskapital skal i opptjenings-
perioden årlig oppreguleres i samsvar med 
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alminnelig lønnsvekst i året (folketrygdloven 
§ 20-18), noe som skal gi verdi- og nivåsikring.

– Årlig opptjening av pensjonskapital, inklusive 
årlig oppregulering, er fastsatt til 18,1 prosent 
av årets lønn opp til 7,1 G, og lønn mellom 7,1 
G og 12 G tas ikke i betraktning (folketrygd-
loven § 20-5).

– En persons pensjonsbeholdning har reelt sett 
nærmest karakter av en pensjonskonto som 
ikke er fondsbasert fra statens side, men som 
ved uttak av pensjon gir rett til utbetaling av 
alderspensjon fra staten. 

– Etter beregningene skal pensjonsbeholdnin-
gen etter 40 års opptjeningstid gi grunnlag for 
en årlig livsvarig pensjon på 54 prosent av gjen-
nomsnittslønn inntil 7,1 G ved 67 års alder, jf. 
Ot.prp. nr. 37 (2008-2009) avsnitt 3.3.3. Ytelses-
nivået blir beregnet ut fra faktisk pensjons-
beholdning ved uttak av pensjon.

– Uttak av pensjon kan skje i perioden fra 62 til 75 
år (fleksibelt uttak) og ikke bare ved bestemt 
pensjonsalder (folketrygdloven § 20-2). 

– Årlig pensjonsytelse beregnes ut fra pensjons-
beholdningen på uttakstidspunktet justert ved 
delingstall for å sikre nøytralitet i forhold både 
til uttaksalder og til økning av levealder i opp-
tjeningsperioden frem til medlemmet tar ut 
pensjon (folketrygdloven §§ 20-12 til 20-14).

– En gjennomsnittsberegnet «dødelighetsarv» i 
opptjeningstiden er integrert i delingstallet. 
Denne beregningen gjøres for hvert årskull ut 
fra en opptjeningsperiode på 40 år på grunnlag 
av bortfall av pensjonsforpliktelser overfor per-
soner som dør før uttak av pensjon (Ot.prp. nr. 
37 (2008-2009) side 59 spalte 1).

– Pensjoner under utbetaling reguleres årlig 
med alminnelig lønnsvekst og fratrekkes deret-
ter 0,75 prosent (folketrygdloven § 20-18), noe 
som skal verdisikre pensjonsytelsen.

– Arbeidsinntekt etter uttak av pensjon medfører 
ikke reduksjon av pensjonsytelsen (folketrygd-
loven § 20-1), og gir grunnlag for ny opptjening 
av pensjonskapital (folketrygdloven § 20-17).

4.2.2 Forholdet til pensjonslovene

Folketrygdreformen rokker ikke ved prinsippet 
om at pensjonsytelsene fra folketrygden skal 
kunne suppleres med alderspensjon fra foretaks-
finansierte tjenestepensjonsordninger. Tjeneste-
pensjonsordningene er etablert ved kollektive 
pensjonskontrakter utformet i samsvar med krav 
og regler fastsatt i pensjons- og forsikringslovgiv-
ningen, og er derfor prinsipielt og rettslig atskilt 

fra folketrygden. Tjenestepensjonslovgivningen 
ble imidlertid i sin tid utformet på bakgrunn av 
dagjeldende folketrygdlovgivning. Folketrygdre-
formen medfører derfor nå behov for til dels vidt-
gående tilpasninger i pensjonslovene. Dette gjel-
der særlig i forhold til regelverket for ytelsesba-
serte pensjonsordninger etter foretakspensjons-
loven fordi dette bygger på, og er nært knyttet til, 
folketrygdens ytelsesbaserte pensjonssystem 
(foran i avsnitt 3.1.2). 

Både prinsipielt og praktisk har endringene i 
folketrygdlovgivningen skapt en situasjon hvor 
ytelsesbasert tjenestepensjon etter foretakspen-
sjonsloven ikke lenger vil fremtre som et naturlig 
supplement til ny folketrygd. Eksempelvis vil prin-
sippet i foretakspensjonsloven om en samlet 
grense for tjenestepensjon og folketrygdpensjon 
vanskelig la seg gjennomføre på den måte fore-
takspensjonsloven §§ 5-3 og 5-7 gir anvisning på. 
Også ellers vil folketrygdreformen medføre 
behov for til dels omfattende endringer i foretaks-
pensjonsloven og foretakspensjonsordninger der-
som forsikringsbaserte tjenestepensjonsordnin-
ger fortsatt skal kunne utgjøre en praktisk viktig 
påbygning på folketrygden. I Finansdepartemen-
tets oppdrag til Banklovkommisjonen legges det 
således til grunn at det nye regelverket som utar-
beides, «i hensiktmessig grad utformes slik at det 
følger opp hovedprinsippene i den vedtatte folke-
trygden.» (Se ovenfor i avsnitt 2.1.)

Den første og umiddelbart nødvendige del av 
tilpasningene til ny folketrygd ble gjennomført 
ved endringer i foretakspensjonsloven ved lov 17. 
desember 2010 nr. 83, se Banklovkommisjonens 
Utredning nr. 23, NOU 2010: 6 Pensjonslovene og 
folketrygdreformen I, og Prop. 6 L (2010-2011), se 
ovenfor i avsnitt 3.5.1. Hovedpunktene der er:
– Gjennomføring av prinsippet om fleksibelt 

uttak av pensjon (foretakspensjonsloven
§§ 5-7a til 5-7d).

– Gjennomføring av prinsippet om rett til å ha 
arbeidsinntekt etter uttak av pensjon og til fort-
satt opptjening av pensjon (foretakspensjons-
loven §§ 3-11 og 4-5).

– Overgang fra pensjonsalder til opptjeningsalder 
som utgangspunkt for forsikringsmessige 
beregninger (foretakspensjonsloven § 4-1). 

– Midlertidig videreføring av regler om fortsatt 
beregning av pensjonsopptjening og premier 
ut fra forhåndsberegnet folketrygd etter regel-
verket i folketrygdloven kapittel 19 pr. 31. 
desember 2010 (foretakspensjonsloven §§ 5-5 
fjerde ledd og 5-7 fjerde ledd), jf. NOU 2010: 6 
side 67-68.
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Det er klart nok at folketrygdreformen medfører 
behov for ytterligere og mer vidtgående tilpasninger 
i foretakspensjonsloven. Loven regulerer ytelsesba-
serte tjenestepensjonsordninger som reelt utgjør en 
påbygning på pensjonssystemet i den tidligere fol-
ketrygdlovgivningen (foran i avsnitt 4.1.2). Etter fol-
ketrygdreformen bygger imidlertid folketrygden på 
prinsipper for pensjonsopptjening, premiebereg-
ning, pensjonsnivå og beregning av pensjonsytelser 
som er ganske andre enn de prinsipper som i sin tid 
dannet utgangspunktet ved utformingen av et regel-
verk i foretakspensjonsloven med nødvendige for-
bindelseslinjer til pensjonssystemet i dagjeldende 
folketrygd. I virkeligheten utgjør pensjonssystemet 
i ny folketrygd en egen mellomform – en særskilt 
«hybrid» – basert på elementer fra så vel innskudds-
baserte som ytelsesbaserte pensjonssystemer. I for-
holdet mellom folketrygden og ytelsesbasert tjenes-
tepensjon etter foretakspensjonsloven har derfor 
folketrygdreformen skapt en ny situasjon. 

En tilsvarende kobling av kollektive tjeneste-
pensjonsforsikringsordninger opp mot pensjons-
systemet i ny folketrygd lar seg neppe opprett-
holde som noen varig løsning med mindre de sen-
trale komponenter i de to pensjonssystemene i 
hovedsak bygger på samme prinsipper. Dette vil 
kreve en modernisering av regelverket for forsi-
kringsbaserte pensjonsordninger med sikte på 
utforming av regler om pensjonsopptjening, pre-
mieberegning, uttak av pensjon og beregning av 
pensjonsytelser som er tilpasset og vel forenelig 
med det nye pensjonssystemet i folketrygden. 
Betydelige fordeler kan oppnås hvis tilpasningen 
av foretaksfinansierte tjenestepensjonsordninger 
til ny folketrygd vil føre til at pensjonsopptjening 
og pensjonsytelser i stor grad vil bli bestemt ut fra 
forhold som i praksis også vil innvirke vesentlig 
på størrelsen av den alderspensjon som den 
enkelte vil motta fra ny folketrygd.

Sentrale spørsmål ved en tilpasning av fore-
takspensjonsloven til resultatet av folketrygdre-
formen vil være: 
– Bør et nytt regelverk for forsikringsbaserte tje-

nestepensjonsordninger utformes med sikte på 
at tjenestepensjonssystemet også etter folke-
trygdreformen skal fremtre i hovedsak som en 
påbygning på pensjonssystemet i folketrygd-
loven. 

– I hvilken utstrekning kan og bør de vurderin-
ger og prinsipper som ligger til grunn for det 
nye alderspensjonssystemet i folketrygden, gi 
føringer for utformingen av et regelverk for 
nye forsikringsbaserte pensjonsordninger, slik 
som Finansdepartementet forutsetter i sitt opp-
drag til Banklovkommisjonen.

– I hvilken utstrekning kan og bør karakteris-
tiske trekk ved eksisterende foretakspensjons-
ordninger kunne videreføres innenfor en ny 
rettslig ramme. 

4.2.3 Tilpasning til folketrygdreformen

Pensjonssystemet i foretakspensjonsloven ble i 
hovedsak utformet som en påbygning av pen-
sjonssystemet i den folketrygdlov som gjaldt før 
endringene i 2011 (foran i avsnitt 3.1.2). Et natur-
lig utgangspunkt ved utformingen av et moderni-
sert regelverk for forsikringsbaserte pensjonsord-
ninger vil være å videreføre en slik tilnærmings-
måte. Folketrygd og tjenestepensjon vil fortsatt 
utgjøre hovedkomponenter i et samlet og moder-
nisert pensjonssystem. Dette tilsier at det fortsatt 
bør legges vesentlig vekt på at regelverket for tje-
nestepensjon blir utformet i hovedsak som en 
påbygning av pensjonssystemet i folketrygden. 
Samtidig vil det fortsatt være viktige organisato-
riske forskjeller mellom folketrygdsystemet og 
forsikringsbaserte pensjonssystemer. Dette til-
sier at det ved utformingen av enkelthetene i 
regelverket i en ny tjenestepensjonslovgivning må 
legges større vekt på forsikringsmessige prinsip-
per enn det er gjort i folketrygdlovgivningen.

Folketrygden er et lovbasert system med sta-
ten som pensjonsleverandør. Inntil uttak av pen-
sjon, er folketrygden reelt basert på et bokførings-
opplegg uten et motsvarende opplegg for for-
skuddsfinansiering og oppbygging av pensjonska-
pital. Arbeidsgiverne dekker årlige premier som 
del av foretakenes sosiale kostnader, men midlene 
disponeres fortløpende innenfor årlige statsbud-
sjetter. Utbetalinger av pensjon er løsrevet fra 
selve opptjeningsperioden, og må derfor løpende 
finansieres årlig over årets statsbudsjett ved utbe-
taling. Folketrygden inneholder riktignok en del 
forsikringselementer, men disse er gjennomgå-
ende håndtert ved gjennomsnittsberegninger, og 
kommer til syne først og fremst ved beregningen 
av pensjonsytelsene etter delingstall ved uttak av 
pensjon. Forhold som kapitalrisiko, risikopremier, 
kostnader og soliditetssikring inngår imidlertid 
ikke som særskilte elementer i folketrygdsyste-
met. Når staten er pensjonsleverandør, kan og blir 
slike forhold håndtert generelt innenfor, og som 
del av statens ansvar som pensjonsleverandør.

Tjenestepensjonsordninger i privat sektor er 
derimot del av kontraktsbasert forsikringsvirk-
somhet som er basert på og – i forhold til folke-
trygdsystemet – utgjør rettslig og økonomisk 
frittstående kontrakter. Det er en kollektiv tje-
nestepensjonskontrakt mellom foretaket og pen-
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sjonsinnretningen som utgjør grunnlaget for 
medlemmenes pensjonsopptjening, og som fast-
setter hvilke årlige premier foretaket skal innbe-
tale for å finansiere de pensjonsrettigheter med-
lemmene erverver ved sitt arbeid i foretaket. 
Pensjonsleverandøren er selskapsrettslig organi-
serte pensjonsinnretninger som hver for seg dri-
ver sin virksomhet som selvstendige økono-
miske enheter. Pensjonsordningenes grunnlag 
er i hovedsak at arbeidsgiverne forskuddsfinan-
sierer oppbygging av pensjonskapital ved innbe-
taling av årlige premier, og at pensjonsinnretnin-
gene ved forvaltning av pensjonskapitalen til 
enhver tid oppnår beregnet kapitalavkastning i 
opptjeningsperioden og utbetalingsperioden. 
Utbetaling av opptjent pensjon finansieres derfor 
ved at det trekkes på opparbeidet pensjonskapi-
tal og oppnådd avkastning. Hensynet til pen-
sjonsleverandørens økonomi og soliditet tilsier at 
kapitalrisiko, avkastning, risikopremier, kost-
nadsbelastninger og soliditetssikring vil og må 
inngå som fremtredende og nødvendige elemen-
ter i forsikringsopplegget. 

De organisatoriske ulikhetene medfører såle-
des at risikoforhold og risikofordeling når det gjel-
der trekantforholdet mellom pensjonsleverandør, 
arbeidstaker og arbeidsgiver, til dels vil måtte bli 
forskjellig i folketrygdens pensjonssystem og i en 
tjenestepensjonslovgivning basert i hovedsak på 
forsikringsmessige prinsipper. Et fellestrekk er 
riktignok at det er knyttet dødelighetsrisiko til 
opptjente pensjonsrettigheter, og at midler frigjort 
ved bortfall av forpliktelser overfor arbeidstakere 
som dør i opptjenings- og utbetalingsperioden 
(«dødelighetsarv»), gir vesentlige bidrag til stør-
relsen av opptjent pensjonskapital og utbetalte 
pensjonsytelser. Selve beregningen og fordelin-
gen av dødelighetsarven kan likevel ikke bli helt 
den samme for folketrygd og tjenestepensjon. 
Ulikheter mellom ny folketrygd og tjenestepen-
sjonsforsikring vil derfor i alle tilfelle måtte knytte 
seg til:
– Kapitalrisiko.
– Avkastning og avkastningsrisiko. 
– Dødelighetsrisiko (dødelighetsarv) i opp-

tjeningsperioden. 
– Dødelighetsrisiko (dødelighetsarv) og leve-

aldersrisiko i utbetalingsperioden.
– Dekning av kostnader og risikopremier.
– Oppregulering av pensjonsbeholdning og 

pensjoner.

Dette er forhold som det må tas hensyn til ved 
utformingen av en ny lovgivning for kollektiv tje-
nestepensjonsforsikring, og som forklarer hvorfor 

opplegget i en ny tjenestepensjonslov – selv om 
det baseres på hovedlinjer i folketrygdsystemet – 
må bli vesentlig mer utførlig enn det nye regel-
verket i folketrygdloven kapittel 20.

4.2.4 Et rammeverk for kollektiv 
tjenestepensjonsforsikring

Ved foretakspensjonsloven – og tidligere forskrif-
ter som ble avløst av foretakspensjonsloven – ble 
regelverket for tjenestepensjon i privat sektor 
nært knyttet til folketrygdens ytelsesbaserte pen-
sjonssystem. Selv om det var bygget inn noe flek-
sibilitet i regelverket, førte den nære tilknytnin-
gen til folketrygden og oppfølgningen i pensjons-
innretningenes kontraktspraksis til en høy grad av 
standardisering av pensjonsplaner og annet regel-
verk for ytelsesbaserte pensjonsordninger. Dette 
var lenge et godt og velfungerende system, men 
det ble som følge av den økonomiske utvikling i 
løpet av de siste 20-25 år etter hvert utsatt for bety-
delige påkjenninger. Tjenestepensjonssystemet 
har vist seg lite tilpasningsdyktig og er derfor sær-
lig i senere år kommet under atskillig press (ned-
enfor i avsnitt 4.3). I våre dager forbindes slike 
pensjonsordninger ofte med høye og lite forutsig-
bare pensjonskostnader for foretakene og til dels 
uhåndterlig rente- og levealdersrisiko for pen-
sjonsinnretningene (foran i avsnitt 4.1.1). Etter 
hvert har derfor pensjonsordninger basert på inn-
skuddspensjon fremtrådt som et egnet alternativ, 
både for en del foretak som allerede har ytelsesba-
sert foretakspensjon, og særlig for det store antall 
av små og mellomstore foretak som måtte skaffe 
seg pensjonsordning etter at lov om obligatorisk 
tjenestepensjon ble vedtatt. 

Den nye folketrygdlovgivningen innebærer 
ikke bare at alderspensjonssystemet i folketryg-
den har fått et nytt grunnlag, men også at det er 
tilført atskillig fleksibilitet ved en særskilt kombi-
nasjon av elementer fra så vel et innskuddsbasert 
som et ytelsesbasert pensjonssystem. Særlig vik-
tig er prinsippet om at pensjon opptjenes i alle 
yrkesaktive år og at årlig opptjening er basert på 
en fastsatt prosent av lønn. Men også reglene om 
fleksibelt uttak av pensjon, beregning av pensjons-
ytelser og andre deler av regelverket represente-
rer viktige nydannelser (foran i avsnitt 4.2.1). 
Samlet sett vil ny folketrygd og de prinsipper 
folketrygdsystemet nå bygger på, åpne for en ny 
tilnærmingsmåte også ved utformingen av lovgiv-
ningen for forsikringsbaserte tjenestepensjons-
ordninger. 

Pensjonssystemet i folketrygden fremtrer på 
mange måter som en slags mellomform – en 
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«hybrid» – mellom et innskuddsbasert og et ytel-
sesbasert pensjonssystem. De prinsipper som lig-
ger til grunn for ny folketrygd, kan derfor gi et 
utgangspunkt for utformingen av et nytt regelverk 
for forsikringsbaserte pensjonsordninger som i 
større grad enn hittil gis karakter av et for-
sikringsrettslig rammeverk for kollektiv tjeneste-
pensjonsforsikring, og som dermed tillater større 
variasjonsbredde enn foretakspensjonsloven. 
Dette vil også være en tilnærmingsmåte i samsvar 
med hovedsynspunktene i utredningen NOU 
2009: 13 Brede pensjonsordninger hvor det er 
foretatt en omfattende gjennomgang av foretaks-
pensjonsordningenes virkemåte, og pekt på beho-
vet for alternative opplegg for forsikringsbaserte 
pensjonsordninger, se ovenfor i avsnitt 3.4 og nær-
mere nedenfor i avsnitt 4.3. Et slikt rammeverk vil 
legge til rette for utforming av foretaksfinansierte 
tjenestepensjonsordninger basert på forskjellige 
pensjonsnivåer og andre egenskaper tilpasset de 
enkelte foretaks lønnsevne og økonomiske situa-
sjon, herunder også pensjonsordninger basert på 
ulike «hybrid»-ordninger som kan utgjøre konkur-
ransedyktige alternativer til innskuddspensjons-
ordninger. Samtidig vil et regelverk av denne type 
kunne legge til rette for utforming av kvalitativt 
gode pensjonsordninger uten samtidig å være til 
hinder for at også karakteristiske trekk ved eksis-
terende pensjonsordninger reelt blir videreført 
innenfor en ny rettslig ramme.

En slik tilnærmingsmåte åpner også for at 
spørsmålene knyttet til utformingen av et nytt for-
sikringsrettslig rammeverk, i hovedsak kan hånd-
teres prinsipielt atskilt fra generelle spørsmål 
knyttet til de overordnede offentligrettslige ram-
mer for utformingen av nye forsikringsbaserte tje-
nestepensjonsordninger. Utformingen av offent-
ligrettslige rammer for nye forsikringsbaserte tje-
nestepensjonsordninger bør – i større grad enn 
etter den gjeldende ordning i foretakspensjons-
loven – kunne frikobles og vurderes atskilt fra 
selve utformingen av folketrygdsystemet. De 
grenser for handlefriheten som er begrunnet ut 
fra allmenne hensyn, kan i så fall fastlegges slik at 
de i langt mindre grad enn under gjeldende fore-
takspensjonslov vil bli styrende for foretakenes 
konkrete utforming av forsikringsbaserte pen-
sjonsordninger. 

I et slikt perspektiv blir et hovedspørsmål 
hvilke prinsipper som skal legges til grunn ved 
vurderingen og utformingen av alminnelige gren-
ser for hvor store tillegg til årlig pensjon fra folke-
trygden som nye forsikringsbaserte tjenestepen-
sjonsordninger overhodet skal kunne gi. Det sen-
trale tema ved vurderingen vil først og fremst 

være de sannsynlige provenyvirkninger av de 
enkelte foretaks maksimale pensjonskostnader 
ved ulike tjenestepensjonsnivåer. I en tjenestepen-
sjonsordning utformet med utgangspunkt i stort 
sett samme prinsipper som alderspensjon i ny 
folketrygd, vil det imidlertid være så å si en 
direkte sammenheng mellom pensjonsnivå og 
årlige premie fastsatt i prosent av lønn. Rettstek-
nisk vil derfor prinsippet om en grense for samlet 
pensjon fra folketrygd og tjenestepensjon reelt 
kunne gjennomføres i hovedsak i form av et lov-
fastsatt maksimum for den årlige premie i prosent 
av medlemmenes lønn som pensjonsordninger 
skal kunne tilføres. Ved vurderingen av en slik 
maksimalgrense vil en også kunne bygge blant 
annet på de beregninger over antatt kompensa-
sjonsgrad i forhold til lønn som utgjør en del av 
beslutningsgrunnlaget ved utformingen av det 
nye alderspensjonssystemet i folketrygden.

4.3 Ytelsesordningene under press

4.3.1 Tidligere utredninger

Folketrygdreformen er den umiddelbare årsak til 
Banklovkommisjonens gjennomgang av foretaks-
pensjonsloven med sikte på nødvendig modernise-
ring av regelverket. Hovedoppgaven er å utarbeide 
utkast til lovgivning for kollektiv tjenestepensjons-
forsikring som vil være tilpasset ny folketrygd. 
Både forut for, og under Banklovkommisjonens 
arbeid med tilpasning av foretakspensjonsloven til 
ny folketrygd, er det imidlertid fra ulike hold – 
uavhengig av selve folketrygdreformen – foreslått 
eller påpekt behov for viktige regelverksendringer 
på pensjons- og forsikringsområdet. En meget 
vesentlig del av de synspunkter som er fremkom-
met, har direkte eller indirekte sammenheng med 
problemer som både pensjonsinnretninger og 
foretak i senere år har forbundet med ytelsesba-
serte pensjonsordninger etter foretakspensjons-
loven. Spørsmålene vedrørende slike regelverkstil-
tak er derfor generelt satt i sammenheng med 
Banklovkommisjonens arbeid med tilpasningen av 
foretakspensjonsloven til ny folketrygd, og er for-
utsatt vurdert som ledd i utarbeidelsen av utkast til 
ny lovgivning om kollektiv tjenestepensjonsforsik-
ring tilpasset folketrygden. 

I utredningen NOU 2009: 13 Brede pensjons-
ordninger er det foretatt en omfattende gjennom-
gang av foretakspensjonsordningenes virkemåte, 
og pekt på ulike behov for regelverksendringer og 
alternative opplegg for forsikringsbaserte pen-
sjonsordninger, se ovenfor i avsnitt 3.4. I Utred-
ning nr. 23, NOU 2010: 6 Pensjonslovene og folke-
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trygdreformen I side 49-52, er det gitt en oversikt 
over vurderinger og forslag som fremkommer i 
NOU 2009: 13. Det vises også til at Finansdeparte-
mentet i sitt brev av 7. juli 2009 vedrørende tilpas-
ning av pensjonslovene til ny folketrygd særskilt 
ba Banklovkommisjonen vurdere spørsmål knyt-
tet til såkalte «hybridordninger» som omhandlet i 
NOU 2009: 13 Brede pensjonsordninger.

Også i Finanskriseutvalgets utredning NOU 
2011: 1 Bedre rustet mot finanskriser tilrås at det 
foretas en gjennomgang av behovet for ulike end-
ringer i regelverket for kollektiv livs- og pensjons-
forsikring. Finansdepartementet har i brev av 11. 
februar 2011 anmodet om at Banklovkommisjo-
nen – i tilknytning til det pågående arbeid med 
endring av pensjonslovene – gir en vurdering av 
de spørsmål om regelverksendringer på pensjons- 
og livsforsikringsområdet som er omtalt i Finans-
kriseutvalgets utredning. Ytterligere bidrag til 
vurderingen av problemer knyttet til virkemåten 
av eksisterende foretakspensjonsordninger frem-
kom under Banklovkommisjonens arbeid med 
Utredning nr. 25, NOU 2012: 3 Fripoliser og kapi-
talkrav, se ovenfor i avsnitt 3.5.2. Det vises videre 
til at Finansdepartementet ved ulike brev i 
februar/mars 2011 ba om Banklovkommisjonens 
vurdering av ulike innspill fra Finanstilsynet og 
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), og til 
at også disse innspillene gjelder spørsmål av sær-
lig betydning i forhold til pensjons- og forsikrings-
lovgivningens regler om kollektiv pensjonsforsik-
ring. 

Det er i Utredning nr. 25, NOU 2012: 3 Fripoli-
ser og kapitalkrav kapittel 3, redegjort for de vik-
tigste spørsmål om endringer i pensjons- og forsi-
kringslovgivningen som omhandles i Finanskrise-
utvalgets utredning og i innspillene fra Finanstil-
synet og FNO. Også dette er spørsmål som 
direkte eller indirekte har sammenheng med for-
hold knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger 
etter foretakspensjonsloven.

4.3.2 Nasjonale forhold

Bakgrunnen for de forslag og initiativer som er 
omtalt foran i avsnitt 4.3.1, er generelt sett ulike 
oppfatninger basert på at ytelsesbasert foretaks-
pensjon har vist seg å ha uønskede virkninger, og 
at de i det hele ikke er tilpasset utviklingen på pen-
sjons- og forsikringsområdet og i arbeidslivet i 
løpet av de siste 10-20 årene. Ulike aktører har 
derfor hevdet – hver fra sitt ståsted – at de proble-
mer dette forårsaker, tilsier at det blir gjennom-
ført til dels inngripende regelverksendringer i 
pensjons- og livsforsikringslovgivningen. Oversik-

ten nedenfor gjelder først og fremst forhold og 
synspunkter knyttet til ytelsesbaserte pensjons-
ordninger etter foretakspensjonsloven og dermed 
til arbeidet med ny lovgivning for kollektive tje-
nestepensjonsordninger tilpasset folketrygden.

1) Fra arbeidsgiverhold er det fremhevet at 
ytelsesbaserte pensjonsordninger nå medfører 
store økonomiske belastninger for mange foretak. 
Det er særlig pekt på at de årlige kostnadsnivåer 
ved ytelsesbaserte pensjonsordninger er uforut-
sigbare, og at årlige pensjonskostnader etter 
hvert er blitt svært høye. Dette kan tilbakeføres til 
premieøkning som følge av gjentagende reduk-
sjon av beregningsrenter, årlig lønnsvekst og økt 
levealder. Bakgrunnen er at foretakenes pensjons-
planer for ytelsesbaserte pensjonsordninger er 
utformet slik at opptjent livsvarig tjenestepensjon 
og beregnet folketrygd til sammen normalt vil 
utgjøre en bestemt del (om lag to tredeler) av den 
enkelte arbeidstakers sluttlønn ved nådd pen-
sjonsalder, og at pensjonsordningen derfor medfø-
rer fremtidige pensjonsforpliktelser av ubestemt 
omfang for foretakene. Dessuten medfører forhol-
dene på finansmarkedet at overføring fra pen-
sjonsinnretningene av overskuddsmidler til foreta-
kenes premiefond er vesentlig redusert, og at 
netto pensjonskostnader derfor har økt. 

Fra arbeidsgiverhold hevdes det med styrke 
også at regnskapsmessige krav om føring av frem-
tidige pensjonsforpliktelser som gjeldspost i 
balansen, medfører betydelige problemer for 
mange foretak fordi dette fører til vesentlig reduk-
sjon av foretakenes egenkapital etter årsregnska-
pet. Det ventes også nye internasjonale regn-
skapsregler som vil forverre situasjonen i så måte.

Et hovedsynspunkt fra arbeidsgiverhold er at 
den nye tjenestepensjonslovgivningen må utfor-
mes slik at det åpnes for forsikringsbaserte pen-
sjonsordninger som ikke vil gi slike problemer for 
foretakene. Det pekes også på at det er behov for 
en rask avklaring på dette området fordi mange 
foretak som har ytelsesbasert pensjonsordning, 
for tiden overveier å erstatte denne med en inn-
skuddspensjonsordning. 

2) Fra ulike arbeidstakerorganisasjoner er det 
fremhevet at ytelsesbaserte pensjonsordninger 
har gitt, og stort sett gir, gode pensjoner, ikke 
minst fordi slike pensjonsordninger bygger på 
sluttlønnsprinsippet. 

Pensjonssystemet er imidlertid ikke tilpasset 
den betydelige mobiliteten i arbeidsmarkedet i 
våre dager. Dette fører i praksis til at pensjonsni-
vået for den enkelte arbeidstaker svært ofte blir 
bestemt av et antall fripoliser som er utstedt etter 
ulike lønnsnivåer ved hvert skifte av arbeidsgiver, 
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og til at avkastningen av fripolisemidler oppleves 
som svak, blant annet som følge av kostnadsnivået 
i pensjonsinnretningene. Det legges imidlertid 
vesentlig vekt på at det i regelverket for nye forsi-
kringsbaserte pensjonsordninger legges til rette 
for at også et sluttlønnsprinsipp kan bli gjennom-
ført på en rimelig måte i pensjonsordninger for 
foretak som ønsker å tilby gode alderspensjonsvil-
kår. 

Det er videre gitt uttrykk for at det høye kost-
nadsnivået som ytelsesbaserte pensjonsordninger 
medfører for arbeidsgiverne, gir grunnlag for 
bekymring fordi det fører til etablering av, eller 
presser frem overgang til, langt dårligere inn-
skuddspensjonsordninger. En annen bekymring 
er at foretakenes og pensjonsinnretningenes pro-
blemer med ytelsesbaserte pensjonsordninger i 
siste omgang reelt vil gå ut over arbeidstakerne. 
Det ses også som en ulempe at de kollektive pen-
sjonsordningene ikke kan kombineres med egen 
pensjonssparing fra den enkelte arbeidstakers 
side.

Selv om pensjonsordninger som bygger på 
sluttlønnsprinsippet fungerer godt for arbeidsta-
kerne, har innføringen av fleksibelt uttak av 
alderspensjon ført til at de årlige ytelsene får en 
uforholdsmessig stor avkortning ved uttak ved 62 
år sett i forhold til uttak ved 67 år. For arbeids-
takere som ikke ser seg i stand til, eller som ikke 
ønsker å jobbe lenger enn 62 år, oppleves dette 
som urettferdig.

3) De større pensjonsleverandørene fremhe-
ver særskilt at foretakspensjonsordningene har 
vist seg å medføre betydelige økonomiske utfor-
dringer for pensjonsinnretningene. Ytelsesba-
serte pensjonsordninger som utgjør en meget stor 
del av virksomheten, har etter hvert ført til en 
akkumulasjon av risiko i pensjonsinnretningene 
som – sett i sammenheng med regelverket for 
livsforsikring – innebærer en trussel mot deres 
egenkapital og dermed evnen til å oppfylle lovfast-
satte kapitalkrav. Bakgrunnen er at pensjonsinn-
retningenes premienivåer over tid har vist seg å 
være utilstrekkelige fordi utviklingen i senere år 
har påført pensjonsinnretningene finansiell og 
biometrisk risiko langt ut over det omfang som de 
med rimelighet kunne ha tatt i betraktning. 

For det første innebærer pensjonsinnretninge-
nes garanti av pensjonsforpliktelser opptjent 
under ytelsesbaserte pensjonsordninger en bety-
delig avkastningsrisiko, knyttet først og fremst til 
utviklingen av rentenivået på kort og lang sikt og 
til svingninger i verdipapirmarkedet. Bakgrun-
nen er at pensjonsinnretningene som følge av pre-
mieberegningspraksis reelt har overtatt et eget 

ansvar for i hele forsikringstiden å oppnå en årlig 
avkastning av midlene knyttet til pensjonsordnin-
gene, som minst tilsvarer den beregningsrente 
som vanligvis inngår i pensjonsordningenes 
beregningsgrunnlag. Selv om høyeste lovlige 
beregningsrente gjentatte ganger er blitt nedsatt, 
har markedsforholdene i de siste 10-15 årene syn-
liggjort pensjonsinnretningens betydelige langsik-
tige avkastningsrisiko, og har dessuten gjort det 
vanskelig å bygge opp nødvendig bufferkapital til 
bruk i år med svake avkastningsresultater. Disse 
forhold er det nærmere redegjort for foran i 
avsnitt 4.1.1. 

For det annet har pensjonsleverandørene vist 
til at de forsikredes levealder over tid har økt 
vesentlig mer enn forventet og forutsatt i den 
dødelighetsstatistikk med risikomarginer som er 
blitt lagt til grunn ved premieberegningen. Også 
dette har medført store økonomiske utfordringer 
for pensjonsinnretningene og en vesentlig belast-
ning av deres kapitalreserver. I ytelsesbaserte 
pensjonsordninger med livsvarig pensjonsutbeta-
ling har redusert dødelighet i forsikringstiden ført 
til vesentlig forlengelse av utbetalingsperioden 
samtidig som de midlene som er beregnet frigjort 
etter hvert som medlemmer dør, er blitt vesentlig 
mindre enn forventet. Økningen av levealderen 
har derfor nødvendiggjort en betydelig økning av 
premiereservene som pensjonsinnretningene selv 
i hovedsak har måttet finansiere ved å trekke på 
kapitalreserver. Også i det siste tiåret har leveal-
deren økt vesentlig, og det må ventes at denne 
utviklingen vil fortsette, noe det igangværende 
arbeidet med et nytt og forsterket dødelighets-
grunnlag (K2013) bekrefter. Dette vil utløse nye 
behov for styrking av forsikringsmessige avset-
ninger. Det er foran i avsnitt 4.1.1 redegjort nær-
mere for de forhold som knytter seg til akkumu-
lert levealdersrisiko i pensjonsinnretningene. 

Et hovedsynspunkt fra pensjonsleverandøre-
nes side er at håndteringen av den betydelige 
avkastningsrisiko og levealdersrisiko som nå er 
akkumulert i pensjonsinnretningene i tilknytning 
til ytelsesbaserte pensjonsordninger, represente-
rer store økonomiske utfordringer for pensjons-
innretningene, og at den foreliggende samlede 
risikoeksponering – hvis utviklingen fortsetter i 
samme spor – kan komme til å utgjøre en solidi-
tetstrussel, jf. drøftelsen i Banklovkommisjonens 
utredning nr. 25, NOU 2012: 3 Fripoliser og kapi-
talkrav kapitlene 2 og 4. Det erkjennes at disse 
problemene er oppstått uavhengig av, og ikke har 
sammenheng med, folketrygdreformen. Det hev-
des imidlertid med styrke at problemer knyttet til 
pensjonsinnretningenes langsiktige avkastnings-
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risiko og levealdersrisiko må effektivt adresseres 
ved utformingen av et nytt regelverk for kollektiv 
tjenestepensjonsforsikring tilpasset ny folketrygd. 
Det gjøres således gjeldende blant annet at prin-
sipper om levealdersjustering av pensjonsytelser 
også bør inngå i et nytt regelverk for kollektive 
pensjonsordninger.

4) Pensjonsleverandørene har videre under-
streket at de utfordringer som risikoeksponering 
knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger med-
fører allerede i den nåværende situasjon, må ven-
tes å tilta vesentlig i styrke når det nye kapital-
kravsregimet i EU/EØS forsikringsdirektiv 
(2009/138/EF) – Solvens II – blir fullt operativt og 
gjennomført, ventelig i løpet av de neste 4 til 7 år. 
Det er derfor vesentlig at det nye regelverket for 
kollektiv tjenestepensjonsforsikring blir utformet 
med sikte på så vidt mulig å begrense den reelle 
økning av kapitalkravene for norske pensjonsinn-
retninger som det nye kapitalkravsregimet ventes 
å medføre.

4.3.3 Nye kapitalkrav for 
livsforsikringsforetak – Solvens II

Det nye kapitalkravsregime for livsforsikrings-
foretak (Solvens II) er en omfattende og viktig del 
av regelverket i forsikringsdirektivet som vil 
gjelde for hele EU/EØS området. Det er i Bank-
lovkommisjonens utredning nr. 24, NOU 2011: 8 
Ny finanslovgivning avsnitt 12.3.7, redegjort for 
hovedlinjene i kapitalkravsregimet slik dette frem-
går av dette forsikringsdirektivet. Direktivets 
bestemmelser utgjør imidlertid bare den overord-
nede del av regelverket. Innenfor EU utarbeides 
det for tiden med et omfattende, utfyllende regel-
verk som på mange og viktige områder vil bli 
bestemmende for realiteten i de nye kapitalkra-
vene og innfasing av dem i løpet av de nærmeste 
årene. Selv om det gjenstår å fastlegge viktige 
enkeltheter, og det også knytter seg betydelig 
usikkerhet til tidsplanen for gjennomføringen og 
til hvilke overgangsregler som blir fastsatt, er det 
allerede nå en alminnelig oppfatning at dette kapi-
talkravsregimet om noen år vil medføre vesentlig 
økte kapitalbehov i pensjonsinnretningene, blant 
annet på grunn av nye kapitalkrav for den langsik-
tige avkastnings- og levealdersrisiko knyttet til 
pensjonsforpliktelser. Minstekravene til solvens-
kapital i pensjonsinnretningene ventes å bli atskil-
lig høyere, blant annet fordi beregningsgrunnla-
get nå vil omfatte både forsikringsmessig og finan-
siell risiko, og fordi verdiberegning av eiendeler 
og forpliktelser skal foretas ut fra en diskon-
teringsrente lik markedsrente. 

Banklovkommisjonen mener derfor at det ved 
utformingen av et nytt regelverk for kollektiv tje-
nestepensjonsforsikring må legges vesentlig vekt 
på behovet for å begrense den reelle økning av 
kapitalkravene for norske pensjonsinnretninger 
som det nye kapitalkravsregimet må ventes å 
medføre i løpet av de nærmeste årene. Av særskilt 
og direkte betydning for Banklovkommisjonens 
arbeid med et nytt regelverk for kollektiv tjeneste-
pensjonsforsikring er at langsiktig avkastnings- og 
levealdersrisiko – slik som knyttet til ytelsesba-
serte pensjonsordninger – må ventes å bli tillagt 
vesentlig betydning ved beregningen av de nye 
kapitalkravene. 

Etter det nye kapitalkravsregimet vil avkast-
ningsrisiko knyttet til forsikringsforpliktelser bli 
bestemt ut fra forholdet mellom premiebereg-
ningsrenten og markedsrenten til enhver tid, og 
vil derfor generelt øke med fallende rentenivå. 
Den reelle risiko – og kapitalkravet – vil imidlertid 
reduseres vesentlig hvis pensjonsinnretningen 
kan kreve årlig vederlag for avkastningsrisiko, 
slik forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikrings-
virksomhetsloven (livsforsikring mv.) § 2-2 annet 
og tredje ledd gir adgang til. I forhold til pensjons-
forpliktelser under løpende pensjonsordninger er 
dette svært viktig fordi vederlaget for avkastnings-
risikoen vil vesentlig redusere beregningsgrunn-
laget og dermed også kapitalkravet. Pensjonsinn-
retningene kan imidlertid ikke kreve årlig veder-
lag for avkastningsrisiko knyttet til pensjonsfor-
pliktelser etter fripoliser, og avkastningsrisiko 
knyttet til fripoliser ventes å få langt større betyd-
ning for minstekravet til solvenskapital enn hittil, 
særlig i et lavrentesenario. Dette betyr praktisk 
sett at avkastningsrisiko knyttet til fripoliser 
utstedt til fratrådte arbeidstakere får en helt annen 
og langt større betydning for kapitalkravet enn 
avkastningsrisiko knyttet til pensjonsforpliktelser 
omfattet av pensjonsordningen. For norske livs-
forsikringsselskap ventes derfor en meget stor del 
av økningen av kapitalkravene å skyldes langsik-
tig avkastningsrisiko knyttet til fripolisebestan-
den. Dette er det redegjort for i Utredning nr. 25, 
NOU 2012: 3 side 19-20, hvor det påpekes at dette 
kan gi behov for betydelig tilførsel av ny ansvarlig 
kapital, fordi markedet for renteinstrumenter til 
avdekning av langsiktig avkastningsrisiko er 
svært begrenset. 

Pensjonsleverandørene har med styrke gjort 
gjeldende at Banklovkommisjonen ved utformin-
gen av et nytt regelverk for kollektiv tjenestepen-
sjonsforsikring må legge vesentlig vekt på å få 
begrenset den reelle økning av kapitalkravene for 
norske pensjonsinnretninger etter det nye kapital-
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kravsregimet, særlig når det gjelder kapitalkravet 
for fripolisebestanden. Ut fra dette har pensjons-
leverandørene fremhevet som særlig viktig at end-
ringene i regelverket for kollektiv tjenestepen-
sjonsforsikring vil effektivt motvirke ytterligere 
økning av fripolisebestanden, enten som følge av 
mobiliteten i arbeidsmarkedet eller særlig ved 
masseutstedelse av fripoliser ved omdanning og 
avvikling av eksisterende ytelsesbaserte pensjons-
ordninger. Ved utformingen av ny lovgivning må 
det derfor tilstrebes at nye kollektive tjenestepen-
sjonsordninger gjøres konkurransedyktige i for-
hold til innskuddspensjonsordninger, både for å 
motvirke at kostnadshensyn fortsatt fører til over-
gang fra foretakspensjon til innskuddspensjon, og 
at selve overgangen til et nytt regelverk for kollek-
tiv tjenestepensjonsforsikring tilpasset ny folke-
trygd leder til avvikling av eksisterende pensjons-
ordninger. Det er påkrevd å unngå en masseutste-
delse av fripoliser i et omfang som gjør at pen-
sjonsinnretningenes situasjon vil komme ut av 
kontroll ved gjennomføring av det nye kapital-
kravsregimet. Det er derfor også viktig at den nye 
lovgivningen legger best mulig til rette for en sam-
menkobling av pensjonsrettigheter opptjent under 
eksisterende pensjonsordninger og pensjonsret-
tigheter opptjent under de nye forsikringsbaserte 
pensjonsordninger etablert i samsvar med et 
regelverk tilpasset folketrygdreformen.

4.3.4 Utgangspunkter for foretaks 
balanseføring av pensjonskostnader

1) Når det gjelder det rettslige utgangspunkt, er 
hovedprinsippene for norsk regnskapsrett nedfelt i 
regnskapsloven av 1998 (lov 17. juni 1988 nr. 56). 
Loven pålegger selskaper, foretak og institusjoner 
plikt til å utarbeide årsregnskap og årsberetning 
hvert regnskapsår. Årsregnskapet skal i utgangs-
punktet bestå av resultatregnskap, balanse, kon-
tantstrømoppstilling og noteopplysninger (§ 3-1). 
Hovedformålet med regnskapet er at det skal gi et 
rettvisende bilde av den regnskapspliktiges eiende-
ler og gjeld, finansielle stilling og resultat (§ 3-2a). 

Norsk regnskapsrett bygger på fem grunnleg-
gende prinsipper (§ 4-1). Årsregnskapet skal blant 
annet utarbeides slik at:
– Transaksjoner regnskapsføres til verdien av 

vederlaget på transaksjonstidspunktet (trans-
aksjonsprinsippet).

– Inntekt skal resultatføres når den er opptjent 
(opptjeningsprinsippet).

– Utgifter skal kostnadsføres i samme periode 
som tilhørende inntekt (sammenstillingsprin-
sippet).

Ved usikkerhet skal det på bakgrunn av tilgjenge-
lig informasjon benyttes beste estimat (§ 4-2). 
Videre skal årsregnskapet ha med alle inntekter 
og kostnader (kongruensprinsippet i § 4-3).

Regnskapsloven kapittel 6 har utførlige 
bestemmelser om oppstilling av resultatregnska-
pet og balansen. I kapittel 7 er det detaljerte 
regler om hva som skal inntas i noteopplysninger. 

Lønnskostnader skal føres opp som særskilt 
post i resultatregnskapet (§ 6-1 første ledd nr. 6). 
Dette er en samlepost som blant annet skal 
omfatte pensjonskostnader. I balansen skal foreta-
kets eventuelle pensjonsforpliktelser føres opp 
(§ 6-2 bokstav D, I, nr. 2). Som pensjonsforpliktel-
ser regnes differansen mellom verdien av påløpte 
pensjonsforpliktelser og verdien av midler avsatt 
til dekning av forpliktelsene (§ 6-2 tredje ledd). I 
note til regnskapet skal det spesifiseres hva som 
er lønn, folketrygdavgift, pensjonskostnader og 
andre ytelser. Når det gjelder pensjonskostnader, 
skal det opplyses om hvordan pensjonskost-
nadene og pensjonsforpliktelsene er beregnet 
(§ 7-11). 

Et foretak som har etablert en ren innskudds-
pensjonsordning for sine arbeidstakere, anses 
ikke å ha ytterligere pensjonsforpliktelser overfor 
sine ansatte når innskuddspremien er betalt. Når 
det gjelder foretakspensjonsordninger, er situasjo-
nen annerledes. I en sluttlønnsbasert foretakpen-
sjonsordning har man i norsk regnskapspraksis 
lagt til grunn at foretaket har ytterligere pensjons-
forpliktelser utover det å betale årets premie til 
pensjonsinnretningen. Dette er begrunnet med at 
i en slik ordning vil for eksempel lønnsøkninger 
gjøre det nødvendig med påfyll av ytterligere pre-
mier for å kompensere for at premien som alle-
rede er innbetalt har vært basert på lavere lønn 
enn det arbeidstakerne vil ha etter lønnsøknin-
gen. Ved lønnsøkninger til arbeidstaker med lang 
medlemstid i pensjonsordningen, vil regulerings-
premien i mange tilfelle utgjøre et større beløp 
enn den ordinære årlige pensjonspremien. 

Regnskapsloven har en rekke unntak fra de 
alminnelige regnskapsregler og prinsipper som er 
nedfelt i loven. Det er blant annet gitt noe ulike 
regler avhengig av omfanget av den virksomhet 
som et foretak utøver (foretakets størrelse). Et 
foretak som faller inn under regnskapslovens defi-
nisjon av små foretak (§ 1-6), behøver ikke balan-
seføre pensjonsforpliktelser som er forsikret (§ 5-
10)1. Dette innebærer at små foretak ikke behøver 
å balanseføre forpliktelser etter en foretakspen-
sjonsordning. 

1 Se NOU 1995: 30 Ny regnskapslov kapittel 4.6.



54 NOU 2012: 13
Kapittel 4 Pensjonslovene og folketrygdreformen II
2) I tillegg til de regler om føring av pensjoner 
som er nevnt ovenfor, hjemler regnskapsloven 
også de internasjonale regnskapsstandarder for 
foretak med børsnoterte papirer. Disse regler er 
forankret i loven § 3-9. Her er det bestemt at EØS-
avtalen vedlegg XXII punkt 10b (forordning (EF) 
nr. 1606/2002 om anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder med tilpasningen til EØS-
avtalen) gjelder som lov med de endringer og til-
legg som følger av protokoll 1 til avtalen og avta-
len for øvrig. Finansdepartementet har hjemmel 
til å fastsette forskrifter som svarer til kommi-
sjonsforordninger fastsatt i medhold av forord-
ning (EF) nr. 1606/2002 artikkel 3. I forskrift 17. 
desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av 
EØS-reglene om vedtatte internasjonale regn-
skapsstandarder § 2 er det bestemt at EØS-avtalen 
vedlegg XXII nr. 10 (forordning (EF) nr. 1126/
2006 som endret ved forordning (EF) nr. 1260/
2008) skal gjelde som forskrift. I kommisjonsfor-
ordning (EF) 1126/2006 er flere internasjonale 
regnskapsstandarder samlet i en rettsakt. En av 
disse standarder er IAS 19 (International Accoun-
ting Standard2) som gjelder for ytelser til ansatte. 
IAS 19 omfatter blant annet pensjonsytelser til 
ansatte.

Hensikten med de internasjonale regnskaps-
standarder3 er å legge grunnlaget for ensartet 
regnskapspraksis over landegrensene og dermed 
redusere kostnadene til investorer og andre som 
anvender regnskap. Man har antatt at selskapene 
på sin side lettere vil kunne få tilført egenkapital 
og fremmedkapital. De internasjonale regnskaps-
standarder er derfor særlig rettet inn mot foretak 
som driver internasjonal virksomhet eller som 
henter finansiering i internasjonale kapitalmarke-
der.

IAS 19 anses således som en norsk forskrift 
gitt med hjemmel i regnskapsloven § 3-9 og for-
skriften av 17. desember 2004. Det følger av for-
talen til kommisjonsforordning 1126/2008 punkt 
1) at de internasjonale regnskapsstandardene kre-
ves anvendt for selskaper med offentlig omsatte 
verdipapirer. Lovgiver har svært begrenset hand-
lefrihet med hensyn til særregler om føring av 
pensjonskostnader for foretak med børsnoterte 

papirer (aksjer eller lånepapirer) på grunn av 
EØS-forpliktelsene knyttet til de internasjonale 
regnskapsstandarder.

IASB ved fortolkningsorganet IFRS Interpreta-
tions Committee kan gi fortolkninger av IAS 19 og 
de øvrige IFRS-standardene. Regnskapsstandard-
styret i Norsk Regnskapsstiftelse utgir veilednin-
ger om anvendelsen av IFRS på norske forhold. 
Regnskapsstandardstyrets veiledninger og uttalel-
ser er gitt uten uttrykkelig hjemmel i regnskaps-
loven eller annen norsk lov. Slike veiledninger og 
anbefalinger må anses som fortolkninger av den 
rettslige standarden «god regnskapsskikk» i regn-
skapsloven § 5-6. I det rettskildemessige hierar-
kiet har de i utgangspunktet lav vekt, men har sin 
virkning gjennom den ekspertise som Norsk 
Regnskapsstiftelse representerer og følges opp i 
norsk regnskapspraksis. 

Når det gjelder pensjonsordninger, skiller 
IAS 19 skarpt mellom innskuddsbaserte pen-
sjonsordninger og ytelsesbaserte pensjonsord-
ninger. Innskuddsbaserte pensjonsordninger er 
ordninger der et foretak betaler inn faste bidrag 
til en egen pensjonsinnretning. Foretaket har 
ikke noen juridisk eller underforstått plikt til å 
utbetale ytterligere bidrag dersom pensjonsinn-
retningen ikke har tilstrekkelige eiendeler til å 
betale alle ytelser til ansatte. Ytelsesbaserte pen-
sjonsordninger er definert negativt ved at pen-
sjonsordninger som ikke er innskuddsbaserte 
anses som ytelsesbaserte. Det følger av IAS 19 at 
i pensjonsordninger som anses som innskudds-
baserte, anses de årlige innskuddene som pen-
sjonskostnad og ordningen balanseføres i 
utgangspunktet ikke. I IAS 19.7 er en innskudds-
pensjonsordning definert slik:

«Innskuddsbaserte pensjonsordninger er pen-
sjonsordninger der et foretak betaler inn faste 
bidrag til en atskilt enhet (fond), og ikke har 
noen juridisk eller underforstått plikt til å utbe-
tale ytterligere bidrag dersom fondet ikke har 
tilstrekkelige eiendeler til å betale alle ytelser 
knyttet til tjenester som ansatte har utført i 
inneværende og tidligere regnskapsperioder.» 

For en ytelsesbasert pensjonsordning måles for-
pliktelsen og kostnaden ved aktuarmessige forut-
setninger og på diskontert grunnlag. Dersom for-
pliktelsene i pensjonsordningen overstiger mid-
lene i ordningen, blir differansen (nettoforpliktel-
sen) ført som en gjeld i foretakets balanse. Sum-
men av årets pensjonsutbetalinger og endringen 
av nettopensjonsforpliktelsen fra et år til det neste 
anses som årets pensjonskostnad.

2 Opprinnelig ble denne og andre internasjonale regnskaps-
standarder fastsatt av IASC (International Accounting Stan-
dards Committee) og disse omtales som IAS’er. I 2001 ble 
IASB (International Accounting Standard Board) etablert 
og adopterte straks alle tidligere IAS’er. Regnskapsstandar-
der gitt av IASB fra 2001 omtales under forkortelsen IFRS 
(International Financial Reporting Standards).

3 De internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) er foruten i 
EØS implementert i Tyrkia, i en rekke stater medlem av 
Commonwealth og stater på den arabiske halvøya.
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3) Foretak som ikke har børsnoterte aksjer eller 
lånepapirer, behøver ikke utarbeide sine regnska-
per etter de internasjonale regnskapsstandarder. 
Slike foretak fører regnskapene etter regnskaps-
lovens øvrige bestemmelser med tilhørende for-
skrifter. Når det gjelder pensjonskostnader, har 
regnskapsloven ikke andre bestemmelser enn de 
som er nevnt ovenfor i punkt 1). Forarbeidene til 
regnskapsloven gir i liten grad nærmere retnings-
linjer for hvordan pensjonskostnader skal føres.

Norsk Regnskapsstiftelse som har som formål 
å være nasjonal standardsetter ved å utarbeide og 
utgi standarder innen regnskap og bokføring, har 
utgitt en egen norsk standard om pensjonskostna-
der (NRS 6). Denne standarden er nærmest iden-
tisk med IAS 19. 

Selv om NRS 6 er et omfattende regelverk av 
stor samfunnsmessig og pensjonsrettslig betyd-
ning, har denne standarden i motsetning til IAS 19 
ingen uttrykkelig forankring i lov eller forskrift. 
Heller ikke Norsk Regnskapsstiftelse er tildelt for-
mell myndighet i lov eller forskrift. Standarden må 
anses som Norsk Regnskapsstiftelses fortolkning 
av «god regnskapsskikk», se Ot.prp. nr. 42 (1997-
1998) avsnitt 6.8.5. Ut fra en vanlig rettskildemes-
sig vurdering tilsier det at standarden har lav 
rettskildemessig vekt. Mangel på andre rettskilde-
faktorer i lov eller forskrift har imidlertid medført 
at NRS følges i norsk regnskapspraksis. Det to-
sporede systemet som regnskapsloven åpner for – 
det nasjonale sporet og IFRS-sporet – er visket ut 
ved likheten mellom NRS 6 og IAS 19 og gjennom 
regnskapspraksis og har ført til et en-sporet sys-
tem når det gjelder føring av pensjonskostnader. 
Slik er det også på mange andre områder hvor det 
foreligger IFRS’er. Denne utviklingen kan begrun-
nes i et ønske om enkelhet og oversiktelighet og 
at en børsnotering eller avlisting av foretak ikke 
bør gi store regnskapsmessige utslag på grunn av 
anvendelse av andre regnskapsregler. Særlig på 
pensjonsområdet bør imidlertid disse hensyn 
veies opp mot andre særlige hensyn som måtte 
foreligge. 

4.3.5 Norsk Regnskapsstiftelses vurdering 
av om pensjonsordningen er en 
ytelsesordning eller innskuddsordning

Norsk Regnskapsstiftelse har lagt til grunn at vur-
deringen av om en pensjonsordning er å anse som 
en innskuddspensjonsordning eller en ytelsesba-
sert pensjonsordning, og dermed om det skal stil-
les krav til balanseføring av framtidige pensjons-
forpliktelser, må gjøres med utgangspunkt i det 
økonomiske innholdet i pensjonsavtalen. For å 

vurdere klassifiseringen mellom innskudds- og 
ytelsesordninger, må det tas stilling til hvem som 
bærer risikoen for negativ utvikling for både 
demografiske forhold (risiko knyttet til ytelsen) 
og finansielle forhold (investeringsrisiko knyttet 
til pensjonsmidler). 

Norsk Regnskapsstiftelse legger videre til 
grunn at dersom et foretak skal kunne regnskaps-
føre en pensjonsordning som en innskuddsord-
ning, må det være reelt ut fra avtalen, intensjon og 
praksis at foretaket ikke garanterer for avtalt eller 
tilsiktet pensjonsnivå. Foretaket kan verken 
direkte eller indirekte dekke opp for at avkastnin-
gen på innbetalte premier ikke har vært tilstrek-
kelig for å oppnå det avtalte eller tilsiktede pen-
sjonsnivået. 

En endelig vurdering av den regnskapsmes-
sige behandlingen av en pensjonsordning kan 
først gjøres når det er klart hvordan en avtale for-
deler risikoen mellom pensjonsinnretningen, fore-
taket og arbeidstaker. Det er den avtalen og pen-
sjonsplanen som til enhver tid gjelder, som skal 
regnskapsføres. 

Det er flere egenskaper eller forhold ved pen-
sjonsordningen som kan utløse at pensjonsordnin-
gen er å anse som en ytelsesordning i regnskaps-
messig forstand og at det dermed skal skje en 
balanseføring av framtidige pensjonsforpliktelser. 

Dersom foretaket blir ansvarlig for å foreta 
innbetalinger som gjelder allerede opptjente ret-
tigheter, eksempelvis som følge av redusert 
grunnlagsrente eller at forventet levealder øker, 
vil dette være forhold som tilsier regnskapsmes-
sig behandling som ytelsesordning. Dersom risi-
koen for økt levealder i stedet legges på arbeids-
takerne ved at ytelsene blir justert for økt leve-
alder (levealdersjustering), vil dette unngås. Dette 
må imidlertid gjelde både risikoen for økt leve-
alder i opptjeningsperioden og i utbetalingsperio-
den. Dersom pensjonsinnretningen overtar risi-
koen for utviklingen av levealderen i en av disse 
periodene og pensjonsinnretningen som følge av 
dette belaster foretaket en premie, vil foretaket ha 
påtatt seg en framtidig pensjonsforpliktelse som 
kan medføre at pensjonsordningen må klassifise-
res som en ytelsesordning. 

Dersom ansvaret for avkastning på pensjons-
midlene, og derved regulering av opptjente rettig-
heter, ligger reelt og utelukkende på pensjonsinn-
retningen for en eventuell rentegaranti og på 
arbeidstaker for avkastning utover rentegaran-
tien, taler dette for at ordningen kan anses som en 
innskuddsordning. Hvis foretaket i pensjonspla-
nen har forpliktet seg til at opptjente pensjonsret-
tigheter skal sikres en årlig oppregulering, vil 
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dette tilsi at ordningen må betraktes som en ytel-
sesordning. Dette gjelder selv om foretakets 
ansvar for dekning av den årlige reguleringspre-
mie først inntrer dersom årlig avkastning, og 
eventuelt oppbygde bufferfond, ikke er tilstrekke-
lig til å dekke en slik oppregulering. Tilsvarende 
vil gjelde dersom foretaket har påtatt seg et ansvar 
for å dekke premie knyttet til oppregulering av 
pensjoner under utbetaling. Dersom oppregule-
ringen av opptjente pensjonsrettigheter eller 
løpende pensjoner i sin helhet beror på oppnådd 
avkastning på midlene knyttet til de opptjente 
pensjonsrettighetene, vil oppreguleringen være 
arbeidstakernes og pensjonistenes risiko. Dette 
kan dermed tilsi at pensjonsordningen kan klassi-
fiseres som en innskuddspensjonsordning. 

Selv om det av pensjonsordningens pensjons-
plan ikke følger at opptjente pensjonsrettigheter 
skal oppreguleres årlig, men bare at arbeids-
takerne skal sikres mot at de opptjente pensjons-
rettighetene reduseres i verdi fra år til annet (sik-
ring mot negativ avkastning), vil dette i følge 
Norsk Regnskapsstiftelse kunne medføre at pen-
sjonsordningen må klassifiseres som en ytelses-
ordning i regnskapsmessig forstand. For å påta 
seg et slikt ansvar, vil pensjonsinnretningen kreve 
et vederlag fra foretaket som dermed vil betale for 
at pensjonsinnretningen tar denne risikoen. Noe 
annet blir det om arbeidstakerne betaler for at 
pensjonsinnretningen påtar seg et slikt ansvar, for 
eksempel ved at pensjonsinnretningens premie 
dekkes ved fradrag i oppnådd avkastning eller av 
pensjonsbeholdningen.

Selv om én eller flere egenskaper ved pen-
sjonsordningen medfører at pensjonsordningen 
må anses som en ytelsesordning, vil ikke dette si 
at foretaket vil bli møtt med et samlet krav til 
balanseføring av framtidige pensjonsforpliktelser 
på det samme beløpsmessige nivå som ved 
dagens ytelsesbaserte foretakspensjonsordnin-
ger. Dette beror på en beregning av de framtidige 
pensjonsforpliktelser som man anser den enkelte 
egenskap ved ordningen utløser. 

Det forhold at pensjonsinnretningen påtar seg 
et ansvar for at opptjente pensjonsrettigheter ikke 
reduseres i verdi og krever foretaket for et veder-
lag for denne risikoen, vil for eksempel utløse et 
langt mer beskjedent krav til balanseføring enn 
om garantien fra pensjonsinnretningen, og der-
med vederlaget for dette, hadde omfattet en 
garantert avkastning på nivå med det som hittil 
har vært gjeldende for ytelsesbaserte foretaks-
pensjonsordninger. 

Når det gjelder foretakets eventuelle ansvar 
for oppregulering av opptjente pensjonsrettig-

heter eller løpende pensjonsytelser, vil det forhold 
at reguleringspremien i enkelte år kan bli helt 
eller delvis dekket av avkastningen på midlene, 
bidra til en mindre differanse mellom pensjonsfor-
pliktelsen og pensjonsmidlene sammenlignet med 
tradisjonelle ytelsesordninger. Nettoforpliktelsen 
blir dermed lavere, volatiliteten mindre og samva-
riasjonen mellom forpliktelsene og midlene blir 
mindre. Forpliktelsen i disse ordningene er avle-
det av verdien av pensjonsmidlene – noe som gjør 
at forventet nettoforpliktelse blir lavere, samt at 
volatiliteten reduseres (lavere estimatavvik). 

Avhengig av hvilket nivå som foretaket forplik-
ter seg til med hensyn til oppreguleringen av opp-
tjente pensjonsrettigheter, vil således nettoeffek-
ten av foretakets framtidige pensjonsforpliktelser 
som eventuelt må balanseføres kunne bli betyde-
lig mer begrenset enn det som er tilfelle i dagens 
ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger. 

4.4 Rammer for utredningen

4.4.1 Nytt regelverk for kollektiv 
tjenestepensjonsforsikring

Folketrygdreformen er den umiddelbare årsak til 
Banklovkommisjonens gjennomgang av foretaks-
pensjonsloven og utredning av behovet for endrin-
ger og modernisering av regelverket. Hovedopp-
gaven er derfor å utarbeide utkast til en lovgiv-
ning for kollektiv pensjonsforsikring tilpasset ny 
folketrygd. Dette fremgår også av Finansdeparte-
mentets oppdrag til Banklovkommisjonen i brev 
av 7. juli 2009 (foran i avsnitt 2.1) hvor det gis en 
rekke føringer for utredningsarbeidet basert på 
prinsipper som nå ligger til grunn for alderspen-
sjonssystemet i folketrygden. 

Både forut for og under Banklovkommisjonens 
arbeid med tilpasning av foretakspensjonsloven til 
ny folketrygd, er det imidlertid fra ulike hold – 
uavhengig av selve folketrygdreformen – også 
foreslått eller påpekt behov for viktige regelverks-
endringer på pensjonsområdet og til dels på forsi-
kringsområdet. Dette har stort sett direkte eller 
indirekte sammenheng med problemer som i våre 
dager forbindes med ytelsesbaserte pensjonsord-
ninger etter foretakspensjonsloven. Bakgrunnen 
er at ytelsesbasert foretakspensjon på ulike måter 
har vist seg å ha uønskede virkninger, og – mer 
generelt – at pensjonsordninger etter foretakspen-
sjonsloven neppe er tilpasset utviklingen på pen-
sjons- og forsikringsområdet og i arbeidslivet i 
løpet av de siste 10-15 årene. De lovspørsmål dette 
reiser, er generelt blitt sett i sammenheng med 
spørsmål knyttet til arbeidet med tilpasning av 
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foretakspensjonsloven til ny folketrygd, og er der-
for forutsatt vurdert av Banklovkommisjonen 
under utarbeidelsen av utkast til ny lovgivning om 
kollektiv tjenestepensjonsforsikring tilpasset folke-
trygden. Det er foran i avsnitt 4.3.1 gitt en oversikt 
over de viktigste utredninger og innspill hvor slike 
synspunkter gjøres gjeldende. 

Banklovkommisjonen viser til at Finansdeparte-
mentet i oppdraget i brev av 7. juli 2009 vedrø-
rende tilpasning av pensjonslovene til ny folketrygd, 
særskilt ba Banklovkommisjonen vurdere spørsmål 
knyttet til såkalte «hybridordninger» som er utførlig 
omhandlet i NOU 2009: 13 Brede pensjonsordnin-
ger. Videre har Finansdepartementet i brev av 11. 
februar 2011 bedt om at Banklovkommisjonen gir 
en vurdering av de spørsmål om regelverksendrin-
ger på pensjons- og livsforsikringsområdet som er 
omtalt i Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 
1), i tilknytning til det pågående arbeid med endring 
av pensjonslovene. Noe senere ba Finansdeparte-
mentet ved ulike brev i februar/mars 2011 også om 
at innspill fra Finanstilsynet og Finansnæringens 
Fellesorganisasjon (FNO) ble vurdert som ledd i 
arbeidet med tilpasning av pensjonslovgivningen til 
folketrygdreformen. 

Banklovkommisjonen er enig med Finansde-
partementet i at det er naturlig og hensiktmessig 
at også viktige spørsmål og synspunkter vedrø-
rende ytelsesbaserte pensjonsordningers virke-
måte undergis vurdering i forbindelse med arbei-
det med tilpasning av foretakspensjonsloven til ny 
folketrygd. Ved tilpasningen av foretakspensjons-
loven til folketrygdreformen bør det generelt sett 
også legges vesentlig vekt på at loven deretter vil 
inneholde et modernisert og vel tilpasset regel-
verk for kollektiv tjenestepensjonsforsikring. Det 
tilsier at utredningen og et nytt regelverk for kol-
lektiv tjenestepensjonsforsikring så vidt mulig 
også bør adressere de problemer som berørte 
organisasjoner og aktører i dag forbinder med og 
ser som ulemper ved foretakspensjonsordninger. I 
hvilken utstrekning kollektiv tjenestepensjonsfor-
sikring fortsatt vil reise slike særlige problemer 
med tilknytning til forsikringsvirksomhetslovgiv-
ningen som ytelsesbaserte pensjonsordninger 
etter foretakspensjonsloven er hevdet å gjøre, vil 
først kunne bedømmes etter at den nye pensjons-
lovgivningen er på plass. For øvrig mener Bank-
lovkommisjonen at problemer knyttet til ytelsesba-
serte pensjonsordninger i første omgang bør 
adresseres ved endringer i pensjonslovgivningen 
og ikke – indirekte – via tilpasninger i regelverket 
for livsforsikring i forsikringsvirksomhetsloven.

Ut fra dette er Banklovkommisjonen kommet 
til at utredningen også bør omfatte sentrale pro-

blemområder som i seg selv strengt tatt ikke er 
direkte knyttet til selve tilpasningen av foretaks-
pensjonsloven til endringen av folketrygdloven. 
Banklovkommisjonen mener at dette er påkrevd 
for å unngå at problemer som i våre dager forbin-
des med foretakspensjonsordninger også vil gjøre 
seg gjeldende i forhold til nye forsikringsbaserte 
tjenestepensjonsordninger. Utredningen vil såle-
des også omfatte problemer knyttet til forsikrings-
baserte tjenestepensjonsordninger etter foretaks-
pensjonsloven som etter de synspunkter som 
arbeidsgivernes, arbeidstakernes eller pensjons-
innretningenes organisasjoner har gitt uttrykk for 
under lovarbeidet bør bli vurdert som ledd i arbei-
det med tilpasningen av foretakspensjonsloven til 
folketrygdreformen.

Et særskilt problem i denne sammenheng er at 
pensjonsinnretningenes utfordringer i den forelig-
gende situasjon må ventes å øke i omfang og bli 
mer markerte når det nye kapitalkravsregimet – 
Solvens II – i EU/EØS forsikringsdirektivet (2009/
138/EF) vil være gjennomført i lov- og forskrifts-
verket og er blitt fullt operativt, ventelig i løpet av 
en periode på 4 til 7 år, se ovenfor i avsnitt 4.3.3. 
Finanskriseutvalget, Finanstilsynet og FNO har 
understreket betydningen av at det i tide blir gjen-
nomført ulike regelverksendringer som er egnet til 
vesentlig å dempe virkningene for norske pensjons-
innretningene av det nye kapitalkravsregelverket. 
Banklovkommisjonen viser til at også Finansdepar-
tementet ved ulike brev i februar/mars 2011 har 
anmodet om at slike spørsmål blir vurdert i tilknyt-
ning til utredningen om tilpasning av foretakspen-
sjonsloven til ny folketrygd, og at lovforslag i tilfelle 
blir fremmet av Banklovkommisjonen med sikte på 
at lovendringer vil kunne være på plass før over-
gangen til det nye kapitalkravsregimet, se NOU 
2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav side 13.

Banklovkommisjonen har ved utarbeidelsen av 
det lovutkast som fremlegges, lagt vesentlig vekt 
på hvordan pensjonsforpliktelser etter nye forsi-
kringsbaserte pensjonsordninger kan ventes å bli 
håndtert ved beregningen av kapitalkrav etter det 
nye kapitalkravsregimet. Målet har vært at det 
regelverk for kollektiv tjenestepensjonsforsikring 
som foreslås, også skal være godt tilpasset det nye 
kapitalkravsregelverket når dette er fullt operativt, 
slik at økningen av kapitalkravene for norske pen-
sjonsinnretninger kan ventes å bli holdt innenfor 
akseptable rammer. I denne sammenheng står en 
imidlertid overfor flere til dels forskjellige spørs-
mål, jf. fremstillingen foran i avsnitt 4.3.3 hvor det 
er gitt en oversikt over de antatt viktigste enkelt-
spørsmål som vil oppstå i forhold til det nye kapi-
talkravsregelverket.
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4.4.2 Sammenkobling av opptjente og nye 
pensjonsrettigheter

Det første trinn i tilpasningen av foretakspensjons-
loven til ny folketrygd ble gjennomført ved lov 17. 
desember 2010 nr. 83, se Banklovkommisjonens 
Utredning nr. 23, NOU 2010: 6 Pensjonslovene og 
folketrygdreformen I, og Prop. 6 L (2010-2011), jf. 
foran i avsnittene 3.5.1 og 4.2.2. Ved lovendringen 
ble det etablert en overgangsordning basert på 
midlertidig videreføring av foretakspensjonslo-
vens regler om beregning av pensjonsopptjening, 
premier og pensjonsytelser ut fra forhåndsbereg-
net folketrygd etter regelverket i folketrygdloven 
kapittel 19 pr. 31. desember 2010 (foretakspen-
sjonsloven §§ 5-5 fjerde ledd og 5-7 fjerde ledd), jf. 
NOU 2010: 6 side 67-68, hvor det uttales blant 
annet at:

«Banklovkommisjonen [er] av den oppfatning 
at en overgangsordning for ytelsesbaserte 
foretakspensjonsordninger som innebærer at 
det ikke foretas endringer av betydning i pen-
sjonsplanene for eksisterende foretakspen-
sjonsordninger, er svært viktig for ikke å skape 
ytterligere press eller insentiv til lovverksmoti-
vert omdanning av ytelsesbaserte foretakspen-
sjonsordninger til innskuddspensjonsordnin-
ger.»

Overgangsordningen innebærer at arbeidsta-
kerne fortsatt vil ha pensjonsopptjening i henhold 
til ytelsespensjonsordninger etter foretakspen-
sjonsloven inntil den lovgivning som trengs for å 
tilpasse foretakspensjonsloven til folketrygden vil 
være på plass. I mellomtiden ville situasjonen for 
store grupper av arbeidstakere være at de – i til-
legg til allerede opptjent pensjon – kan opptjene 
ytelsesbasert tjenestepensjon samtidig som pen-
sjonsopptjeningen i folketrygden helt eller delvis 
er basert på pensjonssystemet i ny folketrygd. 
Dette gjelder også i forhold til såkalte «lukkede» 
foretakspensjonsordninger, jf. foretakspensjons-
loven § 15-6.

Denne kombinasjonen av pensjonsopptjening 
etter ytelsesbaserte pensjonsordninger og etter 
folketrygdens nye alderpensjonssystem lar seg 
neppe opprettholde som noen varig løsning (foran 
i avsnitt 4.2.3). Behovet for helhet i det fremtidige 
pensjonssystem basert på ny folketrygd som 
grunnpilar, tilsier at kollektiv tjenestepensjonsfor-
sikring som supplement til ny folketrygd i hoved-
sak bør bygge på prinsipper for pensjonsopptje-
ning, premieberegning, uttak av pensjon og 
beregning av pensjonsytelser som er tilpasset og 

vel forenelig med det nye pensjonssystemet i 
folketrygden. Samtidig vil de prinsipper folke-
trygdsystemet bygger på åpne for utforming av en 
rammelovgivning for kollektiv tjenestepensjons-
forsikring med den grad av fleksibilitet som 
trengs for å gjøre nye forsikringsbaserte pen-
sjonsordninger til gode alternativer til innskudds-
pensjonsordninger (foran i avsnitt 4.2.4), også for 
foretak som overveier å omdanne sin ytelsesord-
ning til en innskuddsordning etter reglene i fore-
takspensjonsloven § 15-6, jf. § 15-3.

Den overgangsordning som i 2010 ble innar-
beidet i foretakspensjonsloven §§ 5-5 fjerde ledd 
og 5-7 fjerde ledd, vil ikke kunne avvikles før det 
er vedtatt ny lovgivning om kollektiv tjenestepen-
sjonsforsikring som er tilpasset ny folketrygd. 
Utarbeidelsen av utkast til ny lovgivning om kol-
lektiv tjenestepensjonsforsikring utgjør således et 
trinn II i arbeidet med tilpasningen til ny folke-
trygd, og i utredningen her er dette det sentrale 
tema.

Avviklingen av overgangsordningen vil inne-
bære at eksisterende ytelsesbaserte pensjonsord-
ninger vil måtte tilpasses det nye regelverket for 
forsikringsbaserte pensjonsordninger i samsvar 
med fastsatte overgangsregler. Banklovkommisjo-
nen legger vesentlig vekt på at det legges til rette 
for at denne tilpasningen kan gjennomføres slik at 
den nye pensjonsordningen vil fremstå som en 
fortsettelse av den tidligere ytelsesordning, og slik 
at medlemmene og deres rett til opptjent pensjon i 
ytelsesordningen blir videreført innenfor den nye 
pensjonsordningen og utgjør et grunnlag for 
videre pensjonsopptjening i samsvar med det til-
passede regelverket. Etter Banklovkommisjonens 
oppfatning er det både av hensyn til arbeidsta-
kerne og pensjonsinnretningene påkrevd å unngå 
at overgangen til nye kollektive tjenestepensjons-
ordninger fører til avvikling av eksisterende ytel-
sesordninger etter reglene i foretakspensjonsloven 
§ 15-3 med masseutstedelse av fripoliser som 
resultat (se blant annet foran i avsnitt 4.3.3). 

Hvilke prinsipper som skal legges til grunn 
ved sammenkoblingen av tidligere og ny pen-
sjonsopptjening, kan imidlertid vanskelig avklares 
før enkelthetene ved det nye tjenestepensjonssys-
temet er avklart, eventuelt før ny lovgivning er 
vedtatt. Banklovkommisjonen legger til grunn at 
en utredning av disse spørsmål derfor må utstå 
inntil Banklovkommisjonen i hovedsak har slutt-
ført utformingen av det lovutkast som nå er under 
arbeid. Ovenfor i avsnitt 3.5.3 fremgår det at 
enkelte medlemmer i Banklovkommisjonen er av 
den oppfatning at fase II og fase III av arbeidet 
burde vært samlet til én utredning. 
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Kapittel 5  

Et nytt rammeverk for kollektiv tjenestepensjonsforsikring

5.1 Tjenestepensjonsordninger i 
privat sektor

5.1.1 Noen utviklingstrekk

Tjenestepensjonsordninger i privat sektor har hos 
oss tradisjonelt vært etablert, organisert og finan-
siert av de enkelte foretak, og har – i motsetning 
til pensjonsordninger i offentlig sektor – ikke sitt 
grunnlag i tariffavtaler. Bakgrunnen er at mange 
foretak har gått ut fra at en rett til medlemskap i 
pensjonsordning og til tjenestepensjon etter pen-
sjonsplanen i tillegg til folketrygd, vil utgjøre og 
bli oppfattet som en viktig del av de samlede 
lønns- og arbeidsvilkår som tilbys av foretaket. 
Over årene kom et betydelig antall foretak til at de 
så seg tjent med å etablere gode ytelsesbaserte 
pensjonsordninger ved kollektiv tjenestepensjons-
forsikring til fordel for sine arbeidstakere. Dette 
gjaldt særlig større foretak med betydelig lønns-
evne som gjennom attraktive pensjonsordninger 
søkte å tiltrekke seg og beholde stabil og/eller 
kvalifisert arbeidskraft. Opprettelse av pensjons-
ordning har således vært en sak for det enkelte 
foretak, og ved å bestemme pensjonsnivå og 
øvrige egenskaper ved pensjonsordningen fastla 
foretakene generelt sett også kostnadsnivået for 
pensjonsordningen. Helt fritt har foretakene like-
vel ikke stått. Gjennom skatte- og pensjonslovgiv-
ningen ble det tidlig stillet en del myndighetskrav 
og satt grenser for hvor store pensjonskostnader 
som kunne gi skattefradrag. 

I praksis ble foretakenes forsikringsbaserte 
pensjonsordninger normalt utformet som ytelses-
baserte tjenestepensjonsordninger i samsvar med 
et regelverk fastsatt først ved forskrift i 1968 og 
senere (2000) i det store og hele videreført i fore-
takspensjonsloven. Dette regelverket var vel til-
passet det ytelsesbaserte pensjonssystemet i gjel-
dende folketrygdlov (foran i avsnitt 4.1). Disse for-
hold og livsforsikringsselskapenes kontraktsprak-
sis førte samtidig til at foretakenes pensjonsord-
ninger i praksis fikk et nokså ensartet eller stort 
sett standardisert innhold og pensjonsnivå (foran i 

avsnitt 4.2.4). Resultatet ble pensjonsordninger 
som var meget gode for arbeidstakerne, og som 
jevnt over ga et tilsvarende høyt nivå på foretake-
nes årlige pensjonskostnader. Dessuten har utvik-
lingen, særlig i de siste 10-15 år, ført til en reell 
økning av årlige pensjonskostnader, blant annet 
som følge av svakt kapitalavkastningsnivå, lavere 
premieberegningsrente, økt levealder og høyere 
lønnsnivå. Det er likevel først i det siste tiåret at 
foretakene har tatt grep for å redusere kostnads-
nivået ved å gjøre bruk av noe av den fleksibilitet 
når det gjelder enkelthetene i en ytelsesbasert 
pensjonsordning, som faktisk er innebygget i 
regelverket i foretakspensjonsloven. Generelt sett 
er imidlertid dette tiltak som bare i begrenset 
utstrekning har innvirket på det forholdsvis høye 
og uforutsigbare kostnadsnivået i ytelsesbaserte 
pensjonsordninger (foran i avsnitt 4.3.2). 

De ytelsesbaserte pensjonsordningene kom 
etter hvert til å omfatte mer enn en tredel av 
arbeidstakerne i privat sektor. Det var likevel et 
betydelig antall av foretakene – særlig mindre og 
mellomstore foretak – som av økonomiske eller 
andre grunner ikke så seg i stand til å etablere en 
ytelsesbasert tjenestepensjonsordning for sine 
arbeidstakere. En meget stor del av arbeidsta-
kerne i privat sektor var derfor ikke sikret tjenes-
tepensjon. Forut for vedtagelsen av innskudds-
pensjonsloven i november 2000 var det heller ikke 
åpnet for etablering av skattegunstige tjenestepen-
sjonsordninger utformet på annen og mindre 
kostnadskrevende måte enn ytelsesbasert fore-
takspensjon.

Innskuddspensjonsloven la grunnlag for ny 
fleksibilitet i pensjonsmarkedet. Loven omhandlet 
pensjonsordninger etablert i form av kollektive 
pensjonsspareavtaler med pensjonsopptjening 
basert på et alleårsprinsipp og årlige innskudd i 
prosent av lønn, og hvor det – i motsetning til ytel-
sesbasert foretakspensjon – ikke er knyttet døde-
lighetsrisiko til pensjonskapitalen (innskuddspen-
sjonsloven § 7-7). Loven åpnet således for alternativ 
utforming av tjenestepensjonsordninger i privat 
sektor, og gjorde det dessuten lettere for foretaket 
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gjennom utformingen av pensjonsordningens inn-
skuddsplan å tilpasse pensjonsnivå og pensjons-
kostnader til det enkelte foretaks lønnsevne og 
økonomi. Loven førte også til at en god del nye 
foretak opprettet pensjonsordning for sine arbeids-
takere. 

Utviklingen deretter preges av at ytelsesord-
ningene etter hvert er kommet under betydelig 
press (foran i avsnitt 4.3). Det forholdsvis høye og 
lite forutberegnlige kostnadsnivået ved ytelses-
basert foretakspensjon som tidligere hadde fått 
mange foretak til å avstå fra å etablere pensjons-
ordning, har i årene etter 2000 ført til at mange 
foretak har gjennomført omdanning av tidligere 
ytelsesordninger til nye pensjonsordninger etter 
innskuddspensjonsloven, eller har foretatt lukking 
av sin ytelsesordning i kombinasjon med etable-
ring av ny innskuddspensjonsordning for yngre 
eller nye arbeidstakere (foretakspensjonsloven 
§ 15-6). Sett fra arbeidstakernes side innebærer 
dette at gode ytelsesordninger er blitt erstattet av i 
mange henseender mindre gode innskuddspen-
sjonsordninger, men med et så vel forutberegnlig 
som lavere kostnadsnivå. Noe av forklaringen er 
nok her også at de innskuddsgrenser som i sin tid 
ble forskriftsfastsatt med hjemmel i innskudds-
pensjonsloven § 5-4 (forskrift 22. desember 2000 
nr. 1413 til lov av 24. november 2000 nr. 81 om inn-
skuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspen-
sjonsloven)), var basert på en forventning om at 
pensjonskapitalen over tid ville generere og bli til-
ført en årlig avkastning som var vesentlig høyere 

enn det avkastningsnivå som faktisk er oppnådd i 
de senere års lavrentesenario. 

De aller fleste nye pensjonsordninger etablert 
i senere år er innskuddspensjonsordninger, og 
antallet av slike pensjonsordninger er på kort tid 
økt dramatisk. Hovedårsaken til dette er at lov 21. 
desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjeneste-
pensjon nå generelt krever at arbeidsgivere i pri-
vat sektor skal ha tjenestepensjonsordning som 
oppfyller de minstekrav til alderspensjon som lov 
om obligatorisk tjenestepensjon fastsetter. Lov om 
obligatorisk tjenestepensjon overlater i og for seg 
til de enkelte foretak å avgjøre om tjenestepen-
sjonsordningen skal etableres etter innskudds-
pensjonsloven eller etter foretakspensjonsloven. 
Forutsatt at lovens minstekrav til alderspensjon 
oppfylles, begrenser lov om obligatorisk tjeneste-
pensjon heller ikke den adgang foretakene hittil 
har hatt til å utforme regelverket for sin pensjons-
ordning, det vil si bestemme pensjonsordningens 
kostnads- og ytelsesnivå og øvrige egenskaper. 
Resultatet er likevel blitt at det store flertall av 
foretakene har valgt å etterkomme lov om obliga-
torisk tjenestepensjons krav ved å etablere ny inn-
skuddspensjonsordning som stort sett ikke gjør 
mer enn å oppfylle lovens minstekrav til årlige inn-
skudd og dermed indirekte til alderspensjonsnivå, 
samt minstekravet til en pensjonsutbetalingsperi-
ode på 10 år (jf. innskuddspensjonsloven § 7-4). 
Praktisk sett har dette likevel ført til at ytterligere 
om lag 700 0001 arbeidstakere i privat sektor er 
sikret slik tjenestepensjon i tillegg til folketrygd. 

1 Tallene omfatter selskaper som er medlem av FNO. I tillegg kommer fondsselskaper/banker som tilbyr innskuddspensjon.
Kilde: Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)

Tabell 5.1 Antall pensjonsordninger og forsikrede samt forvaltningskapital i ytelsesbaserte foretaks-
pensjonsordninger og innskuddspensjonsordninger per 31. desember 2011.1

Foretakspensjonsordninger Innskuddspensjonsordninger

Forvaltningskapital 299,2 mrd kroner 52,0 mrd kroner

–  Aktive ordninger 148,5 mrd kroner 40,7 mrd kroner

–  Fripoliser/pensjonskapitalbevis 150,7 mrd kroner 11,3 mrd kroner

Premie 16,4 mrd kroner 11,5 mrd kroner

–  Brutto forfalt premie 16,1 mrd kroner 11,0 mrd kroner

–  Nytegnet premie 0,216 mrd kroner 0,456 mrd kroner

Antall forsikrede

–  Medlemmer 302 470 1 002 627

–  Fripoliser/pensjonskapitalbevis 858 062 653 230

Antall pensjonsordninger 11 310 97 714
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Selv om antallet innskuddspensjonsordninger 
er økende, er ytelsesordningene fortsatt domine-
rende hva gjelder pensjoner under utbetaling og 
hva gjelder forvaltningskapital knyttet til pen-
sjonsordningene, se tabell 5.1. 

Når det gjelder pensjoner under utbetaling, 
viser statistikk fra FNO at det er 59 304 alderspen-
sjoner under utbetaling per 31. desember 2011 fra 
aktive ytelses- og innskuddspensjonsordninger i 
privat sektor. For alderspensjoner som utbetales 
på grunnlag av fripolise eller pensjonskapitalbevis 
er tallet 155 007. Statistikken skiller ikke mellom 
utbetalinger fra foretakspensjonsordninger og 
innskuddspensjonsordninger. Det er imidlertid 
grunn til å tro at de aller fleste av disse utbetalin-
gene skjer fra foretakspensjonsordninger eller fri-
poliser. Det er relativt lite kapital akkumulert i inn-
skuddspensjonsordningene, siden det er få som 
har vært medlemmer av innskuddspensjonsord-
ninger før 2006. Dette gjør at pensjonsutbetalin-
gene fra disse ordningene i så tilfelle er forholds-
vis lave. Videre er det en god del av de foretak 
som har omdannet sin tjenestepensjonsordning 
fra foretakspensjonsordning til innskuddspen-
sjonsordning, som har valgt å lukke foretakspen-
sjonsordningen for eldre arbeidstakere. Dette gir 
grunnlag for å tro at antallet alderspensjonister 
som mottar utbetalinger fra innskuddspensjons-
ordninger er relativt få. Tallene i tabell 5.1 omfat-
ter ikke private pensjonskasser.

Statistikk fra FNO publisert 24. mars 2012 
viser at 52 prosent av de 1 034 000 arbeidstakerne 
som hadde innskuddspensjon per 31. desember 
2011, hadde minimumsordninger basert på lov 
om obligatorisk tjenestepensjons minstekrav i § 4. 
Bare 24 prosent av arbeidstakerne med innskudd-
spensjon er omfattet av ordninger med høyeste til-
latte innskuddsgrense på 5 og 8 prosent, jf. for-
skrift 22. desember 2000 nr. 1413 til lov av 24. 
november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i 
arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) § 3-2.

For helheten sin skyld, kan det opplyses at for-
valtningskapital i kommunale tjenestepensjons-
ordninger per 31. desember 2011 var på 340 mrd. 
kroner. Brutto forfalt premie for disse ordningene 
var 31,4 mrd kroner og nytegnet premie 0,057 
mrd. kroner. Tallene omfatter ikke kommunale 
pensjonskasser.

5.1.2 Hvor er vi i dag?

Utviklingen i løpet av det siste tiåret har ført til at 
de aller fleste foretak og arbeidstakere i privat 

sektor nå har kollektive tjenestepensjonsordnin-
ger. Det foreligger imidlertid betydelige forskjel-
ler når det gjelder nivået på den alderspensjon 
arbeidstakerne i de enkelte foretak sikres. Det er 
her vanlig å trekke et prinsipielt skille mellom for-
sikringsbaserte pensjonsordninger etter foretaks-
pensjonsloven og pensjonsordninger for pensjons-
kapitalsparing etter innskuddspensjonsloven. 
Dette er likevel et skille som først og fremst byg-
ger på rettslige ulikheter, blant annet når det gjel-
der opptjenings-, innskudds- og ytelsesbereg-
ningsmodell, og som samtidig ikke tar hensyn til 
variasjonsbredden i pensjonsordningenes kvalitet. 
Den reelle forskjell i pensjonsnivå og utbetalings-
periode er i praksis ikke like markert fordi ytel-
sesordningene og i særlig grad innskuddsordnin-
gene ikke utgjør homogene grupper. Grovt sagt 
kan en i virkeligheten inndele pensjonsordnin-
gene i privat sektor i tre grupper, en inndeling 
som langt på vei har sitt motstykke i en norsk 
foretaksstruktur med betydelige variasjoner i de 
enkelte foretakenes lønnsevne og økonomiske 
stilling.

En første gruppe består av et betydelig antall 
foretak med gode ytelsesbaserte pensjonsordnin-
ger etter foretakspensjonsloven, utformet for å gi 
pensjonsytelser fastsatt ut fra de enkelte arbeids-
takeres tjenestetid og lønnsnivå ved avslutning av 
yrkesaktiv periode ved fylte 67 år. Antallet av ytel-
sesbaserte pensjonsordninger er imidlertid redu-

1 Se NOU 2009: 13 Brede pensjonsordninger, avsnitt 1.1.

Figur 5.1 Ytelsesnivåene innenfor ytelsesbaserte 
foretakspensjonsordninger i 2008. Forsikringer er 
ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger.

Kilde: Fafo/Geir Veland
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sert i senere år, først og frem fordi mange foretak 
som følge av høye og lite forutsigbare pensjons-
kostnader har valgt å omdanne sin ytelsesordning 
til innskuddspensjonsordning. Det er heller ikke 
mange foretak som har etablert nye ytelsesba-
serte foretakspensjonsordninger.

Figur 5.1 viser en beregning av ytelsesnivåene 
innenfor ytelsesbaserte foretakspensjonsordnin-
ger i 2008. Figuren er hentet fra Fafo’s notat om 
Tjenestepensjoner i endring. Det private tjeneste-
pensjonsmarked anno 2010 ved Geir Veland. Fafo 
har bekreftet det antallet ytelsesbaserte foretaks-
pensjonsordninger som fremgår av tabell 5.1.

I våre dager er ytelsesbaserte pensjonsordnin-
ger ikke lengre en helt ensartet gruppe. Om lag to 
tredeler av pensjonsordningene har fortsatt livsva-
rige pensjonsytelser, men om lag en tredel av pen-
sjonsordningene er etablert som «opphørende 
ordninger» med tidsavgrenset utbetaling av 
alderspensjon inntil fylte 77 år eller i minst 10 år 
(foretakspensjonsloven § 5-1 annet ledd)2. Uav-
hengig av utbetalingsperioden har en del foretak 
gjennomført kostnadsreduserende regelverks-
endringer, blant annet opphør av etterlattedeknin-
ger i pensjonsordningen. Utviklingen har også 
ellers på ulike måter innvirket negativt på ytelses-
ordningers virkemåte. Eksempelvis har økt mobi-
litet i arbeidslivet ført til at ytelsesbaserte pen-
sjonsordninger ikke lenger virker optimalt. 
Alderspensjonen til de mange arbeidstakere som 
nå skifter arbeidsgiver – og pensjonsordning, blir 
reelt ikke bestemt av pensjonsplanen for pensjons-
ordningen i det foretak hvor arbeidstakerne 
avslutter sin yrkesaktive periode, men av et antall 
fripoliser for opptjent pensjon beregnet ut fra tje-
nestetid og lønn ved avslutning av hvert arbeids-
forhold. I senere år har alderspensjoner fra ytel-
sesordningene stort sett heller ikke vært gjen-
stand for pensjonsregulering og verdisikring fordi 
ordningen i foretakspensjonsloven §§ 5-10 og 5-11 
for oppregulering av pensjoner ikke har virket 
som forutsatt. Dette må i stor grad tilskrives at 
premienivået generelt har vært utilstrekkelig i for-
hold til pensjonsinnretningenes avkastnings- og 
levealdersrisiko, og at det derfor har vært nødven-
dig for pensjonsinnretningene å benytte avkast-
ningsresultatet til å bygge opp bufferkapital og til 
å dekke større pensjonsutbetalinger som følge av 
økt levealder, i stedet for til pensjonsregulering 
(foran i avsnitt 4.1.1). 

En annen hovedgruppe er innskuddspensjons-
ordninger opprettet etter 2005 av et stort antall 

foretak for å oppfylle lov om obligatorisk tjeneste-
pensjons krav. Dette er pensjonsordninger med et 
årlig innskuddsnivå på 2 prosent av lønn og et ytel-
sesnivå i samsvar med lovens minstekrav, her-
under tidsavgrenset pensjonsutbetaling inntil fylte 
77 år eller i minst 10 år (innskuddspensjonsloven 
§ 7-4). Avkastningen av pensjonskapitalen skal 
årlig tilføres pensjonskapitalen og kan – i utbeta-
lingsperioden – også gi grunnlag for noe tillegg til 
pensjonsytelsene (innskuddspensjonsloven §§ 3-2 
til 3-3). Som det fremgår foran i avsnitt 5.1.1, har 
pensjonsordninger av denne type medført at en 
meget stor gruppe av arbeidstakere i privat sektor 
er blitt sikret alderspensjon i tillegg til folketryg-
den, om enn på et forholdsvis beskjedent nivå.

En tredje – og slett ikke ubetydelig – gruppe av 
pensjonsordninger er imidlertid innskuddspen-
sjonsordninger med årlige innskudd som til dels 
er vesentlig høyere enn lov om obligatorisk tjenes-
tepensjons minstekrav, men også disse er som 
regel opphørende ordninger med tidsavgrenset 
pensjonsutbetaling. Etter gjeldende forskrift er 
høyeste innskuddssatser henholdsvis 5 prosent av 
lønn inntil 6 G og 8 prosent av lønn mellom 6 og 
12 G. Innenfor disse rammene kan foretakene til-
passe innskuddsnivået og dermed kvaliteten av 
pensjonsordningen til sin lønnsevne og økonomi. 
Om lag en fjerdedel av innskuddsordningene er 
nå basert på innskuddssatser opp mot det for-
skriftsfastsatte maksimum, men en god del av 
disse er nok etablert av foretak som har omdannet 
sine ytelsesordninger, se ovenfor i avsnitt 5.1.1. 

Denne tredje gruppen omfatter pensjonsord-
ninger med pensjonsnivåer som reelt ligger i et 
område mellom vanlige ytelsesordninger og inn-
skuddsordningene på lov om obligatorisk tjenes-
tepensjonsnivå. Selv om regelen er at årlig avkast-
ning av pensjonskapitalen skal godskrives 
arbeidstakerne, vil imidlertid selv innskuddsord-
ninger med maksimumsinnskudd vanskelig 
kunne gi pensjonsytelser tilsvarende fullt opp-
tjente ytelser etter pensjonsplanen for en ytelses-
ordning. I opptjeningsperioden er således opptjent 
innskuddspensjon ikke inflasjons- eller nivåsikret 
ved en ordning for årlig oppregulering av pen-
sjonskapitalen i samsvar med lønnsutviklingen. 
Det er heller ikke dødelighetsrisiko og rett til til-
ført dødelighetsarv knyttet til pensjonskapitalen. 
Størrelsen av pensjonskapitalen ved uttak av pen-
sjon – og dermed pensjonsnivået – vil derfor vari-
ere ikke bare med størrelsen på årlig innskudd, 
men i meget stor grad også med størrelsen av den 
avkastning av pensjonskapitalen som blir tilført i 
løpet av pensjonsopptjeningsperioden. Lavrente-
nivået i de senere år har således tydeliggjort en av 

2 Opplysninger gitt Banklovkommisjonen fra livsforsikrings-
selskapene.
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svakhetene ved pensjonsordninger etter inn-
skuddspensjonsloven.

5.2 Prinsipper for et rammeverk for 
kollektiv tjenestepensjons-
forsikring tilpasset ny folketrygd

5.2.1 Behovet for fleksibilitet i 
pensjonsmarkedet

1) Etter folketrygdreformen er pensjonssystemet 
i folketrygden i utgangspunktet utformet som et 
innskuddsbasert system, basert på opptjening av 
en pensjonsbeholdning etter et alleårsprinsipp og 
årlige innskudd i prosent av lønn. Samtidig har 
imidlertid folketrygdsystemet også en del egen-
skaper som regnes som viktige elementer i et ytel-
sesbasert pensjonssystem (foran i avsnitt 4.2.1). 

For det første er opptjeningssystemet i ny 
folketrygd reelt utformet med sikte på at de fleste 
arbeidstakere etter om lag 40 yrkesaktive år har 
opptjent en pensjonsbeholdning som vil være til-
strekkelig til å gi livsvarige pensjonsytelser på et 
nivå i området 50 til 55 prosent i forhold til lønn 
opp til 7,1 G ved avslutningen av yrkesaktiv peri-
ode, normalt ved 67 års alder. Dette ytelsesnivået 
skal oppnås først og fremst ved at årlig innbeta-
ling av premie på 18,1 prosent av lønn til enhver 
tid, og ved at den enkeltes pensjonsbeholdning i 
opptjeningsperioden blir oppregulert årlig i sam-
svar med den alminnelige lønnsvekst i samfunnet. 
For det annet inngår det også viktige forsikrings-
baserte elementer i det nye pensjonssystemet. 
Det er således knyttet dødelighetsrisiko til retten 
til opptjent pensjon. Midler som frigjøres ved død i 
opptjeningstiden utgjør dødelighetsarv som via 
folketrygdens delingstall tas i betraktning ved 
beregningen av livsvarig årlig pensjonsytelse ut 
fra forventet levetid på uttakstidspunktet. 

Folketrygdreformen rokker ikke ved prinsip-
pet om at pensjonsytelsene fra folketrygden skal 
kunne suppleres med alderspensjon fra foretaks-
finansierte tjenestepensjonsordninger. Etter gjel-
dende pensjonslovgivning har foretakene hittil 
kunnet velge mellom to prinsipielt forskjellige 
alternativer, enten kollektiv pensjonsforsikring i 
form av ytelsesbasert foretakspensjon eller kol-
lektiv pensjonssparing i form av innskuddspen-
sjonsordning. Etter folketrygdreformen er situa-
sjonen rettslig og praktisk til dels blitt en annen. 

Pensjonsordninger etter innskuddspensjons-
loven vil uten vesentlig endring fortsatt kunne 
utgjøre en egnet påbygning på pensjonssystemet i 
folketrygden (nedenfor under punkt 2). Ytelsesba-
sert foretakspensjon etter foretakspensjonsloven i 

nåværende form lar seg derimot vanskelig videre-
føre som en påbygning på, eller i kombinasjon 
med, ny folketrygd med sikte på å oppnå eller fast-
legge et samlet alderspensjonsnivå for den 
enkelte arbeidstakere (foran i avsnitt 4.2). Dessu-
ten er ytelsesbasert foretakspensjon kommet 
under betydelig press fordi denne form for tjenes-
tepensjonsordning har vist seg å skape betydelige 
økonomiske utfordringer både for foretak og for 
pensjonsinnretninger (foran i avsnitt 4.3). Dersom 
det fortsatt skal foreligge forsikringsbaserte alter-
nativer for foretaksfinansiert tjenestepensjon som 
tillegg til ny folketrygd, bør det derfor ved ny lov-
givning åpnes for at ny folketrygd kan påbygges 
eller kombineres med andre former for kollektiv 
tjenestepensjonsforsikring (nedenfor under punkt 
3). Utarbeidelsen av slike lovregler er en hoved-
oppgave i arbeidet med tilpasningen av pensjons-
lovene til ny folketrygd. 

2) Tjenestepensjon basert på kollektiv pen-
sjonssparing i innskuddspensjonsordninger lar 
seg lett kombinere med pensjon fra ny folketrygd. 
Opptjeningsordningen er teknisk basert på alle-
årsprinsippet og årlige innskudd fastsatt i prosent 
av lønn, og det er fastsatt grenser for størrelsen av 
årlige innskudd. I innskuddsordninger er imidler-
tid opptjent pensjonskapital ikke gjenstand for 
årlig oppskrivning i samsvar med lønnsvekst. I 
hvilken utstrekning pensjonskapitalen og dermed 
pensjonsytelsene likevel er sikret mot inflasjon og 
for øvrig holder tritt med lønnsutviklingen, beror 
først og fremst på den årlige avkastning som til-
føres pensjonskapitalen. Pensjonskapitalen blir 
ikke tilført dødelighetsarv fordi det ikke er knyt-
tet dødelighetsrisiko til pensjon opptjent i inn-
skuddspensjonsordninger. Ved arbeidstakerens 
død skal pensjonskapitalen benyttes først og 
fremst til barne- og ektefellepensjon.

Innskuddspensjonsloven gir – i motsetning til 
foretakspensjonsloven – foretakene vid adgang til 
å etablere pensjonsordninger med forskjellige 
pensjons- og kostnadsnivåer tilpasset eget behov 
og lønnsevne. Utviklingen i senere år viser at 
mange foretak også har gjort bruk av den fleksibi-
litet loven her gir (foran i avsnitt 5.1.2). Videre er 
innskuddspensjonsloven utformet på en måte som 
gir foretakene en reell kostnadskontroll og jevnt 
over pensjonskostnader på et forutsigbart nivå til-
passet variasjoner i deres størrelse og økonomi. 
Sett i sammenheng med foretaksstrukturen hos 
oss innebærer den fleksibilitet regelverket i inn-
skuddspensjonsloven gir, at kollektiv pensjonsspa-
ring i pensjonsordning etter innskuddspensjons-
loven også etter folketrygdreformen, vil fremtre 
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som et attraktivt og konkurransedyktig tjeneste-
pensjonsalternativ for store grupper av foretak. 

3) Ytelsesbaserte pensjonsordninger har tradi-
sjonelt vært mest brukt av norske foretak, og for 
pensjonsinnretningene utgjør de derfor økono-
misk sett fortsatt den klart viktigste form for tje-
nestepensjon. Det vises til tabell 5.1 ovenfor. I 
motsetning til innskuddspensjonsloven har imid-
lertid foretakspensjonslovens regelverk ikke gitt 
foretakene nødvendig fleksibilitet når det gjelder 
utforming av forsikringsbaserte pensjonsordnin-
gers pensjons- og kostnadsnivå og øvrige egen-
skaper (foran i avsnitt 4.1.1). For mange av de 
foretak som lenge har hatt ytelsesbasert foretaks-
pensjon, er det høye og nokså uforutsigbare 
nivået på pensjonskostnadene ved vanlige ytelses-
ordninger utvilsomt blitt et betydelig problem, 
særlig under rådende markedsforhold. I de 
senere år er derfor også de aller fleste nye pen-
sjonsordninger etablert etter innskuddspensjons-
loven. 

Etter gjeldende rett har det ikke vært adgang 
til å etablere skattegunstige forsikringsbaserte 
pensjonsordninger på annen måte enn ved pen-
sjonsordning etter foretakspensjonsloven. Dette, 
og det normalt høye kostnadsnivået ved ytelsesba-
sert foretakspensjon i sin nåværende form, har 
derfor i praksis medført at om lag to tredeler av 
foretakene i privat sektor vanskelig har kunnet 
etablere forsikringsbasert pensjonsordning med 
pensjons- og kostnadsnivå som ellers ville kunne 
utgjøre et attraktivt alternativ til så vel vanlig ytel-
sesbasert foretakspensjon i sin nåværende form 
som til et bredt spekter av innskuddspensjonsord-
ninger. Ved en sammenligning med innskudds-
ordninger er det her vesentlig at den dødelighets-
risiko som er knyttet til kollektiv tjenestepensjons-
forsikring, under ellers like forhold, normalt vil 
føre til at atskillig pensjonskapital vil bli frigjort 
som dødelighetsarv og dermed gi grunnlag for et 
vesentlig høyere pensjonsnivå enn ved kollektiv 
pensjonssparing.

Disse forhold innebærer at det – uavhengig av 
folketrygdreformen – foreligger behov for lovend-
ringer som vil legge til rette for at også forsi-
kringsbaserte tjenestepensjonsordninger – på 
samme måte som innskuddsordninger – i praksis 
kan baseres på ulike pensjons- og kostnadsnivåer. 
Dette er en forutsetning for at kollektiv tjeneste-
pensjonsforsikring generelt vil utgjøre et godt 
alternativ for grupper av foretak, og at kollektiv 
tjenestepensjonsforsikring fortsatt vil kunne ha en 
sentral plass i et bredt og variert pensjonsmarked. 
I tillegg kommer at folketrygdreformen i seg selv 
medfører behov for vesentlige endringer i fore-

takspensjonsloven fordi den har skapt en situasjon 
hvor vanlig ytelsesbasert tjenestepensjon i sin 
nåværende form ikke lenger lar seg kombinere 
med, eller vil utgjøre, en naturlig påbygning på 
pensjonssystemet i ny folketrygd (foran i avsnitt 
4.2). Også ved utformingen av et nytt regelverk 
for forsikringsbaserte tjenestepensjonsordninger 
tilpasset ny folketrygd, bør det imidlertid legges 
vesentlig vekt på at det i kollektiv tjenestepen-
sjonsforsikring allerede foreligger behov for 
større fleksibilitet og variasjonsbredde enn fore-
takspensjonsloven for tiden gir. 

Et nytt lovverk for forsikringsbaserte tjeneste-
pensjonsordninger, tilpasset ny folketrygd, bør 
derfor i større grad enn regelverket i foretakspen-
sjonsloven utformes som et forsikringsrettslig 
rammeverk for kollektiv tjenestepensjonsforsik-
ring. Dette vil legge til rette for kollektiv tjeneste-
pensjonsforsikring basert på forskjellige pensjons-
nivåer og andre egenskaper tilpasset de enkelte 
foretaks lønnsevne og økonomiske situasjon og 
den varierte foretaksstrukturen i Norge. Det bør 
legges vesentlig vekt på at et nytt regelverk vil gi 
rammer som – på den ene side – legger til rette for 
at kvalitativt gode pensjonsordninger kan tilpas-
ses ny folketrygd og i det store og hele viderefø-
res innenfor en ny rettslig ramme, og som – på 
den annen side – også legger til rette for forsi-
kringsbaserte alternativer for foretak som på 
grunn av kostnadsnivået ønsker å endre pensjons-
ordninger med ytelsesbasert foretakspensjon. De 
sistnevnte foretak vil ellers være henvist til å ha 
ulike innskuddspensjonsordninger med et lavere 
ytelsesnivå enn forsikringsbaserte pensjonsord-
ninger. Et viktig hensyn er at også foretak som 
har behov for stabil og kvalifisert arbeidskraft og 
som har nødvendig økonomisk evne, fortsatt skal 
kunne tilby sine arbeidstakere alderspensjon om 
lag på samme økonomiske nivå som hittil. 

5.2.2 Kollektiv tjenestepensjonsforsikring 
tilpasset ny folketrygd

1) Kollektiv tjenestepensjonsforsikring vil prinsipi-
elt være et kontraktsbasert pensjonssystem og vil 
rettslig og økonomisk være frittstående i forhold 
til pensjonssystemet i folketrygden. Et nytt regel-
verk for kollektiv pensjonsforsikring bør derfor – i 
motsetning til foretakspensjonsloven – utformes 
som formelt uavhengig av regelverket for ny 
folketrygd. Dette er imidlertid ikke til hinder for 
at pensjonssystemet i folketrygden benyttes som 
modell ved utformingen av et nytt rammeverk for 
forsikringsbaserte tjenestepensjonsordninger, og 
at regelverket i stor grad bygges opp etter eller til-
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passes de prinsipper som ligger til grunn for ny 
folketrygd. I Finansdepartementets oppdrag til 
Banklovkommisjonen er det, som tidligere nevnt, 
således lagt til grunn at det nye regelverket som 
utarbeides «i hensiktmessig grad utformes slik at 
det følger opp hovedprinsippene i den vedtatte 
folketrygden». Banklovkommisjonen mener at 
dette på en god måte vil bidra til å klargjøre den 
sammenheng som reelt fortsatt må foreligge mel-
lom ny folketrygd og kollektiv tjenestepensjons-
forsikring.

Pensjonssystemet i folketrygden utgjør reelt 
en mellomform – en «hybrid» – i forhold til inn-
skuddsbaserte og ytelsesbaserte pensjonssyste-
mer (foran i avsnitt 5.2.1). Det er utformet på 
grunnlag av et prinsipielt skille mellom opptje-
ningsperioden og utbetalingsperioden, det vil si 
mellom – på den ene side – prinsippene for pen-
sjonsopptjening og premieberegning, og – på den 
annen side – prinsippene for uttak av pensjon og 
beregning av pensjonsytelser. Dette skillet har 
gjort det mulig å kombinere en innskuddsbasert 
pensjonsopptjeningsordning basert på et alle-
årsprinsipp med årlig innskuddpremie i prosent 
av lønn, og en forsikringsbasert utbetalingsord-
ning med dødelighetsrisiko knyttet til retten til 
pensjon og med beregning av årlige pensjonsytel-
ser ut fra opptjent pensjonsbeholdning og forven-
tet levetid ved uttak av pensjon. Dermed er det 
etablert et grunnlag for betydelig fleksibilitet ved 
utformingen av folketrygdens nye pensjonssys-
tem.

Ny folketrygd bygger således på prinsipper 
som – hvis lagt til grunn for ny lovgivning for kol-
lektiv tjenestepensjonsforsikring – også vil legge 
til rette for utforming av et nytt rammeverk for 
kollektive tjenestepensjonsordninger med en grad 
av fleksibilitet som 1) er tilpasset foretaksstruktu-
ren i norsk næringsliv og de betydelige variasjo-
ner i foretakenes lønnsevne (foran i avsnitt 5.2.1), 
og som 2) samtidig åpner for nye og til dels ulike 
former for risikofordeling i trekantforholdet mel-
lom pensjonsinnretning, foretak og arbeidsta-
kerne. Et rammeverk av denne type vil således 
være godt i samsvar med den «hybridordning» og 
de synspunkter som i utredningen i NOU 2009: 13 
Brede pensjonsordninger anbefales vektlagt ved 
utformingen av et nytt lovverk for moderne forsi-
kringsbaserte pensjonsordninger tilpasset ny 
folketrygd (foran i avsnitt 3.4). For øvrig forutset-
tes det også i Finansdepartementets oppdrag at 
Banklovkommisjonen i arbeidet med tilpasning av 
pensjonslovene til ny folketrygd tar i betraktning 
de vurderinger og forslag denne utredningen 
inneholder. 

Banklovkommisjonen er ut fra dette kommet til 
at hovedelementene i nytt rammeverk for forsik-
ringsbaserte tjenestepensjonsordninger bør utfor-
mes med utgangspunkt i det skille mellom opptje-
ningsordningen og utbetalingsordningen som lig-
ger til grunn for det nye pensjonssystemet i folke-
trygden. 

2) Den ene hoveddelen i det nye regelverket 
bør således være en innskuddsbasert modell for 
pensjonsopptjening, det vil si retten til alderspen-
sjon erverves ved årlig pensjonsopptjening og 
oppbygging av en pensjonsbeholdning for det 
enkelte medlem i tjenestepensjonsordningen. 
Dette forutsetter et opptjeningssystem som i 
hovedsak er basert på alleårsprinsippet og årlig 
innskuddspremie tilsvarende en bestemt prosent 
av arbeidstakerens lønn (nedenfor i avsnitt 5.3). 
Innskuddsbasert pensjonsopptjening vil dermed 
imøtekomme foretakenes behov for reell kost-
nadskontroll og jevnt over gi pensjonskostnader 
på et forutsigbart nivå. Foretaksstrukturen i 
norsk næringsliv tilsier at regelverket – slik som 
forutsatt i lov om obligatorisk tjenestepensjon – 
bør gi det enkelte foretak adgang til å tilpasse 
nivået på årlige pensjonskostnader og dermed 
indirekte også pensjonsnivået til egen lønnsevne 
og økonomi. Det bør derfor først og fremst være 
foretakenes – ikke lovgiverens – oppgave å fast-
sette størrelsen på årlig innskuddspremie i pro-
sent av lønn og i det hele ha ansvaret for at nivået 
på foretakets samlede pensjonskostnader vil ligge 
på et bærekraftig nivå.

Banklovkommisjonen legger til grunn at pen-
sjonsordninger basert på kollektiv tjenestepen-
sjonsforsikring fortsatt skal undergis skattegun-
stig behandling, blant annet slik at foretakenes 
årlige pensjonskostnader kan føres til fradrag i 
skattepliktig inntekt. Det vil derfor fortsatt være 
en lovgiveroppgave å fastsette – ut fra skatteprove-
nyhensyn og andre samfunnshensyn – de over-
ordnede rammer for foretakenes utforming av 
regelverket for sine tjenestepensjonsordninger. 
Provenyhensynet er i foretakspensjonsloven iva-
retatt ved krav om at pensjonsplanen må utformes 
slik at tjenestepensjonsytelsene er tilpasset, og vil 
ligge innenfor, en lovfastsatt grense for samlet 
folketrygd- og tjenestepensjon (foretakspensjons-
loven §§ 5-3 og 5-7). Når ytelsene fra ny folketrygd 
skal beregnes ut fra prinsippet om levealdersjuste-
ring og nøytralitet i forhold til uttaksalder, må 
imidlertid provenyhensynet ivaretas på en annen 
måte. For forsikringsbaserte tjenestepensjonsord-
ninger med innskuddsbasert opptjeningsordning 
tilpasset ny folketrygd bør det i stedet fastsettes 
en generell høyeste prosentvis grense i forhold til 
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lønn for foretakets årlige innskuddspremier. En 
slik grense vil indirekte også sette en generell 
grense for pensjonsnivået i kollektiv tjenestepen-
sjonsforsikring. 

Banklovkommisjonen viser til at alderspensjo-
nen i ny folketrygd er beregnet å gi en kompensa-
sjonsgrad i forhold til lønn på 54 prosent ved 67 år, 
gitt 40 opptjeningsår. Ut fra dette bør en høyeste 
prosentsats for årlig innskuddspremie settes slik 
at foretaksfinansiert tjenestepensjon skal kunne 
øke beregnet kompensasjonsgrad opp til om lag 
to tredeler av lønn (se nærmere nedenfor i avsnitt 
5.3.5). En må imidlertid i alle tilfelle regne med at 
innskuddspremienivået i et meget betydelig antall 
av pensjonsordninger i praksis vil ligge lavere enn 
det lovfastsatte maksimum. 

Banklovkommisjonen viser for øvrig til at en 
lovfastsatt høyeste prosentsats for årlig innskudd-
spremie vil i langt mindre grad virke styrende og 
standardiserende ved selve utformingen av fore-
takenes pensjonsordninger enn kravene til pen-
sjonsplanen i foretakspensjonsloven i praksis har 
vist seg å gjøre. Dette vil begrense behovet for en 
fortsatt detaljert lovregulering av forsikringsba-
serte pensjonsordninger. Innenfor overordnede 
lovfastsatte rammer vil det enkelte foretak selv i 
stor grad kunne tilpasse pensjonsordningen til 
foretakets behov gjennom utformingen av pen-
sjonsplanen og det øvrige regelverk for pensjons-
ordningen. 

3) Den annen hoveddel av pensjonssystemet 
– utbetalingsordningen – vil omfatte reglene om 
uttak av pensjon og beregningen av årlige pen-
sjonsytelser. Tjenestepensjonen bør – som i fol-
ketrygden – som hovedregel være livsvarig. 
Dette innebærer at den årlige pensjonsytelse – 
som i ny folketrygd – må beregnes ut fra den 
enkelte arbeidstakers opptjente pensjonsbehold-
ning ved uttak av pensjon (pensjonskapitalen) og 
det antall år arbeidstaker ut fra utviklingen i 
dødelighet frem til uttakstidspunktet kan forven-
tes å leve. 

Banklovkommisjonen legger til grunn at prin-
sippet om fleksibelt uttak av pensjon skal videre-
føres også på tjenestepensjonsområdet, jf. fore-
takspensjonsloven §§ 5-7a til 5-7d. Det følger da 
allerede av forsikringsmessige prinsipper at 
beregningen av årlig pensjonsytelse må være 
nøytral i forhold til den enkelte arbeidstakers 
alder ved uttak av pensjon (foretakspensjonsloven 
§ 5-7c). Dette prinsippet som innebærer at forven-
tet nåverdi av de samlede pensjonsutbetalinger 
skal være uavhengig av uttaksalderen, ligger også 
til grunn i ny folketrygd. Banklovkommisjonen
mener at dette bør være en hovedregel også i 

regelverket for nye forsikringsbaserte tjeneste-
pensjonsordninger.

Banklovkommisjonen foreslår videre at årlige 
pensjonsytelser – slik som i ny folketrygd – skal 
beregnes ut fra arbeidstakerens gjenstående for-
ventede levetid ved uttak av pensjon, det vil si på 
grunnlag av en utbetalingsperiode som er leveal-
dersjustert på uttakstidspunktet. I kollektiv tjenes-
tepensjonsforsikring vil dette være en forutset-
ning for at viktige sosialpolitiske hensyn skal bli 
ivaretatt ved livslang utbetaling av tjenestepen-
sjon. Bakgrunnen er først og fremst at pensjons-
innretningene erfaringsmessig vanskelig kan 
bære den økonomiske belastning som økningen 
over tid i de forsikredes levealder og dermed i 
lengden av pensjonsutbetalingsperioden ellers 
ville medføre, særlig i pensjonsordninger som gir 
livsvarig pensjon. Den levealdersrisiko som vil 
akkumuleres i løpet av forsikringstiden, har vist 
seg å utgjøre en latent, men alvorlig soliditetsri-
siko for pensjonsinnretningene (foran i avsnitt 
4.1.1 punkt 3). Dette skyldes at levealdersrisiko 
over så lange tidsrom som opptjening og utbeta-
ling av kollektiv tjenestepensjonsforsikring dek-
ker, i praksis ikke lar seg forsvarlig forhåndsprise 
som ledd i pensjonsinnretningenes ordinære 
beregning av årlige premier. Et bærekraftig kol-
lektivt pensjonsforsikringssystem må derfor base-
res på at pensjonsinnretningenes samlede ansvar i 
utbetalingsperioden som hovedregel skal fastleg-
ges ved uttaket av pensjon og innenfor rammen av 
opptjent pensjonsbeholdning på uttakstidspunk-
tet. 

I ny folketrygd er problemene knyttet til den 
langsiktige økningen i befolkningens levealder 
håndtert ved en ordning som innebærer at det ved 
uttak av pensjon gjennomføres såkalt levealders-
justering av årlige pensjonsytelser. Ordningen for-
utsetter at det årlig fastsettes delingstall som, ut 
fra utviklingen i dødelighet i befolkningen frem til 
uttakstidspunktet, reflekterer økningen i forven-
tet levetid for arbeidstakere ved ulike uttaksaldre 
mellom 62 og 75 år, og som dessuten sikrer at 
beregningen av årlig pensjon er nøytral i forhold 
til faktisk alder ved uttak av pensjon. Banklovkom-
misjonen mener at det ville være en fordel sett i 
forhold til behovet for tilpasningen av reglene for 
kollektiv tjenestepensjonsforsikring til ny folke-
trygd og til de samfunnsmessige hensyn som 
begrunner levealdersjustering av folketrygdens 
alderspensjon, om delingstallene i ny folketygd 
kunne tjene som utgangspunkt for reglene om 
beregningen av alderspensjon ved kollektiv pen-
sjonsforsikring. Dette ville også kunne gi prak-
tiske fordeler og dessuten gjøre det lettere å få 
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oversikt over hovedtrekkene i lovgivningen på 
pensjonsområdet. Et vesentlig forhold i denne 
sammenheng er at ny folketrygd gjør bruk av 
kjønnsnøytrale delingstall, og dermed gjør det 
mulig å benytte innskuddspremier i lik prosent av 
lønn for menn og kvinner (se nedenfor i avsnitt 
5.5.3).

Etter Banklovkommisjonens oppfatning vil det 
imidlertid ikke være grunnlag for uten videre å gi 
delingstallene i ny folketrygd tilsvarende anven-
delse i kollektiv tjenestepensjonsforsikring for å 
sikre at årlig pensjonsytelse blir beregnet ut fra 
den enkelte arbeidstakers forventet levealder ved 
uttak av tjenestepensjon. Det må også tas hensyn 
til at pensjonsinnretningenes virksomhet vil være 
basert på bransjefastsatt dødelighetsstatistikk, og 
til at beregnet dødelighet i den populasjon som vil 
omfattes av kollektiv tjenestepensjonsforsikring, 
til dels avviker fra den alminnelige utvikling i 
befolkningens levealder som folketrygdens 
delingstall bygger på. Banklovkommisjonen fore-
slår derfor at det ved anvendelsen av folketryg-
dens delingstall skal benyttes en bransjefast juste-
ringsfaktor som reflekterer slike forskjeller i 
dødelighet (se nedenfor i avsnitt 5.5.4). Enkelte 
medlemmer i Banklovkommisjonen mener at prin-
sippene for levealdersjustering bør utredes nær-
mere, se deres særmerknader nedenfor i avsnitt 
5.5.6. 

4) Enkelthetene i et nytt regelverk for kollek-
tiv tjenestepensjonsforsikring bør også i stor grad 
kunne tilpasses prinsippene i pensjonssystemet i 
ny folketrygd. De reguleringsordninger ny folke-
trygd har for å tilpasse pensjonsopptjening og 
pensjonsytelser til lønnsutviklingen i samfunnet, 
vil således også kunne inngå som elementer i kol-
lektiv tjenestepensjonsforsikring. Generelt vil det 
være en fordel om pensjonssystemet i kollektiv 
tjenestepensjonsforsikring i hovedtrekk lar seg 
utforme med utgangspunkt i prinsippene i ny 
folketrygd. Dette vil innebære at pensjonsopptje-
ning og beregning av pensjonsytelser i forsi-
kringsbaserte tjenestepensjonsordninger i hoved-
sak vil bli bestemt ut fra forhold som i praksis 
også vil bli bestemmende for den alderspensjon 
som den enkelte arbeidstakere vil motta fra ny 
folketrygd. 

5.2.3 Risiko- og kostnadsfordeling i kollektiv 
pensjonsforsikring

Ved utforming av et nytt regelverk for kollektiv tje-
nestepensjonsforsikring vil det også gjøre seg 
gjeldende andre viktige hensyn enn behovet for 
tilpasning til folketrygdsystemet. Folketrygden er 

et lovbasert pensjonssystem med staten som pen-
sjonsleverandør som i hovedsak først etter uttak 
av pensjon blir finansiert ved årlige utbetalinger 
over statsbudsjettet. Kollektiv tjenestepensjons-
forsikring derimot har sitt grunnlag i langtidskon-
trakter som er inngått mellom et foretak og en 
økonomisk selvstendig pensjonsinnretning som 
pensjonsleverandør, og som for å sikre arbeidsta-
kernes rettigheter må være fondsbasert og for-
håndsfinansiert av foretaket som arbeidsgiver. 
Private pensjonsleverandører har verken en risi-
kobærende eller en kostnadsbærende kapasitet 
som tilnærmelsesvis kan sidestilles med den stil-
ling staten vil ha som pensjonsleverandør. Dette 
innebærer at det i kollektiv tjenestepensjonsfor-
sikring også vil oppstå viktige risiko- og kostnads-
spørsmål som kan forbigås i et pensjonssystem 
hvor staten er pensjonsleverandør. Her er det 
behov for en regulering av risiko- og kostnads-
spørsmål som er i samsvar med forsikringsmes-
sige prinsipper. 

Kollektiv tjenestepensjonsforsikring krever i 
alle tilfelle en mer utførlig og nyansert regulering 
av risikoforhold og risikofordeling i forholdet mel-
lom pensjonsleverandør, foretak og arbeidstakere 
enn det er behov for i folketrygdens pensjonssys-
tem (foran i avsnitt 4.2.3 og nedenfor i avsnitt 5.6). 
Et bærekraftig grunnlag for kollektiv tjenestepen-
sjonsforsikring forutsetter imidlertid at det i til-
legg treffes tiltak med sikte på mer grunnleg-
gende endringer i den fordeling av risiko i forsi-
kringsforholdet som er typisk for ytelsesbaserte 
pensjonsordninger. Det er foran i avsnitt 4.3 rede-
gjort for bakgrunnen for dette. 

For det første har ytelsesbaserte pensjonsord-
ninger ført til en så vidt sterk konsentrasjon av 
kapitalrisiko, avkastningsrisiko og risiko for økt 
levealder i pensjonsinnretningene at det økono-
miske grunnlag for pensjonsinnretningenes virk-
somhet og soliditet er truet. Endringer som følge 
av tilpasningen til ny folketrygd, særlig innførin-
gen av en utbetalingsordning for kollektiv tjenes-
tepensjonsforsikring basert på folketrygdens 
modell for levealdersjustering, er i så måte et vik-
tig korrektiv (nedenfor i avsnitt 5.5). Det er imid-
lertid nødvendig også å adressere problemer 
knyttet til pensjonsinnretningenes kapital- og 
avkastningsrisiko (nedenfor i avsnitt 5.4). Dette 
fremgår også i utredningene NOU 2011: 1 Bedre 
rustet mot finanskriser og NOU 2009: 13 Brede 
pensjonsordninger, som inneholder en analyse av 
ulike elementer som kan inngå i en «hybridmo-
dell» for kollektive pensjonsforsikringsprodukter. 
En kombinasjon av elementer i så vel et inn-
skuddsbasert som et ytelsesbasert pensjonssys-
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tem ligger også til grunn for pensjonssystemet i 
ny folketrygd (foran i avsnitt 4.2.4). 

For det annet, prinsipielle endringer i pen-
sjonsinnretningenes risikoeksponering knyttet til 
kollektiv tjenestepensjonsforsikring vil, etter 
Banklovkommisjonens oppfatning, også være vik-
tige tiltak ved en nødvendig tilpasning av regelver-
ket for kollektiv pensjonsforsikring til det nye 
kapitalkravsregimet i EU/EØS forsikringsdirek-
tiv. Dette tilsier at et nytt regelverk bør utformes 
slik at pensjonsinnretningenes langsiktige avkast-
nings- og levealdersrisiko knyttet til kollektiv pen-
sjonsforsikring blir vesentlig redusert (foran i 
avsnitt 4.3.3). I samsvar med føringer fra Finans-
departementet har dette vært et viktig hensyn ved 
utformingen av opplegget i lovutkastet. Regel-
verksendringer som vil redusere konsentrasjonen 
av kapitalrisiko, avkastningsrisiko og risiko for 
økt levealder i pensjonsinnretningene, vil være 
viktige tiltak i tilpasningen av pensjonslovgivnin-
gen til det nye kapitalkravsregimet.

For det tredje, foretakspensjonsloven har i 
praksis ført til en standardisering av ytelsesba-
serte foretakspensjonsordninger, og loven inne-
holder dessuten krav som reelt stenger for utfor-
ming av andre typer av forsikringsbaserte tjenes-
tepensjonsordninger. Dette har også ført til et 
årlig kostnadsnivå i kollektiv tjenestepensjonsfor-
sikring som mange foretak lenge har syntes er for 
høyt og for lite forutsigbart. Endringene i lovver-
ket som følge av tilpasningene til ny folketrygd vil 
her medføre vesentlige endringer og gi foreta-
kene adgang til å utforme og benytte forsikrings-
baserte tjenestepensjonsordninger som er tilpas-
set det enkelte foretaks behov, økonomi og lønns-
evne. Viktigst i denne sammenheng er at ny lov-
givning for kollektiv tjenestepensjonsforsikring 
lar seg utforme som et rammeverk basert på den 
opptjeningsmodell som inngår i pensjonssystemet 
i ny folketrygd, noe som vil gi foretakene tilgang 
til kollektive pensjonsforsikringsprodukter med 
forutberegnlig årlig pensjonskostnad på et nivå til-
passet det enkelte foretaks lønnsevne (foran i 
avsnitt 4.2.4). 

For det fjerde, et nytt rammeverk for nye forsi-
kringsbaserte kollektive pensjonsprodukter vil 
øke bredden i tjenestepensjonsmarkedet og med-
føre at innskuddspensjonsordning ikke vil være 
eneste alternativ for foretak som ikke lengre vil ha 
ytelsesbasert foretakspensjonsordning. Et polari-
sert pensjonsmarked hvor hovedalternativene har 
vært enten på ytelsesbasert foretakspensjon eller 
vanlig innskuddspensjon, imøtekommer over tid 
verken foretakenes eller arbeidstakernes interes-
ser. Det reelle valg vil da stå mellom en pensjons-

ordning som ofte vil være for god i forhold til 
lønnsevne og økonomi i et betydelig antall fore-
tak, og en pensjonsordning som sett fra arbeidsta-
kernes side, vil være et dårligere alternativ enn 
foretakenes økonomi og behov skulle tilsi. Selv 
om et hovedelement i nye pensjonsprodukter vil 
være en pensjonsopptjeningsordning basert på 
årlige innskuddspremier fastsatt i prosent av lønn, 
vil dette kunne kombineres med ulike «hybridele-
menter» og dermed ulike former for risikoforde-
ling i forsikringsforholdet (nedenfor i avsnitt 
5.2.4). 

Et motstykke til en vesentlig omlegging av 
ordninger som er bestemmende for pensjonsinn-
retningenes avkastningsrisiko og levealdersrisiko, 
vil således være at oppnådd avkastning og døde-
lighetsarv tilordnes arbeidstakerne og benyttes til 
økning av pensjonsbeholdning og pensjonsytelser. 
Generelt er det grunn til å anta at et gjennomsnitt-
lig avkastningsnivå over en opptjeningstid på inn-
til 40 år, vil være høyere enn de premiebereg-
ningsrenter pensjonsinnretningene benytter. 
Avkastningsnivået i de tre største pensjonsinnret-
ningene i løpet av perioden 2001 til 2011 ligger i 
gjennomsnitt i området 5 til 5,5 prosent. Det vises 
til tabell 5.3 nedenfor i avsnitt 5.4.2. Uavhengig av 
dette vil det i lovverket – på samme måte som i ny 
folketrygd – også kunne bygges inn ordninger 
som vil gi arbeidstakerne sikkerhet for årlig opp-
regulering av pensjonsbeholdning og pensjoner i 
samsvar med lønnsutviklingen. Dette vil skape 
klarhet fordi det vil fremgå at det i tilfelle må være 
foretakenes – ikke pensjonsinnretningenes – opp-
gave å sørge for og bære kostnadene ved slik 
utbygging av sikkerhet og forutberegnelighet i 
arbeids- og pensjonsforholdet. Banklovkommisjo-
nen har ved utformingen av lovutkastet lagt 
vesentlig vekt på at utkastet skal inneholde oppre-
guleringsordninger som – sammen med de fore-
slåtte grenser for årlig innskuddspremie – legger 
til rette for at foretak som ønsker det, fortsatt kan 
tilby sine arbeidstakere skattegunstige pensjons-
ordninger som kvalitativt ligger om lag på samme 
nivå som ytelsesbasert foretakspensjon. 

For det femte, en overgang til en pensjonsopp-
tjeningsordning i kollektiv pensjonsforsikring 
som bygger på prinsippene i ny folketrygd, skal 
imøtekomme behovet for enklere pensjonsforsi-
kringsprodukter som er tilpasset økt mobilitet i 
arbeidsmarkedet, og som legger bedre til rette for 
sammenslåing av pensjonsrettigheter opptjent i 
ulike foretak. I ytelsesbasert foretakspensjon blir 
alderspensjonen til arbeidstakere som skifter 
arbeidsgiver og pensjonsordning i løpet yrkesak-
tiv periode, ikke bestemt av pensjonsplanen for 
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pensjonsordningen i det foretak hvor arbeids-
takerne avslutter sin yrkesaktive periode, men av 
et antall fripoliser for opptjent pensjon beregnet ut 
fra tjenestetid og lønnsnivå ved avslutning av 
hvert arbeidsforhold. Pensjonsrettigheter etter fri-
poliser er imidlertid i liten grad inflasjons- og nivå-
sikret, først og fremst fordi pensjonsinnretninge-
nes avkastningsrisiko og levealdersrisiko knyttet 
til ytelsesbasert foretakspensjonsordninger har 
medført at fripolisene over tid er blitt tilført et 
meget beskjedent overskudd. Banklovkommisjo-
nen har lagt vesentlig vekt på at lovutkastets 
omlegging av de ordninger som er bestemmende 
for pensjonsinnretningenes avkastningsrisiko og 
levealdersrisiko, også vil innebære en vesentlig 
endring på dette området. Omleggingen legger 
således til rette for at den pensjonsbeholdning en 
arbeidstaker har opptjent ved avslutningen av et 
arbeidsforhold, fortsatt vil bli tilført oppnådd 
avkastning og dødelighetsarv i tiden frem til uttak 
av pensjon (lovutkastet § 6-8 og kapittel 9 neden-
for). Økningen av pensjonsbeholdningen frem til 
uttakstidspunktet må i det minste antas å gi et 
vesentlig bidrag til reell verdisikring av de pen-
sjonsytelser som da kommer til utbetaling. 

For det sjette, et nytt regelverk for kollektiv 
pensjonsforsikring som er tilpasset prinsippene i 
ny folketrygd, og som dessuten imøtekommer 
behovet for en omlegging og tydeliggjøring av 
risiko- og kostnadsfordelingen i trekantforholdet 
mellom pensjonsleverandør, foretak og arbeids-
takere, vil etablere et nytt grunnlag for vurderin-
gen av spørsmål om og i hvilken utstrekning fore-
taket vil ha fremtidige pensjonsforpliktelser som 
kreves regnskapsmessig balanseført. Banklov-
kommisjonen har ved utformingen av lovutkastet 
også lagt vesentlig vekt på så vidt mulig å unngå at 
foretakenes pensjonsforpliktelser skal gi grunnlag 
for krav om balanseføring, og i alle tilfelle å oppnå 
at det kostnadsmessige omfanget av fremtidige 
pensjonsforpliktelser som må regnskapsmessig 
balanseføres, vil bli vesentlig mindre og langt mer 
begrenset enn for foretak med ytelsesbaserte tje-
nestepensjonsordninger (nedenfor i avsnitt 5.2.5).

5.2.4 Risiko- og kostnadsfordeling etter to 
hovedmodeller

Banklovkommisjonen har lagt vesentlig vekt på at 
det lovutkast som fremlegges i utredningen her, 
er utformet som et forsikringsrettslig rammeverk 
for kollektiv tjenestepensjonsforsikring tilpasset 
ny folketrygd. Et hovedformål har vært å legge til 
rette for at forsikringsbaserte pensjonsordninger 
skal kunne etableres med årlige kostnadsnivåer – 

og dermed pensjonsnivåer – tilpasset de enkelte 
foretaks lønnsevne og økonomiske situasjon og 
den varierte foretaksstrukturen i Norge (foran i 
avsnitt 5.2.1). Dette er forhold som i første rekke 
må avklares i pensjonsordningenes pensjonspla-
ner ved fastsettelsen av de innskuddspremier som 
foretaket årlig skal tilføre pensjonsordningen (lov-
utkastet § 4-2 første ledd). Vesentlig i denne sam-
menheng er imidlertid også hvordan ulike kost-
nads- og risikoforhold knyttet til pensjonsforhol-
det blir fordelt i trekantforholdet mellom foretak, 
arbeidstakere og pensjonsinnretningen. Også 
dette er forhold som stort sett kan og bør avklares 
ved utformingen av pensjonsordningens pensjons-
plan. 

Banklovkommisjonen er kommet til at lovut-
kastet – ut fra behovet for fleksibilitet ved utfor-
mingen av forsikringsbaserte pensjonsordninger 
(foran i avsnitt 5.2.1) – bør inneholde to hoved-
alternativer for reguleringen av spørsmål knyttet 
til kostnads- og risikofordelingen i pensjonsord-
ningen, særlig når det gjelder forholdet mellom 
foretaket og arbeidstakerne. I samsvar med dette 
foreslår Banklovkommisjonen at et foretak skal ha 
adgang til å utforme pensjonsplanen for sin tjenes-
tepensjonsordning enten etter reglene for en 
«standardmodell» eller for en «grunnmodell» (lov-
utkastet § 4-2 annet ledd). Avgjørende for fore-
takets valg, i tilfelle etter dialog med arbeids-
takerne, vil særlig være det enkelte foretaks 
lønns- og kostnadsevne og foretakets behov for 
kvalifisert og stabil arbeidskraft. Uavhengig av 
valgt modell, skal imidlertid pensjonsplanen – i 
samsvar med prinsippet om likebehandling – 
gjelde for alle arbeidstakere som er medlem av 
pensjonsordningen (lovutkastet § 2-3 tredje ledd). 

De nærmere regler for de to hovedmodellene 
som er inntatt i lovutkastet kapittel 4 avsnitt II og 
III, inneholder i første rekke regler for pensjons-
opptjeningsperioden. En felles hovedstruktur er 
lagt til grunn ved utformingen av regelverket, og 
på sentrale punkter er reglene de samme (neden-
for i avsnittene 5.3 til 5.5). Dette gjelder blant 
annet fordelingen av risiko knyttet til forvaltnin-
gen av pensjonskapitalen og av risiko knyttet til 
dødelighet og levealder, og også reglene om uttak 
av pensjon er utformet som fellesregler, inntatt i 
lovutkastet kapittel 4 avsnitt IV. Den viktigste for-
skjell mellom hovedmodellene er at foretak med 
pensjonsordninger etter standardmodellen er til-
ordnet risiko og kostnader i tillegg til selve innbe-
talingen av de innskuddspremier som følger av 
pensjonsplanen.

Banklovkommisjonen har valgt betegnelsen 
«standardmodellen» fordi den – i motsetning til 



70 NOU 2012: 13
Kapittel 5 Pensjonslovene og folketrygdreformen II
«grunnmodellen» – også vil ha egenskaper som 
forbindes med de forsikringsbaserte pensjonsord-
ninger som tradisjonelt har vært mest brukt i pri-
vat sektor. Viktigst er her én av flere ordninger for 
årlig oppregulering av pensjonsopptjeningen ut 
fra lønnsutvikling i opptjeningsperioden med sikte 
på inflasjons- og nivåsikring av opptjent pensjon. 
Ved en kombinasjon av slike oppreguleringsord-
ninger med innskuddspremier beregnet etter de 
høyeste lovlige prosentsatser av lønn, vil foretaket 
kunne sikre arbeidstakerne en alderspensjon på 
om lag samme nivå som under ytelsesbaserte 
foretakspensjonsordninger. Standardmodellen 
kan imidlertid også benyttes av foretak som vil 
velge ulike pensjonsnivåer i området mellom det 
som er vanlig for ytelsesbaserte foretakspensjons-
ordninger og pensjonsordninger etter innskudds-
pensjonsloven (foran i avsnitt 5.1.2). Uavhengig av 
pensjonsnivå vil imidlertid standardmodellen 
medføre at risikopremier og kostnader vedrø-
rende administrasjon og forvaltningen av pen-
sjonsordningen i hovedsak må dekkes av fore-
taket.

Medlemmet Juliussen mener at standardmodel-
len ikke er et egnet navn da det antas at grunnmo-
dellen vil få betydelig større utbredelse, blant 
annet på grunn av reguleringsansvaret som fore-
taket påtar seg i standardmodellen, samt det at 
denne vil utløse krav om balanseføring av pen-
sjonsforpliktelsene. 

Grunnmodellen er beregnet på foretak som vil 
sikre arbeidstakerne alderspensjon ved en forut-
beregnlig årlig innbetaling, beregnet ut fra inn-
skuddspremienivå som er fastsatt i pensjons-
planen, og uten variable tillegg eller fremtidige 
pensjonsforpliktelser. Modellen er i hovedsak 
utformet som en forsikringsbasert innskudds-
premieordning, og atskiller seg fra vanlige inn-
skuddspensjonsordninger først og fremst ved at 
det er knyttet dødelighetsrisiko til opptjent pen-
sjonskapital. At pensjonsordningen er forsikrings-
basert, får derfor vesentlig betydning for størrel-
sen av de alderspensjonsytelser som kommer til 
utbetaling. Dette skyldes at den pensjonskapital 
som blir frigjort ved at enkelte medlemmer dør i 
løpet av opptjeningsperioden eller utbetalingsperi-
oden før forventet levetid, vil utgjøre dødelighets-
arv som skal tilføres arbeidstakernes pensjons-
beholdning og i alle tilfelle inngå ved beregningen 
av årlig pensjonsytelse ved uttak av pensjon. For 
øvrig skal all årlig avkastning av pensjonskapita-
len som oppnås av pensjonsinnretningen, tilfalle 
arbeidstakerne og benyttes etter hvert til opp-
reguleringen av den enkeltes pensjonsbeholdning 
eller av pensjoner under utbetaling. Pensjonsinn-

retningens avkastningsresultater over tid i hele 
opptjenings- og utbetalingstiden vil derfor få 
vesentlig betydning for arbeidstakere med pen-
sjonsordning etter grunnmodellen, men foretaket 
har ikke noe eget ansvar for en oppregulering av 
pensjonsbeholdning eller pensjoner som kan infla-
sjons- og nivåsikre opptjent pensjon.

Det regelverk som foreslås for henholdsvis 
standardmodellen og grunnmodellen, er det rede-
gjort nærmere for nedenfor i kapittel 6 og kapittel 
7. I avsnitt 7.1.3 er det også foretatt en nærmere 
sammenligning mellom standardmodellen og 
grunnmodellen. Hovedspørsmål som oppstår i for-
hold til begge modeller, er behandlet nedenfor i 
avsnittene 5.3 til 5.6. 

5.2.5 Balanseføring av fremtidige 
pensjonsforpliktelser

Ved utformingen av reglene for henholdsvis «stan-
dardmodellen» og «grunnmodellen» har Banklov-
kommisjonen lagt vesentlig vekt på å unngå eller 
begrense foretakenes plikt etter gjeldende regn-
skapspraksis til å balanseføre nåverdien av fremti-
dige forpliktelser knyttet til pensjonsordninger 
(foran i avsnitt 5.2.3). Det er ovenfor i avsnittene 
4.3.4 og 4.3.5 redegjort for de regnskapsregler og 
den regnskapspraksis som er av betydning for 
regnskapsføringen av pensjonskostnader. Under 
Banklovkommisjonens drøftelser er det særlig fra 
arbeidsgiverhold fremhevet som meget viktig at 
foretak må ha adgang til å utforme sin forsikrings-
baserte pensjonsordning uten fremtidige pen-
sjonsforpliktelser som krever balanseføring som 
reduserer foretakets regnskapsmessig egenkapi-
tal. Banklovkommisjonen har derfor søkt å 
utforme reglene for grunnmodellen slik at balan-
seføring i hovedsak skal kunne unngås, mens det 
ved utformingen av reglene for standardmodellen 
er lagt vesentlig vekt på å oppnå en betydelig 
begrensning av omfanget av et krav om balansefø-
ring av fremtidige pensjonsforpliktelser sett i for-
hold til ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger.

I regnskapsreglene skilles det mellom reglene 
for innskuddspensjonsordninger og for andre pen-
sjonsordninger, herunder ytelsesbaserte foretaks-
pensjonsordninger (foran i avsnitt 4.3.4). I forhold 
til vanlige innskuddspensjonsordninger, hvor fore-
takets forpliktelse er begrenset til årlig innbeta-
ling av innskuddspremie fastsatt i prosent av lønn 
til enhver tid, antas det at foretaket ikke har frem-
tidige pensjonsforpliktelser i anledning av opp-
tjent pensjon i tidligere år som vil utløse krav om 
balanseføring av pensjonsforpliktelser i foretakets 
regnskaper. I en slik pensjonsordning er kost-
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naden ved pensjon opptjent i et år dekket fullt ut 
ved årets innskuddspremie som derfor kan regn-
skapsføres som en årlig kostnad. Reglene for 
«grunnmodellen» er utformet i samsvar med 
dette, se lovutkastet §§ 4-12 og 4-14, hvor det 
fremgår at foretakets forpliktelse i opptjenings-
perioden består i innbetaling av årets innskudds-
premier fastsatt i prosent av lønn med et årlig 
kostnadstillegg, og at foretaket ikke har kostnads-
ansvar i utbetalingsperioden. Det årlige kostnads-
tillegget omfatter imidlertid også en årlig premie 
for pensjonsinnretningens avkastningsrisiko i 
opptjeningsperioden, og som det fremgår foran i 
avsnitt 4.3.5, er det reist spørsmål om dette likevel 
har en viss karakter av fremtidig forpliktelse som 
krever balanseføring. Banklovkommisjonen antar 
at nåverdien av en slik forpliktelse i alle tilfelle vil 
være meget beskjeden, blant annet fordi pensjons-
innretningens avkastningsrisiko er basert på en 
nullgaranti (nedenfor i avsnitt 5.4.2), og at det 
dessuten kan bero på den konkrete utformingen 
av en pensjonsordning basert på grunnmodellen 
om slik balanseføring er påkrevd (foran i avsnitt 
4.3.5).

En pensjonsordning basert på standardmodel-
len vil derimot – avhengig av pensjonsplanens 
utforming – medføre visse tilleggsforpliktelser for 
foretaket som må antas å utløse et krav om balan-
seføring. Banklovkommisjonen er klar over at fore-
takets subsidiære ansvar knyttet til ordninger for 
oppregulering av pensjonsbeholdningen ut fra 
lønnsvekst (lovutkastet § 4-8 tredje ledd), og i til-
felle til ordning for oppregulering av pensjoner 
under utbetaling (lovutkastet § 4-21 annet ledd), 
utgjør fremtidige forpliktelser som er knyttet til 
pensjon opptjent i tidligere år, og som derfor må 
antas å utløse et krav om balanseføring av nåver-
dien av slike forpliktelser. En ordning for årlig 
oppregulering av pensjonsbeholdningen er imid-
lertid et nødvendig element i pensjonsordninger 
for foretak som vil sikre arbeidstakerne pensjon 
opp til et nivå som om lag tilsvarer alderspensjo-
nen i ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger. 
Uavhengig av dette er det imidlertid på det rene at 
den nåverdi av de fremtidige forpliktelser etter 
standardmodellen som i tilfelle kreves balanse-
ført, vil være langt lavere enn nåverdien av de 
fremtidige forpliktelser som er karakteristisk for 
nåværende ytelsesbaserte foretakspensjonsord-
ninger (foran i avsnitt 4.3.5). Det forhold at opp-
reguleringen i første rekke skal dekkes ved 
avkastning av pensjonskapitalen, medfører at net-
toverdien av foretakets subsidiære ansvar for opp-
regulering blir tilsvarende mindre, og at nettover-
dien dessuten vil kunne variere med hvilken av 

oppreguleringsordningene i lovutkastet § 4-8 før-
ste ledd som gjelder for den enkelte pensjonsord-
ning. På samme måte vil også reglene om leveal-
dersjustert beregning av årlig pensjonsytelse ved 
uttak av pensjon (lovutkastet §§ 4-17 og 4-18) med-
føre en vesentlig reduksjon av den nåverdi av 
fremtidige forpliktelser som vil kunne kreves 
balanseført sammenlignet med hva tilfellet nå er 
for ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger. 

Banklovkommisjonen antar etter dette at den 
nåverdi av foretakets fremtidige forpliktelser i 
pensjonsordninger etter standardmodellen som 
kan medføre krav om balanseføring, vil være bety-
delig mer begrenset enn vanlig ytelsesbaserte 
foretakspensjonsordninger. 

5.3 Opptjening av pensjon

5.3.1 En opptjeningsmodell basert på 
alleårsprinsippet 

Ved utformingen av lovutkastet har Banklovkom-
misjonen lagt til grunn at den modell for pensjons-
opptjening som inngår i pensjonssystemet i ny 
folketrygd, bør benyttes som utgangspunkt for 
opptjeningsmodellen i kollektiv tjenestepensjons-
forsikring (foran i avsnitt 5.2.2 punkt 2). Dette 
innebærer at arbeidstakerne som er medlemmer 
av et foretaks pensjonsordning, vil få rett til tjenes-
tepensjon ved årlig pensjonsopptjening og opp-
bygging av en pensjonsbeholdning for det enkelte 
medlem (lovutkastet § 4-1). Årlig pensjonsopp-
tjening innebærer at foretaket hvert år skal inn-
betale til pensjonsinnretningen årlige innskudds-
premier for arbeidstakerne, beregnet etter en fast-
satt prosentsats av den enkelte arbeidstakers lønn 
til enhver tid, og at den årlige innskuddspremien 
for hver arbeidstaker fortløpende tilføres dennes 
pensjonsbeholdning. Først ved uttak av pensjon 
blir den pensjonsbeholdning som er bygget opp i 
løpet av tjenestetiden i foretaket, omregnet til 
årlige pensjonsytelser. Etter lovutkastet § 4-2 før-
ste ledd skal det fastsettes en pensjonsplan for 
den enkelte pensjonsordning som innholder nær-
mere regler om beregning av årlig innskudds-
premie, oppbygging av pensjonsbeholdning og 
uttak av pensjon, og som er utformet i samsvar 
med de krav som følger av lovgivningen. 

Et hovedpunkt i pensjonsplanen er den 
bestemmelse som fastsetter den prosentsats som 
skal benyttes ved beregningen av årlig innskudds-
premie for hver arbeidstaker. Det følger av for-
holdsmessighetsprinsippet at den fastsatte pro-
sentsats som hovedregel skal gjelde i forhold til 
samtlige arbeidstakere (lovutkastet § 4-2 tredje 
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ledd). I samsvar med synspunktene foran i avsnitt 
5.2, forutsetter Banklovkommisjonen at det vil 
være det enkelte foretaks oppgave å fastsette pen-
sjonsplanen for sin pensjonsordning og – ut fra 
egen lønnsevne og økonomi – å fastlegge nivået 
på årlige innskuddspremier. En slik opptjenings-
ordning vil gi foretakene en helt annen grad av 
kostnadskontroll og forutberegnelighet når det 
gjelder nivået på foretakets årlige pensjonskost-
nader enn i ytelsesbaserte foretakspensjonsord-
ninger hvor det er ytelsesnivået ved nådd pen-
sjonsalder som er fastsatt i pensjonsplanen, og 
hvor årlige premier derfor må beregnes årlig ut 
fra hvor stor del av fulle ytelser som er opptjent i 
løpet av året (foretakspensjonsloven § 9-2), jf. 
ovenfor i avsnitt 4.1.1. 

Lovutkastets pensjonsopptjeningsordning er 
således basert på det alleårsprinsippet som ligger 
til grunn for pensjonssystemet i ny folketrygd 
(foran i avsnitt 5.2.2 punkt 2). Lovutkastet inne-
bærer således at retten til pensjon bygger på årlig 
innbetaling av innskuddspremie basert på den 
enkelte arbeidstakers lønn til enhver tid, og at 
arbeidstakerens årlige pensjon blir beregnet ut fra 
den pensjonsbeholdning som dermed er bygget 
opp ved opptjeningen av pensjon i alle år arbeids-
takeren har vært medlem av pensjonsordningen 
(lovutkastet § 4-1). Banklovkommisjonen mener at 
dette er viktig for at opptjeningssystemet skal opp-
fattes som rettferdig i forhold til alle grupper av 
ansatte og dessuten være i samsvar med den vekt 
arbeidslinjen er tillagt ved utformingen av pen-
sjonssystemet i ny folketrygd. 

Alleårsprinsippet medfører at den årlige pen-
sjonsopptjening vil være uavhengig av hvilket tids-
punkt den enkelte arbeidstaker er blitt medlem av 
pensjonsordningen og av antatt tidspunkt for 
uttak av alderspensjon. I ytelsesbaserte foretaks-
pensjonsordninger derimot beror årlig pensjons-
opptjening på hvor mange år det er igjen til den 
enkelte arbeidstaker når beregningsalderen 
(antatt uttakstidspunkt for alderspensjon), på det 
tidspunkt arbeidstakeren blir medlem av pen-
sjonsordningen. Dette innebærer blant annet at 
den årlige innbetaling vil være lavere for en per-
son som på ansettelsestidspunktet har for eksem-
pel 43 år igjen til beregningsalderen enn en per-
son som bare har 30 år igjen selv om lønn og 
andre kriterier er like. Denne formen for bereg-
ning forutsetter også at det i pensjonsplanen for 
den ytelsesbaserte foretakspensjonsordningen 
fastsettes et minstekrav til tjenestetid – som mini-
mum kan være 30 år og maksimum 40 år. Lovut-
kastets hovedregel om årlig innskuddspremie 
fastsatt i en bestemt prosent av de enkelte med-

lemmers lønn i foretaket medfører – i samsvar 
med det sentrale innhold i forholdsmessighets-
prinsippet – en prinsipiell likebehandling av alle 
ansatte i forhold til lønn som er uavhengig av 
alder og kjønn. 

Når det kreves at årlig innskuddspremie etter 
pensjonsplanen skal fastsettes i prosent av den 
enkelte arbeidstakers lønn til enhver tid, og at 
pensjonsplanen skal gjelde for alle arbeidstakere, 
vil man oppnå en forholdsmessig likebehandling 
av alle arbeidstakere og derigjennom ivareta vik-
tige sosialpolitiske hensyn, se ovenfor i avsnitt 
4.1.3. Forholdsmessigheten knyttes da direkte til 
innskuddspremienivået i pensjonsordningen, og 
ikke til et ytelsesnivå ved uttak av pensjon basert 
på summen av beregnet folketrygd og tjeneste-
pensjon slik som i ytelsesbasert foretakspensjon, 
jf. foretakspensjonsloven § 5-3. Dessuten med-
fører lovutkastets ordning at lik pensjonsbehold-
ning gir lik årlig pensjonsytelse innenfor den 
enkelte pensjonsordning. Etter Banklovkommisjo-
nens vurdering vil dette kunne øke forståeligheten 
av tjenestepensjonsordningene. 

Tradisjonelt har premien for medlemmer av 
kollektive pensjonsforsikringer vært forskjellige 
for menn og kvinner siden kvinner statistisk lever 
lengre enn menn. I ny folketrygd, som er basert 
på årlig innskudd lik 18,1 prosent av lønn både for 
kvinner og menn, ivaretas hensynet til kjønnsnøy-
tralitet ved beregning av årlig pensjon ut fra 
kjønnsnøytrale delingstall. Banklovkommisjonen 
mener at det med utgangspunkt i folketrygdens 
delingstall kan utformes tilsvarende kjønns- og 
aldersnøytrale delingstall tilpasset forholdene i 
kollektive tjenestepensjonsordninger, se nærmere 
nedenfor i avsnittene 5.5.3 og 5.5.4.

5.3.2 Årlig innskuddspremier

Banklovkommisjonen foreslår at årlig innskudds-
premie skal beregnes ut fra den prosentsats som 
er fastsatt i pensjonsplanen, på grunnlag av den 
enkelte arbeidstakers lønn til enhver tid i området 
0 til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) (lov-
utkastet § 4-2 tredje ledd). Dette vil være i sam-
svar med reglene om pensjonsgivende lønn i fore-
taks- og innskuddspensjonslovene, dels slik at 
lønn ut over 12 G ikke er pensjonsgivende, og dels 
ved at all lønn inntil 12 G kan medregnes (fore-
takspensjonsloven § 5-7 og innskuddspensjonslo-
ven § 5-4). Banklovkommisjonen mener at den 
grense for pensjonsgivende lønn på 7,1 G som 
gjelder i ny folketrygd, er begrunnet i særlig for-
hold knyttet til finansieringen av folketrygdsyste-
met og dets sosialpolitiske målsetninger, og at 
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disse forhold ikke bør være avgjørende når det 
gjelder kollektive tjenestepensjonsordninger i pri-
vat sektor. Også i tidligere folketrygd gjaldt sær-
lige grenser for pensjonsgivende lønn uten at 
dette var til hinder for at grensene i foretaks- og 
innskuddspensjonslovene ble satt ved 12 G. Det 
foreligger heller ikke holdepunkter for å anta at 
grensen i ny folketrygd skal gis virkning på tje-
nestepensjonsområdet. I lovutkastet §§ 4-10 og
4-13 videreføres derfor hittil gjeldende grense for 
pensjonsgivende inntekt på 12 G. Folketrygdens 
grunnbeløp er for tiden 82 122 kroner (1. mai 
2012).

Hva som anses som et medlems lønn i denne 
sammenheng, er nærmere definert i lovutkastet § 
4-3. Definisjonen bygger på tilsvarende bestem-
melser i foretakspensjonsloven og innskuddspen-
sjonsloven, jf. foretakspensjonsloven § 5-4 og inn-
skuddspensjonsloven § 5-5. Dette innebærer at 
det skal tas utgangspunktet i den lønn som med-
lemmet mottar fra foretaket i løpet av året, men at 
det kan ses bort fra godtgjørelse for overtid, natu-
ralytelser og utgiftsgodtgjørelser eller andre vari-
erende eller midlertidige tillegg. Eventuelt kan 
det i stedet gjøres fradrag på inntil 10 prosent av 
lønn. Når det gjelder hva som er å anse som vari-
erende eller midlertidige tillegg, så er det i sam-
svar og etter tolkning av foretakspensjonsloven og 
innskuddspensjonsloven bygget opp atskillig 
praksis på dette området. Banklovkommisjonen
legger til grunn at denne praksis kan videreføres. 

Fra arbeidsgiverhold er det under drøftelsene 
i Banklovkommisjonen hevdet at loven om obliga-
torisk tjenestepensjon tilsier at årlig innskudds-
premie ikke bør beregnes ut fra lønn i området 0 
til 12 G, men etter lønn i området fra 1 til 12 G. Det 
er vist til at dersom foretaket har basert sin pen-
sjonsordning på minimumskravet i lov om obliga-
torisk tjenestepensjon, vil et krav om opptjening 
fra null G, i stedet for fra 1 G, medføre en økning i 
sparekravene for ansattegrupper med lav utbetalt 
lønn. Spareprofilen i ordningene vil dermed 
endres hva gjelder forholdet mellom ulike ansatte-
grupper. Lavtlønnsgruppene er samtidig gitt en 
høyere utbetaling i ny folketrygd gjennom ordnin-
gen med garantipensjon. Banklovkommisjonen er 
klar over at minstekravet til årlig innskudd i lov 
om obligatorisk tjenestepensjon er knyttet til 2 
prosent av lønn mellom 1 og 6 G og at det i for-
skrift 22. desember 2000 nr. 1413 til lov av 24. 
november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i 
arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) § 3-2 er 
fastsatt maksimale prosenter i forhold til lønn fra 1 
G. Bestemmelsene har imidlertid sammenheng 
med at tidligere folketrygd bygget på et skille mel-

lom grunnpensjon (lik grunnbeløpet) og opptje-
ning av tilleggspensjon utover 1 G, men dette skil-
let inngår ikke i det nye pensjonssystemet i folke-
trygden. I ny folketrygd er pensjonsopptjening fra 
første krone et viktig prinsipp, og opptjeningen er 
fastsatt i prosent av all lønn i området 0 til 7,1 G. 
Det vises til St.meld. nr. 5 (2006-2007) og til Stor-
tingets behandling av denne 23. april 2007. Stor-
tinget vedtok da at all inntekt mellom 0 og 7,1 G 
skal være pensjonsgivende. Banklovkommisjonen
mener det er viktig at en ny lov for kollektiv pen-
sjonsforsikring baseres på det samme prinsipp. 
Beregning av årlig innskuddspremie ut fra inntekt 
mellom 0 og 12 G vil også være best i samsvar 
med forholdsmessighetsprinsippet, da innskudds-
prosenten ikke vil bli varierende med lønnen. Et 
foretak som vil legge seg på minstekravet i lov om 
obligatorisk tjenestepensjon, vil kunne tilpasse 
pensjonsplanens prosentsats for beregningen av 
innskuddspremier slik at dette oppnås i størst 
mulig grad sett i forhold til lønnsstrukturen for 
medlemmene i den enkelte pensjonsordning. Det 
vises også til at det er muligheter for å holde del-
tidsansatte med en femdel av full stilling i fore-
taket utenfor pensjonsordningen. Det samme gjel-
der sesongarbeidere.

Medlemmet Mildal mener at det må være 
anledning til å starte opptjeningen fra lønn over 1 
G, i samsvar med minstekrav for obligatorisk tje-
nestepensjon og opptjening i innskuddspensjons-
ordninger. Et krav om å starte sparing fra 0 G vil 
medføre betydelig omfordeling mellom arbeidsta-
kere på ulike lønnsnivå og det vil medføre en kost-
nadsøkning for foretakene. Dette er ikke aksepta-
belt. Videre vil en slik regel gjøre at man ikke kan 
ha en kollektiv tjenestepensjonsforsikring som til-
svarer minimumsnivået i obligatorisk tjenestepen-
sjon. Dette medlemmet påpeker at det ikke vil være 
mulig å tilpasse ordningen til minstenivået i obli-
gatorisk tjenestepensjon ved å redusere pensjons-
planens prosentsats da de ansatte i foretaket vil ha 
ulike lønnsnivå og betydningen av å måtte spare 
fra 0 G vil slå forskjellig ut. Dette medlemmet
mener videre at det å spare fra første krone ikke 
er en tilpasning som er nødvendig i forhold til å til-
passe tjenestepensjonen til folketrygdreformen. I 
NOU 2005: 15 Obligatorisk tjenestepensjon, 
avsnitt 8.2.2, beskrives vurderingen som lå til 
grunn for å sette minimumskrav til obligatorisk 
tjenestepensjon som en sparing på 2 prosent av 
lønn over 1 G. Man viser her til avveininger mel-
lom foretakenes årlige pensjonskostnader og hen-
synet til å sikre arbeidstakerne et rimelig ytelses-
nivå. Når man tar i betraktning at den nye folke-
trygdmodellen, med tilhørende garantipensjonse-
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lement, er beregnet til å gi høyere ytelse til 
arbeidstakere med lave lønnsnivåer enn det den 
gamle folketrygdmodellen gjorde, vil en vurde-
ring av det samlede ytelsesnivå etter folketrygdre-
formen heller ikke være argument for å endre det 
forhold at sparing skal kunne starte fra 1 G. 

5.3.3 Særlig årsinnskudd

Etter innskuddspensjonsloven § 5-1 annet ledd 
annet punktum kan innskuddsplanen for pen-
sjonsordningen gi foretaket adgang til å fravike 
hovedregelen i pensjonsplanen ved i et bestemt år 
å innbetale innskudd som er 25 prosent høyere 
eller lavere enn fastsatt i pensjonsplanen. Bestem-
melsen kom inn i loven etter Stortingets behand-
ling av forslaget til innskuddspensjonsloven 
(Ot.prp. nr. 71 (1999-2000) Om lov om innskudds-
pensjon i arbeidsforhold) i Innst. O. nr. 2 (2000-
2001) side 29, fordi et flertall i Finanskomiteen 
uttalte at det burde være en viss adgang for foreta-
ket til å variere innskuddsatsene fra år til år ut fra 
foretakenes økonomi og driftsresultater, og uten 
betydelige administrative kostnader. I Ot.prp. nr. 
78 (2000-2001) Om endringer i innskuddspen-
sjonsloven, foretakspensjonsloven og enkelte 
andre lover (parallelle ordninger mv.) foreslo der-
for departementet en justering av innskuddspen-
sjonsloven § 5-1 slik at det ble åpnet for at foreta-
ket for enkelte år kunne bestemme at årets inn-
skudd skulle være 25 prosent høyere eller lavere 
enn innskuddet fastsatt i innskuddsplanen. 

Foretakspensjonsloven har ingen tilsvarende 
bestemmelse. I ytelsesbaserte foretakspensjons-
ordninger må årets premie beregnes særskilt for 
hvert år for å dekke arbeidstakernes årlige opptje-
ning av pensjon etter pensjonsplanen. I forsik-
ringsbaserte tjenestepensjonsordninger med pen-
sjonsopptjening ved årlig innskuddspremie i pro-
sent av lønn, foreligger det imidlertid ikke forhold 
som er til hinder for at foretaket gis adgang til å 
fravike pensjonsplanens innskuddssatser i enkelte 
år. Dette vil gjøre det mulig for foretaket å tilpasse 
årets innskuddspremie til for eksempel det årlige 
driftsresultat og lønnsevnen til enhver tid uten 
hver gang å måtte endre pensjonsplanen. For 
arbeidstakerne vil en slik ordning heller ikke 
virke negativt så lenge det i enkelte år dreier seg 
om en høyere innbetaling enn det som fremgår av 
pensjonsordningens pensjonsplan. En adgang til 
lavere innbetaling enn fastsatt i pensjonsplanen, 
vil imidlertid medføre redusert forutberegnelig-
het for arbeidstakerne og kan over flere år i opp-
tjeningsperioden gi ikke ubetydelige utslag i en 
arbeidstakers pensjonsbeholdning. Banklovkom-

misjonen mener at retten til opptjening av pensjon 
er en så viktig del av tilbudte arbeidsvilkår at 
arbeidstakerne bør kunne regne med at årets inn-
skuddspremier minst ligger på det nivå som er 
fastsatt i pensjonsplanen. 

Banklovkommisjonen legger til grunn at inn-
skuddspremienivået i nye kollektive tjenestepen-
sjonsordninger gjennomgående vil bli bestemt av 
foretaket ut fra et forsiktighetsprinsipp slik at fore-
taket ut fra forventet lønnsevne kan regne med at 
driftsresultatene i de aller fleste år vil være til-
strekkelige til å kunne dekke pensjonskostna-
dene. Dette vil medføre at det ikke er behov for 
hyppige endringer av pensjonsordningene på 
grunn av variasjon i foretakenes inntjening, og at 
arbeidstakerne må kunne gå ut fra at pensjonsord-
ningen i foretaket vil sikre dem årlig pensjonsopp-
tjening i samsvar med fastsatt pensjonsplan. Til-
sier endringer i foretakets lønnsevne og økonomi 
at årlige pensjonskostnader bør reduseres, bør 
dette komme klart fram ved en endring av pen-
sjonsplanen. Dette sikrer blant annet at en slik 
endring blir forelagt for styringsgruppen til utta-
lelse og dermed sikres arbeidstakernes kjenn-
skap til endringen. At foretaket i enkelte år kan 
foreta høyere premieinnbetaling dersom inntje-
ningen i dette året tilsier dette, innebærer derimot 
at også arbeidstakerne får fordel av et godt drifts-
resultat. En slik ordning vil ivareta hensynet til 
både forutberegnelighet og fleksibilitet. Banklov-
kommisjonen forutsetter at en høyere innskudds-
premiesats i det enkelte år skal gjennomføres 
med virkning for alle medlemmene av pensjons-
ordningen.

I innskuddspensjonsloven er som nevnt oven-
for, rommet for variasjon i innskuddet satt til 
pluss/minus 25 prosent av innskuddet for den 
enkelte arbeidstaker, jf. innskuddspensjonsloven 
§ 5-2 annet ledd. I pensjonsordninger med en pen-
sjonsplan hvor innskuddspremienivået ligger på, 
eller ned mot, minstekravene i lov om obligatorisk 
tjenestepensjon, og hvor arbeidstakernes lønns-
nivå jevnt over ligger nær en gjennomsnittsinn-
tekt, vil en økning av premienivået med 25 prosent 
i enkelte år beløpsmessig ikke få så stor praktisk 
betydning. Innenfor den opptjeningsordning som 
lovutkastet inneholder, bør en etter Banklovkom-
misjonens oppfatning i stedet knytte grensen for 
slik økning av innskuddspremien til en bestemt 
prosent av lønn, noe som også vil være i samsvar 
med forholdsmessighetsprinsippet. Banklovkom-
misjonen har derfor kommet til at foretaket i det 
enkelte år bør kunne øke innskuddspremien i pro-
sent av lønn med inntil 2 prosentpoeng av lønn 
mellom 0 og 12 G, jf. lovutkastet §§ 4-6 første ledd 
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og 4-12 første ledd. Banklovkommisjonen forutset-
ter at den samlede årlige innskuddspremie i alle 
tilfelle skal ligge innenfor de prosentvise grenser 
for høyeste årlige innskuddspremie som er for-
slått i lovutkastet § 4-10, se nedenfor i avsnitt 5.3.5.

5.3.4 Innskuddspremie av lønn mellom 7,1 
og 12 G

En arbeidstakers samlede alderspensjon vil være 
summen av pensjonsytelsene fra folketrygden og 
fra tjenestepensjonsordningen. I ny folketrygd 
som fastsetter årlig innskudd til 18,1 prosent av 
arbeidstakerens lønn, er imidlertid pensjons-
givende lønn begrenset til lønn mellom 0 og 7,1 G, 
og det betales derfor ikke innskudd til folketryg-
den for den del av arbeidstakers lønn som ligger 
over 7,1 G og opp til 12 G. Høyeste alderspensjon i 
folketrygden vil derfor være beregnet ut fra et 
lønnsnivå på 7,1 G. Dette gjelder også i forhold til 
arbeidstakere med lønn som ligger atskillig høy-
ere enn 7,1 G pr. år.

I foretaks- og innskuddspensjonslovens regler 
er grensen for pensjonsgivende lønn knyttet til 12 
G (foretakspensjonsloven § 5-7 og innskuddspen-
sjonsloven § 5-4). Banklovkommisjonen mener at 
dette prinsippet bør videreføres i kollektiv tjenes-
tepensjonsforsikring (foran i avsnitt 5.3.2). I sam-
svar med dette er hovedregelen i lovutkastet at 
opptjeningen av tjenestepensjon skal baseres på 
årlig innskuddspremie fastsatt i prosent av lønn 
mellom 0 og 12 G (§ 4-2 tredje ledd), herunder 
den særlige prosentvise økning av innskuddspre-
mien som er omtalt foran i avsnitt 5.3.3. Årlig inn-
skuddspremie skal beregnes etter samme pro-
sentsats for alle arbeidstakere på grunnlag av 
lønn til enhver tid inntil 12 G. Dette vil innebære 
at en arbeidstakers lønn i området 7,1 til 12 G, 
som ikke er pensjonsgivende i ny folketrygd, 
bare vil gi en forholdsvis beskjeden økning i den 
samlede folketrygd- og tjenestepensjon som alle-
rede lønnen inntil 7,1 gir grunnlag for. Det må 
antas at dette i tilfelle vil bli oppfattet som en util-
siktet – og urimelig – konsekvens av anvendelsen 
av forholdsmessighetsprinsippet i pensjonsord-
ninger med en innskuddsbasert pensjonsopptje-
ningsordning, blant annet fordi forholdsmessig-
heten i ytelsesbasert foretakspensjon var basert 
på samlet ytelse fra folketrygd og tjenestepensjon 
(foretakspensjonsloven §§ 5-3 annet ledd og 5-7 
første ledd). Det oppstår derfor spørsmål om det i 
pensjonsplanen skal kunne fastsettes at det skal 
innbetales en tilleggspremie beregnet etter en 
egen prosentsats av en arbeidstakers lønn mel-
lom 7,1 og 12 G. Dette er et spørsmål som må 

sees i sammenheng med utformingen av lovfast-
satte grenser for hvor høye innskuddspremier 
som skal kunne fastsettes i pensjonsplanen (se 
nedenfor i avsnitt 5.3.5). 

Banklovkommisjonen forutsetter at det ut fra 
skatteprovenyhensyn skal lovfastsettes en grense 
basert på en høyeste prosentsats av lønn som kan 
benyttes ved beregning av årlige innskuddspre-
mier. Videre forutsettes at lovens grense for årlig 
innskuddspremie i første rekke må bestemmes 
med sikte på at pensjonsordningens alderspen-
sjon og alderspensjonen fra folketrygden til 
sammen skal kunne gi et pensjonsnivå som tilsva-
rer en kompensasjonsgrad i forhold til lønn på om 
lag to tredeler (se ovenfor i avsnitt 5.2.2 punkt 2 
og nedenfor i avsnitt 5.3.5). En årlig innskudds-
premie på rundt 7 prosent antas å være tilstrekke-
lig for å oppnå dette for arbeidstakere med lønn 
som ikke overstiger folketrygdens grense for 
pensjonsgivende inntekt på 7,1 G (se lovutkastet 
§§ 4-10 første ledd og § 4-13 første ledd). For 
arbeidstakere med lønn i området 7,1 til 12 G deri-
mot vil kompensasjonsgraden i forhold til lønn bli 
dels betydelig lavere dersom opptjening av tjenes-
tepensjon er basert på en og samme prosent av 
lønn i hele området fra 0 til 12 G. Når lønn over 7,1 
G ikke er pensjonsgivende i ny folketrygd, vil en 
arbeidstakers lønn i området 7,1 til 12 G bare gi 
grunnlag for en begrenset økning av samlet 
alderspensjon, og kompensasjonsgraden i forhold 
til lønn blir tilsvarende lavere. 

I innskuddspensjonsloven § 5-4 er virkningen 
av grensen for pensjonsgivende inntekt i folke-
trygden søkt motvirket ved en bestemmelse som 
åpner for bruk av en høyere årlig innskuddsats for 
lønn i området 6 G til 12 G. Foretakspensjons-
loven adresserer spørsmålet på en annen og indi-
rekte måte. Foretakspensjonsloven § 5-7 krever 
generelt at tjenestepensjonsytelsene fastsettes 
innenfor lovfastsatte grenser for samlet tjeneste-
pensjon og «beregnet folketygd». Dette inne-
bærer at «beregnet folketrygd» reelt blir en fra-
dragspost ved beregningen av tjenestepensjonen 
ut fra arbeidstakernes lønn til enhver tid inntil 
12 G. Tjenestepensjonsordningen vil dekke all 
pensjon som lønn ut over folketrygdens grense 
for pensjonsgivende inntekt gir grunnlag for 
innenfor den grense foretakspensjonslovens § 5-7 
setter. I praksis blir resultatet av foretakspensjons-
lovens regler at samlet kompensasjonsgrad i for-
hold til lønn inntil 12 G kan bli om lag to tredeler, 
og at kostnadene ved all pensjonsopptjening på 
grunnlag av lønn ut over pensjonsgivende lønn i 
folketrygden, må dekkes ved premier belastet 
pensjonsordningen. 
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Banklovkommisjonen har ovenfor i avsnitt 5.2.1 
lagt til grunn at rammene for en ny lov bør fastset-
tes slik at pensjonsordninger reelt kan utformes 
også med sikte på å kunne ha pensjonsnivå og 
egenskaper som forbindes med dagens ytelses-
ordninger, herunder med en kompensasjonsgrad i 
forhold til lønn opp til om lag to tredeler. Skal 
dette kunne oppnås innenfor et opptjeningssys-
tem basert på årlig innskuddspremie i prosent av 
lønn fra 0 til 12 G, må imidlertid all pensjonsopp-
tjening for lønn ut over folketrygdens grense for 
pensjonsgivende lønn på 7,1 G, bli dekket ved 
årlig innskuddspremie fra foretaket. Dette krever 
at det i tillegg til foretakets ordinære årlige inn-
skuddspremie også blir innbetalt ytterligere pre-
mie på inntil 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 
12 G for å få finansiert den del av samlet pensjon 
som for lønn inntil 7,1 G ellers kommer fra folke-
trygden. 

Banklovkommisjonen foreslår derfor at det i 
pensjonsplanen skal kunne fastsettes at det for 
lønn mellom 7,1 og 12 G skal kunne betales en til-
leggspremie på inntil 18,1 prosent av slik lønn 
(lovutkastet § 4-2 tredje ledd). Dette vil kunne øke 
alderspensjonen fra tjenestepensjonsordningen 
slik at samlet pensjon vil gi samme kompensa-
sjonsgrad i forhold til lønn for arbeidstakere med 
lønn i området 7,1 til 12 G som for arbeidstakere 
med lønn inntil 7,1 G. En slik ordning er fullt ut i 
samsvar med forholdsmessighetsprinsippet i fore-
takspensjonsloven § 5-3 annet ledd slik dette hittil 
har vært praktisert i forhold til ytelsesbaserte 
foretakspensjonsordninger, jf. foretakspensjons-
loven § 5-7 som er omtalt ovenfor. Etter lovutkas-
tet § 4-2 tredje ledd skal imidlertid tilleggspre-
mien for lønn mellom 7,1 og 12 G ikke kunne 
beregnes etter en prosentsats som er høyere enn 
18,1 prosent av lønn. 

Banklovkommisjonen forutsetter at det enkelte 
foretak ved uformingen av pensjonsplanen for sin 
pensjonsordning vil avklare om, og i hvilken 
utstrekning, det i tilfelle skal betales innskudds-
premie for lønn mellom 7,1 og 12 G som et tillegg 
til den ordinære innskuddspremie for lønn fra 0 til 
12 G. 

5.3.5 Maksimalgrenser for årlig 
innskuddspremie

Tjenestepensjonsordninger gis skattegunstig 
behandling dersom de er utformet i samsvar med 
de krav og rammer som er fastsatt i henholdsvis 
foretakspensjonsloven og innskuddspensjons-
loven. Etter skatteloven § 6-46 innrømmes foreta-
kene fradrag for tilskudd til pensjonsordningene, 

se ovenfor i avsnitt 4.1.3. Fradragsretten betyr at 
staten reelt må dekke en del av foretakenes pen-
sjonskostnader i form av redusert skatteinngang. 
Av skattemessige grunner er det derfor viktig å 
fastsette begrensninger for de innbetalinger som 
kan gjøres til tjenestepensjonsordningene. Ved 
fastsettelse av slike grenser i loven, må det også 
tas hensyn til at pensjonsbeholdningen i opptje-
ningsperioden årlig kan bli oppregulert og dessu-
ten tilført dødelighetsarv.

I foretakspensjonsloven er skattemessige hen-
syn ivaretatt ved krav om at pensjonsplaner for 
ytelsesbaserte pensjonsordninger skal utformes 
slik at samlet pensjon fra folketrygden og tjeneste-
pensjonsordningen ikke skal overstige de grenser 
i forhold til lønn som er fastsatt i loven § 5-7, jf.
§ 5-3. I praksis er ytelsesbaserte pensjonsordnin-
ger normalt blitt utformet slik at samlet kompensa-
sjonsnivå vil utgjøre om lag to tredeler i forhold til 
lønn. Foran i avsnitt 5.2.1 har Banklovkommisjonen 
fremhevet som vesentlig at lovutkastet bør utfor-
mes slik at foretak etter behov og økonomisk evne 
fortsatt skal gis adgang til å tilby arbeidstakerne 
tjenestepensjon på om lag samme økonomiske 
nivå som hittil. Videre fremgår det foran i avsnitt 
5.2.2 en lovfastsatt grense for hvor høy alderspen-
sjon en tjenestepensjonsordning skal kunne gi, 
rettsteknisk må utformes på en annen måte enn i 
foretakspensjonsloven § 5-7 når grensen skal 
gjelde for forsikringsbaserte pensjonsordninger 
med innskuddsbasert opptjeningsordning tilpasset 
ny folketrygd. I forhold til slike tjenestepensjons-
ordninger bør en lovfastsatt grense som skal iva-
reta provenyhensyn, i stedet fastsettes som den 
høyeste prosentsats i forhold til lønn som skal 
kunne benyttes av foretakene ved beregningen av 
årlige innskuddspremier. En slik lovfastsatt 
ramme for størrelsen av årlig innskuddspremie vil 
indirekte også sette en generell grense for pen-
sjonsnivået i kollektiv tjenestepensjonsforsikring. 

Pensjonssystemet i ny folketrygd er basert på 
den forutsetning at en årlig premie på 18,1 pro-
sent av lønn etter en opptjeningstid på 40 år vil gi 
en kompensasjonsgrad i forhold til lønn på 54 pro-
sent ved 67 år av lønn opp til 7,1 G, se ovenfor i 
avsnitt 5.2.3. Skal folketrygd og tjenestepensjon til 
sammen fortsatt kunne gi et kompensasjonsnivå i 
forhold til lønn tilsvarende om lag to tredeler av 
lønn inntil 7,1 G, må derfor tjenestepensjonsord-
ningen kunne gi en alderspensjon som represen-
ter en økning av kompensasjonsgraden i området 
12 til 15 prosent for arbeidstakere med lønn opp til 
7,1 G. 

Som grunnlag for fastsettingen av maksimal-
grensen for årlig innskuddspremie i lovutkastet, 
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er det relevant å ta i betraktning hvilken pensjons-
dekning som kan oppnås om den maksimale inn-
skuddspremiesatsen benyttes. Banklovkommisjo-
nen har lagt til grunn at det skal være mulig å 
tjene opp en pensjon om lag tilsvarende to trede-
ler av inntekt opp til 12 G som yrkesaktiv, og mak-
simalgrensen for årlig innskuddspremie må settes 
høyt nok til at dette er mulig, gitt relevante forut-
setninger om opptjeningstid med videre.

For å kunne beregne hvilken pensjonsdekning 
som kan oppnås ved ulike nivåer for innskudds-
premier i en privat tjenestepensjonsforsikring 
basert på lovutkastet, må det gjøres noen forutset-
ninger. For det første må det tas stilling til ved 
hvilken alder pensjonen tas ut. I et system basert 
på aldersnøytrale uttaksregler, må innskuddspre-
mien være høyere for å nå en bestemt pensjons-
dekning jo tidligere pensjonen tas ut. For privat 
tjenestepensjon er det rimelig å legge til grunn at 
uttaksalder er 67 år, som er opptjeningsalderen i 
foretakspensjonsloven dersom ikke annet fastset-
tes, og som var pensjonsalderen før innføring av 
fleksibelt uttak. 

For det andre ses det ved fastsettelse av maksi-
malgrensen bort fra effekten av levealdersjuste-
ring i den forstand at premien ikke skal kompen-
sere for økt levealder. I praksis innebærer denne 
forutsetningen at det ved beregning av alderspen-
sjon fra folketrygden tas utgangspunkt i delings-
tallet for 1943-kullet som var 67 år i 2010, altså 
referanseåret før levealdersjusteringen ble iverk-
satt. Dette delingstallet er 13,42.

For det tredje må det gjøres forutsetninger om 
det delingstall som skal anvendes for tjenestepen-
sjonsforsikring. Det følger av lovutkastet at folke-
trygdens delingstall skal benyttes som utgangs-
punkt for levealdersjusteringen også for kollektive 
tjenestepensjonsforsikringer, med mulighet for å 
benytte en justeringsfaktor felles for forsikrings-
næringen, se nedenfor i avsnitt 5.5. Banklovkom-
misjonen har ikke hatt forutsetninger for å si noe 
presist om hva denne justeringsfaktoren vil 
utgjøre, men blant annet fordi dødeligheten i 
populasjonen til forsikringsnæringen er lavere 
enn i befolkningen generelt, må det forventes at 
justeringsfaktoren vil gi et høyere delingstall for 
kollektiv tjenestepensjonsforsikring enn det som 
gjelder for folketrygden. Ulik behandling av døde-
lighetsarv i folketrygdens alderspensjon og i 
utkastet til tjenestepensjonsforsikring vil også 
bidra til at delingstallet i tjenestepensjonsforsik-
ring må være høyere enn i folketrygden. Det vises 
til tabell 5.5 i avsnitt 5.5.5. Mens dødelighetsarven 
i folketrygden er integrert i delingstallene, vil 
dødelighetsarven i lovutkastet til kollektiv tjenes-

tepensjonsforsikring tillegges pensjonsbeholdnin-
gen til de øvrige medlemmene i pensjonsordnin-
ger i pensjonsinnretningen. Alt annet likt, vil 
større opptjening bety høyere delingstall om pen-
sjonsresultatet skal bli det samme. Banklovkom-
misjonen anslår at summen av de to effektene vil 
gi et delingstall i kollektiv tjenestepensjonsforsik-
ring som ligger i størrelsesorden 15 prosent over 
folketrygdens delingstall. For 1943-kullet som i 
2010 har et delingstall på 13,42, blir det tilsva-
rende delingstallet for kollektiv tjenestepensjons-
forsikring 15,43. Som nevnt må maksimalgrensen 
for innskuddspremie fastsettes uavhengig av leve-
aldersjustering i det nye pensjonssystemet. Det er 
imidlertid grunn til å ta i betraktning at delingstal-
lene for 1943-kullet i 2010 (altså før levealdersjus-
teringen) for de som har kollektiv tjenestepen-
sjonsforsikring, blir høyere enn folketrygdens 
delingstall. Det betyr at når maksimalsatsene skal 
fastsettes, bør en ta hensyn til at pensjonsbehold-
ning opptjent i en tjenestepensjonsforsikring deles 
på et større delingstall enn folketrygdens, hvilket 
isolert sett innebærer at innskuddspremien må 
settes høyere for å oppnå en ønsket pensjonsdek-
ning.

For det fjerde må det tas stilling til hvor mange 
opptjeningsår som skal legges til grunn ved fast-
settelse av maksimal innskuddspremie. Tidligere 
sikret både folketrygden og ytelsesbaserte fore-
takspensjonsordninger en pensjonsdekning etter 
et fastsatt antall år, 40 i folketrygden og normalt 
30 i de ytelsesbaserte foretakspensjonsordnin-
gene. Med overgang til alleårsopptjening faller 
disse grensene bort og en må ta stilling til hvor 
mange opptjeningsår som er rimelig. Ved utfor-
ming av ny alderspensjon i folketrygden, ble det 
lagt til grunn 43 år ved 67 år basert på prognoser 
for framtidig yrkesdeltaking. Ved utformingen av 
ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter 
og regjeringsmedlemmer ble 41 opptjeningsår 
ved 65 år lagt til grunn. Det ble vist til at tidligere 
pensjonsalder var 65 år og at 41 opptjeningsår ved 
uttak ved 65 år korresponderer med 43 år ved 
uttak ved 67 år. Selv om føringen fra omleggingen 
av folketrygden tilsier at en legger til grunn 43 år 
ved uttaksalder 67 år, kan det være grunn til å 
benytte en noe lempeligere forutsetning ved fast-
setting av maksimalsatsene for innskuddspremie. 
Et alternativ kan være 40 års opptjening ved 67 år. 

For det femte er det forutsatt at den private tje-
nestepensjonen dekker opp for at det ikke gis opp-
tjening i folketrygdens alderspensjon for inntekter 
over 7,1 G. 

I tabell 5.2 er det vist hvilke pensjonsdeknin-
ger som vil kunne oppnås for ulike inntektsnivåer 
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(5, 9 og 12 G) med maksimalsatser på 5, 6, 7 og 8 
prosent med de nevnte forutsetningene. 5 G tilsva-
rer om lag kroner 411 000 og representerer et 
gjennomsnittelig inntektsnivå. 12 G represente-
rer den maksimale inntekten som gir pensjons-
opptjening, mens 9 G representerer en inntekt 
noe over taket for opptjening i folketrygdens 
alderspensjon. Det er lagt til grunn at delingstallet 
for de private tjenestepensjonsordningene vil bli 
15 prosent høyere enn delingstallene i folketryg-
den. 

Det framgår av tabell 5.2 at 5 prosent årlig inn-
skuddspremie ikke gir mulighet for 66 prosents 
pensjonsdekning for inntekt på 12 G. Med andre 
ord er en maksimalgrense på 5 prosent med de 
valgte forutsetninger for lav hvis alle inntekter 
opp til 12 G skal kunne tjene opp 66 prosent pen-
sjon. Med 6 prosent vil en kunne nå 66 prosent 
med knapp margin for inntekt på 12 G, mens ved 7 
prosent vil en kunne nå 66 prosent for dette inn-
tektsnivået med noe margin. Disse beregningene 
er følsomme for forutsetningene, blant annet om 
delingstallene i privat tjenestepensjon. Innenfor 
tidsrammen for Banklovkommisjonens arbeid har 
forsikringsnæringen og FNO ikke hatt anledning 
til å framskaffe tall for justeringsfaktoren. Basert 
på de forutsetninger som er nevnt, finner Banklov-
kommisjonen at en maksimalgrense på 7 prosent 
for standardmodellen er rimelig.

For arbeidstakere med lønn over 7,1 G vil 
imidlertid en kompensasjonsgrad på om lag 66 
prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G bare kunne 
nås dersom også selve bortfallet av folketrygd for 
lønn i området 7,1 til 12 G kompenseres ved økt 
tjenestepensjon. Dette vil kreve en tilleggspremie 
for den del av lønnen som overtiger 7,1 G, bereg-
net etter premienivået i folketrygden på 18,1 pro-
sent. Det vises til drøftelsen foran i avsnitt 5.3.4. 
En grense for tilleggspremie for lønn mellom 7,1 

og 12 G bør derfor settes til 18,1 prosent av slik 
lønn. 

Banklovkommisjonen er ut fra dette kommet til 
at skatteprovenyhensyn tilsier at en lovfastsatt 
grense for årlig premienivå i en ny lov om kollek-
tiv tjenestepensjonsforsikring bør utgjøre 7 pro-
sent for lønn i området 0 til 12 G for standardmo-
dellen kombinert med en særskilt grense for til-
leggspremie for lønn i området 7,1 G til 12 G knyt-
tet til innskuddsnivået i folketrygden på 18,1 pro-
sent. Det vises til lovutkastet § 4-10. Det er kun de 
årlige premier som beregnes ut fra lønn som skal 
omfattes av de lovfastsatte grensene for årlige pre-
mier. Maksimalgrensen vil ikke omfatte regule-
ringspremie, premie for premiefritak ved uførhet 
og risikopremier. De samme beregningene vil 
være utgangspunkt også for fastsettelse av maksi-
malgrensene i grunnmodellen. Nedenfor i avsnitt 
7.2 har imidlertid Banklovkommisjonen kommet til 
at forskjellene mellom de to modellene gjør at 
hovedpremiesatsen for grunnmodellen kan settes 
til 8 prosent. Det vises til drøftelsene som er gjort 
i avsnitt 7.2 og til lovutkastet § 4-13. 

Medlemmene Dalsøren, Gjelsvik, Orskaug og 
Storrødvann viser til at utredningen gir et samlet 
inntrykk av at eksisterende ytelsesbaserte fore-
takspensjonsordninger sikter mot et pensjonsnivå 
på om lag to tredjedeler av lønn og at dette ligger 
som premiss for vurderingen av de skattemessige 
rammer for maksimale innskuddspremier i nytt 
lovverk. Disse medlemmene vil vise til at det i 
Banklovkommisjonens oppdrag ikke er lagt til 
grunn at det skal utredes innstramming i de 
skattemessige fradragsmuligheter og at det også i 
det nye lovverket bør være rom for foretak som 
ønsker å sikte mot et tilsvarende pensjonsnivå 
som de har i dag (for eksempel et samlet pen-
sjonsnivå på rundt 70 prosent).

Kilde: Arbeidsdepartementet

Tabell 5.2 Pensjonsdekning for 1943-kullet ved 67 år med ulike forutsetninger om årlig pensjonsopp-
tjening i en privat tjenestepensjonsordning og ulike inntektsnivåer i G. Jevn inntekt i 40 år. Delingstall i 
den private tjenestepensjonsordningen er antatt å ville ligge 15 prosent over folketrygdens delingstall.

Inntekt (G)

Årlig pensjonsopptjening (prosent av inntekt) 5 9 12

5 66,9 65,4 64,4

6 69,5 68,0 66,6

7 72,1 70,6 69,2

8 74,7 73,2 71,8
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5.3.6 Arbeidstakerfinansiert 
tilskuddsordning

Foretakspensjonsloven § 9-4 åpner for at det i pen-
sjonsplanen kan fastsettes at arbeidstakerne i pen-
sjonsordningen skal innbetale årlige innskudds-
premier på inntil 4 prosent av arbeidstakernes 
lønn. Tilskuddet kan ikke utgjøre mer enn halv-
parten av den premie som foretaket betaler for 
arbeidstakeren. Tilsvarende bestemmelse finnes i 
innskuddspensjonsloven § 5-6. 

Dagens ordning for tilskudd fra arbeids-
takerne med tanke på arbeidstakerfinansiert opp-
sparing til pensjon innenfor rammene av kollek-
tive tjenestepensjonsordninger, er basert på at det 
i pensjonsplanen skal fastsettes om slik oppspa-
ring skal skje, og at en slik bestemmelse vil gjelde 
for alle arbeidstakere som er medlem av tjeneste-
pensjonsordningen. Det er således ikke mulig for 
de enkelte arbeidstakere på frivillig basis å spare 
til egen pensjon innenfor tjenestepensjonsordnin-
gen, med mindre pensjonsplanen etablerer en til-
skuddsordning for alle arbeidstakerne i foretaket. 
Selv om det ikke fremgår av pensjonslovenes 
bestemmelser, vil etablering av en arbeidstaker-
finansiert tilskuddsordning i praksis forutsette en 
avtale mellom foretaket og i det minste et klart 
flertall av arbeidstakerne eller fagforening(er) 
som representerer et klart flertall av arbeidsta-
kerne. Uavhengig av dette er det en forutsetning 
at den enkelte arbeidstaker ikke skal kunne reser-
vere seg mot å delta i tilskuddsordningen. 

Banklovkommisjonen viser til at pensjons-
lovene åpner for at foretaksfinansierte tjeneste-
pensjonsordninger kan påbygges med en kollek-
tiv arbeidstakerfinansiert tilskuddsordning med 
sikte på å sikre arbeidstakerne et høyere pen-
sjonsnivå enn foretaket selv vil tilby. Det er imid-
lertid få pensjonsordninger i privat sektor som har 
en slik påbygning. Banklovkommisjonen antar at 
dette først og fremst skyldes kravet om at en kol-
lektiv arbeidstakerfinansiert tilskuddsordning må 
omfatte alle arbeidstakere i foretaket. Pensjons-
ordninger i statlig og kommunal sektor omfatter 
derimot normalt en arbeidstakerfinansiert tilskud-
dordning som er utformet i samsvar med krav 
fastsatt i lov eller tariffavtale, og som følgelig er 
uten reservasjonsrett for enkelte arbeidstakere. 

Under arbeid med en ny lovgivning for kollek-
tive tjenestepensjonsordninger som vil omfatte 
foretak med ganske forskjellig lønnsevne og der-
for pensjonsordninger med ulike pensjonsnivåer, 
er det reist spørsmål om en viss oppmykning av 
foretakspensjonslovens regler på dette området. 
Banklovkommisjonen mener at forutsetningen for 

at en foretaksfinansiert pensjonsordning i privat 
sektor skal kunne påbygges med en arbeidstaker-
finansiert tilskuddsordning, vil være at tilskudd-
ordningen utformes på en måte som er i samsvar 
med pensjonsordningens kollektive karakter. 
Dette tilsier at en slik tilskuddordning – uten 
grunnlag i lov eller tariffavtale – bare bør kunne 
etableres av foretaket med tilslutning fra et bety-
delig flertall av foretakets arbeidstakere (for 
eksempel to tredeler) eller med tilslutning fra fag-
foreninger som representerer et betydelig flertall 
av arbeidstakerne i foretaket. En forutsetning bør 
også være at tilskuddsnivået i prosent av lønn og 
andre elementer i tilskuddordningen blir gjort til 
en del av pensjonsplanen og dermed blir fastsatt 
med virkning for alle arbeidstakerne i foretaket. 
På den annen side mener Banklovkommisjonen at 
et ubetinget krav om at alle arbeidstakere skal 
delta i tilskuddsordningen i praksis vil innebære 
at et forholdsvis lite mindretall av arbeidstakerne 
vil ha vetorett. Dette taler for at det i avtalen om 
etableringen av en arbeidstakerfinansiert til-
skuddsordning bør kunne fastsettes bestemmel-
ser som angir vilkårene for at enkelte arbeidsta-
kere skal kunne velge å stå utenfor ordningen. 
Banklovkommisjonens lovutkast § 4-25 er utformet 
i samsvar med dette. Dette gjelder imidlertid ikke 
nye arbeidstakere som kommer inn i pensjonsord-
ningen etter at den arbeidstakerfinansierte til-
skuddsordningen er etablert. For disse vil 
arbeidstakertilskuddet være en del av arbeidsav-
talen. Dersom tariffavtale gjelder tilskuddsord-
ning, skal arbeidstakere som omfattes av tariff-
avtale omfattes av ordningen. Reservasjonsretten 
vil således i verste fall være en overgangsordning 
knyttet til ansatte på det tidspunktet som avtalen 
inngås. For at tilskuddsordningen skal beholde et 
kollektivt preg etter etablering av tilskuddsordnin-
gen, foreslås det videre at det også skal være et 
flertall på to tredeler av medlemmene som må 
velge å gå inn i tilskuddsordningen og ikke benyt-
ter seg av reservasjonsretten for at ordningen skal 
bli noe av. 

Banklovkommisjonen viser til at foretaksstruk-
turen i norsk næringsliv og forskjeller i foretake-
nes lønnsevne og økonomi medfører at pensjons-
nivået i kollektive tjenestepensjonsordninger vil 
kunne variere betydelig. For arbeidstakere i små 
og mellomstore foretak som ofte er basert på min-
stekravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon, 
vil derfor en arbeidstakerfinansiert tilskuddord-
ning kunne bidra på en kostnadseffektiv måte til å 
sikre arbeidstakerne et bedre pensjonsnivå enn 
det enkelte foretak selv ser seg i stand til å finansi-
ere. De tilskudd som i tilfelle innbetales av 
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arbeidstakerne, vil bli tilført deres pensjonsbe-
holdninger og være undergitt betryggende for-
valtning i pensjonsinnretningen, og vil dermed 
også bare kunne disponeres etter de regler som 
ellers vil gjelde for uttak av pensjon og beregning 
av pensjonsytelser i pensjonsordningen. En antar 
at årlige arbeidstakerinnskudd bør fastsettes til en 
bestemt prosent av arbeidstakerens lønn mellom 
0 og 12 G, og at arbeidstakernes årlige innskudds-
premie ikke bør kunne settes høyere enn halvpar-
ten av den maksimale grensen for årspremie som 
følger av §§ 4-10 og 4-13, se lovutkastet § 4-25 
annet ledd første og annet punktum. Bestemmel-
sen om tilleggspremie for lønn mellom 7,1 og 12 G 
foreslås derfor ikke gitt tilsvarende anvendelse.

Banklovkommisjonen er klar over at en kollek-
tiv arbeidstakerfinansiert påbygning på foretakets 
tjenestepensjonsordning kan reise skattemessige 
spørsmål, særlig som følge av den skattegunstige 
behandling av kollektive tjenestepensjonsordnin-
ger. En antar imidlertid at de sentrale skatteprove-
nyhensyn vil være ivaretatt ved en regel om at 
foretakets og arbeidstakernes samlede tilskudd til 
pensjonsordningen må ligge innenfor den grense 
for høyeste årlig innskuddspremie på 7 prosent av 
lønn som er omtalt foran i avsnitt 5.3.5, se lovut-
kastet § 4-25 annet ledd tredje punktum. 

Medlemmene Juliussen, Mildal, Skomsvold og 
Storrødvann mener det er viktig å åpne for mer 
fleksible og romslige løsninger når det gjelder til-
skudd fra arbeidstakerne. Arbeidstaker kan med 
pensjonsreformen ha et økt behov og ønske om å 
tilpasse egen pensjonssparing. Bedre tilretteleg-
ging for individuell sparing vil derfor være fornuf-
tig både av hensyn til den enkelte og for samfun-
net og det vil fremme mobiliteten i arbeidslivet. 
Det bør legges til rette for at individuell sparing 
kan skje på en enkel og kostnadseffektiv måte, for 
eksempel som arbeidstakertilskudd i en tjeneste-
pensjonsordning der dette er i henhold til avtale 
med arbeidsgiver.

Disse medlemmene mener at kravet om minst 
to tredelers deltakelse i arbeidstakernes til-
skuddsordning til pensjonsordningen bør utgå. 
En slik begrensning tjener etter disse medlemme-
nes syn ikke et rimelig formål da arbeidstakeres 
evne og vilje til premietilskudd blant annet vil 
avhenge av alder og familieforhold. Yngre 
arbeidstakere i etableringsfasen vil ikke ha den 
samme evne til ekstra pensjonssparing som eldre 
arbeidstakere. Det bør derfor være mulig for 
arbeidstakerne fritt å kunne reservere seg helt 
eller delvis mot å betale innskudd, enten perma-
nent eller for en periode. Dessuten bør arbeids-
takere som blir ansatt etter at ordningen er eta-

blert, også ha reservasjonsrett, jf. § 4-25 fjerde 
ledd. Disse medlemmene mener videre at arbeids-
takere bør ha anledning til å spare inntil et nivå 
der summen av foretakets sparing og tilskuddet 
fra den ansatte, til sammen er begrenset av de 
øvre maksimale grensene i lovutkastet §§ 4-10 og 
4-13, slik at mulighetene til å spare til fremtidig 
pensjon blir uavhengig av nivået på foretakets tje-
nestepensjonsordning.

Skattereglene må innrettes slik at arbeids-
takers tilskudd behandles skattemessig likt med 
arbeidsgivers innskudd.

5.4 Pensjonsinnretningenes 
garantiansvar

5.4.1 Innskuddspremier uten fradrag for 
forventet avkastning

Ovenfor i avsnitt 4.1.1 fremgår det at premie-
beregningen i ytelsesbaserte foretakspensjons-
ordninger har vært basert på at pensjonsinnret-
ningen skal oppnå en årlig avkastning på pen-
sjonskapitalen til enhver tid som minst tilsvarer 
den beregningsrenten som er brukt i beregnings-
grunnlaget. Beregningsrenten har variert fra 4 til 
2,5 prosent i de siste 15 til 20 årene. Siden forven-
tet avkastning går til fradrag i beregnet årlig pre-
mie og reelt utgjør en forhåndsfastsatt premiera-
batt for foretaket, har pensjonsinnretningen hvert 
år ansvar og risiko for at pensjonsordningens pre-
miereserver årlig tilføres en avkastning som til-
svarer beregningsrenten, og dermed blir tilstrek-
kelig til å sikre medlemmenes opptjente pensjon. 
Som beskrevet ovenfor i avsnitt 4.3.2 og 4.3.3, har 
denne form for avkastningsrisiko og garantian-
svar vist seg å ha ført til betydelige økonomiske 
utfordringer for pensjonsinnretningene idet dette 
har medført en akkumulert risiko for pensjonsinn-
retningene som innebærer en trussel mot deres 
egenkapital og evnen til å oppfylle lovfastsatte 
kapitalkrav. Vesentlige endringer i finansierings-
opplegget i forsikringsbaserte pensjonsordninger 
er derfor etter Banklovkommisjonens oppfatning 
påkrevd for å sikre et bærekraftig økonomisk 
grunnlag for kollektiv tjenestepensjonsforsikring i 
privat sektor (ovenfor i avsnitt 5.2.3). 

Banklovkommisjonen mener derfor at en nå 
prinsipielt bør gå over til en ordning hvor nivået 
på innskuddspremier som foretaket årlig skal til-
føre pensjonsordningen, bestemmes uavhengig av 
forventet fremtidig avkastning ved forvaltningen 
av innbetalt pensjonskapital. I kollektiv pensjons-
forsikring med en innskuddsbasert opptjenings-
ordning er dette også en naturlig og oversiktlig 
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løsning fordi selve innskuddspremienivået i pro-
sent av lønn blir fastsatt ved bestemmelser i fore-
takenes pensjonsplaner. I så fall bør oppnådd 
avkastning tilordnes pensjonskapital og dispone-
res til pensjonsformål, i første rekke til dekning av 
kostnadene ved en oppregulering av pensjonsbe-
holdningen i samsvar med behovet for inflasjons- 
og nivåsikring av opptjent pensjon. Et annet spørs-
mål er om pensjonsinnretningen skal pålegges 
eller ha adgang til å påta seg, et ansvar for hvilken 
avkastning som oppnås ved dets forvaltning av 
pensjonsbeholdningen til medlemmene i pen-
sjonsordningen. 

5.4.2 Hvordan skal avkastningsrisikoen 
håndteres?

Problemet med akkumulering av avkastningsri-
siko tilsier altså en annen håndtering av avkast-
ningsrisikoen i nye produkter basert på tjeneste-
pensjonsforsikring enn hva som er tilfelle for de 
ytelsesbaserte foretakspensjonsordningene. I dag 
er avkastningsrisikoen opp til beregningsrenten 
plassert hos pensjonsinnretningen og denne risi-
koen må de ta seg betalt for gjennom premien. 
Høy avkastningsrisiko tilsier derfor høy premie, 
men svingninger i kapital- og rentemarkedene har 
vist at det er vanskelig å beregne denne risikoen 
med den lange tidshorisonten, opptil 40-50 år, som 
tjenestepensjon har. Det vises til avsnitt 4.3.2 
ovenfor. 

Et alternativ til plassering av avkastningsrisi-
koen hos pensjonsinnretningene, er en plassering 
av risikoen hos foretaket som etablerer pensjons-
ordningen. Dersom risikoen for at pensjonskapita-
len skal oppnå en viss minsteavkastning hvert år 
plasseres hos foretaket, vil dette innebære at fore-
taket vil stå ansvarlig for at pensjonskapitalen blir 
tilført den forutsatte minsteavkastningen i år hvor 
forvaltningen av kapitalen ligger under fastsatt 
avkastningsnivå. I år med dårlig avkastning vil 
dette kunne medføre atskillige ekstrakostnader 
for foretak utover den årlige pensjonspremien 
som er fastsatt ut fra pensjonsplanen. En slik for-
pliktelse antas også å ville utløse et krav til 
balanseføring av framtidig pensjonsforpliktelse. 
En slik plassering av risikoen kan også skape 
usikkerhet for arbeidstakerne som følge av risi-
koen for at foretaket kan gå konkurs. Uten noen 
underliggende sikring for kapital innbetalt til pen-
sjonsinnretningen, fremstår derfor dette som en 
dårlig løsning for arbeidstakerne.

Et annet alternativ er at den enkelte arbeids-
taker selv tar risikoen for at forvaltningen av kapi-
talen vil gi brukbar avkastning. Dette er løsningen 

i innskuddspensjonsordninger med individuelle 
investeringsporteføljer, jf. innskuddspensjons-
loven § 3-3. Den enkelte arbeidstaker er der gitt 
anledning til å foreta valg hva gjelder plasseringen 
av kapitalen i forhold til ønsket risikonivå. All 
avkastning vil bli tilført kapitalen. Dersom det 
ikke oppnås positiv avkastning, vil pensjonskapita-
len reduseres. Skulle all risiko for avkastning plas-
seres hos den enkelte arbeidstaker, er Banklov-
kommisjonen av den oppfatning at dette må kombi-
neres med en rett til all avkastning som oppnås og 
eventuelt også rett til investeringsvalg. For mange 
arbeidstakere vil en slik risiko likevel kunne 
skape usikkerhet og lite forutberegnelighet. 
Banklovkommisjonen mener derfor at standard-
modellen bør utformes på en måte som gir 
arbeidstakerne en større grad av sikkerhet og for-
utberegnelighet hva gjelder utviklingen av pen-
sjonskapitalens størrelse. 

Et tredje alternativ er en fordeling av avkast-
ningsrisikoen, hvor avkastningsgaranti fra pen-
sjonsinnretningens side settes forholdsvis lavt, 
men på et slikt nivå at den fremstår som en grunn-
leggende sikring for arbeidstakerne. En oppregu-
lering av pensjonsbeholdningen utover dette 
grunnivået kan enten skje gjennom tilføring av 
ytterligere avkastning som faktisk er oppnådd ved 
forvaltningen av kapitalen, eller ved å pålegge 
foretaket en subsidiær plikt til å skyte til det som 
mangler av den avkastning som trengs for å sikre 
en årlig oppregulering av pensjonsbeholdningen. 
Etter Banklovkommisjonens vurdering vil en slik 
mellomløsning i form av en fordeling av avkast-
ningsrisikoen mellom pensjonsinnretning, foretak 
og arbeidstakere gi en god og fleksibel løsning for 
pensjonsordninger utformet etter standardmodel-
len. 

Ut fra dette foreslår Banklovkommisjonen, for 
det første, at pensjonsinnretningen generelt skal 
ha et årlig ansvar for at pensjonskapitalen ikke vil 
bli redusert i verdi, det vil si at de skal ha en null-
garanti. Nullgarantien vil innebære at arbeids-
takerne er sikret mot reduksjon i opptjent pen-
sjonsbeholdning (pensjonskapitalen), se neden-
for avsnitt 5.4.3. Nullgarantien vil omfatte både 
innbetalt pensjonskapital og annen tilført kapital 
som inngår i den enkelte arbeidstakers pensjons-
beholdning til enhver tid. Prinsippet om avkast-
ningsrisiko basert på nullgaranti vil dessuten 
være et vesentlig element i tilpasningen av ny tje-
nestepensjonsforsikring til soliditets- og kapital-
kravene i den nye EU/EØS lovgivningen om forsi-
kringsforetak. De nye kapitalkrav etter Solvens II 
tilsier at det nå foreligger et klart behov for å 
unngå at det over tid bygges opp betydelig lang-
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siktig renterisiko i pensjonsinnretningene, jf. 
Banklovkommisjonens utredning nr. 25, NOU 
2012: 3 side 19-20 og 31-41. 

For det annet foreslås at pensjonsplanens 
regler om oppregulering av pensjonskapitalen kan 
utformes forskjellig i pensjonsordninger basert på 
standardmodellen og pensjonsordninger basert 
på grunnmodellen, jf. lovutkastet § 4-2 annet ledd. 
Den vesentlige forskjellen er at et foretak som vel-
ger å ha pensjonsordning basert på standardmo-
dellen, vil ha et subsidiært ansvar for å sikre en 
fastsatt årlig oppregulering av pensjonsbeholdnin-
gen i den utstrekning årets avkastningsnivå ikke 
gir full dekning av kostnadene (nedenfor i avsnitt 
6.5). For å begrense risikoen for at foretaket skal 
få slikt ansvar, foreslår Banklovkommisjonen at 
årlig avkastning som overstiger det som trengs til 
slik oppregulering, blir tilført et reguleringsfond 
som i senere år kan benyttes til å dekke kostnader 
ved oppregulering. I pensjonsordninger basert på 
grunnmodellen derimot vil faktisk oppnådd 
avkastningsnivå bli bestemmende for den årlige 
oppregulering av pensjonsbeholdningen (neden-
for i avsnitt 7.4), og det vil da være arbeidstakerne 
som bærer risikoen for årlig avkastningsnivå ut 
over pensjonsinnretningens nullgaranti. Det har 
imidlertid historisk sett vært relativt få år hvor 
livsforsikringsselskapene ikke har oppnådd en 
positiv avkastning ved kapitalforvaltningen. Det 
vises til tabell 5.3.

Dette skillet mellom standardmodellen og 
grunnmodellen vil bli bestemmende for om, og i 
hvilken utstrekning, foretaket vil måtte regn-
skapsmessig balanseføre fremtidige pensjonsfor-
pliktelser. Dette er det redegjort for foran i avsnitt 
5.2.5. 

5.4.3 Årlig nullgaranti

Av forsikringsvirksomhetsloven § 9-16 tredje ledd 
følger det at pensjonsinnretningene er ansvarlig 
for at premiereserven årlig tilføres den bereg-
ningsrenten som er lagt til grunn i beregnings-

grunnlaget. Dette vil i forhold til en nullgaranti 
innebære at i år hvor avkastningen blir negativ, vil 
pensjonsinnretningen måtte tilføre premiereser-
ven kapital for å oppfylle den årlige garantien. 
Pensjonsinnretningene kan ikke vente og se om 
det neste år eller senere år oppnås en avkastning 
som medfører at samlet avkastning blir positiv. 

Fra pensjonsinnretningene har det vært anført 
at en slik årlig avkastningsgaranti medfører en 
kortsiktighet i aktivaallokeringen av pensjonsmid-
lene, som går utover muligheten for å oppnå en 
optimal aktivaplassering på lengre sikt. Det er vist 
til at for å oppnå en høyest mulig avkastning av 
kapitalen på lang sikt, bør midlene plasseres med 
en forholdsvis høy andel i aksjer. En høy aksjean-
del medfører imidlertid også en risiko for relativt 
høye årlige svingninger i oppnådd årlig avkast-
ning. Har man en årlig avkastningsgaranti, vil en 
høy andel plassert i aksjer eller tilsvarende aktiva, 
medføre relativt høy risiko for pensjonsinnretnin-
genes egenkapital. For å unngå risikoen på egen-
kapital, velger pensjonsinnretningene da i stedet 
en forsiktig aktivaallokering hvor en langt større 
andel av midlene plasseres i mer rentestabile 
aktiva som for eksempel obligasjoner. 

Fra pensjonsinnretningenes side har det der-
for vært anført at det i stedet for en årlig nullga-
ranti, bør være mulig for pensjonsinnretningene å 
gi en såkalt sluttgaranti. En sluttgaranti vil inne-
bære at fremtidig overskudd kan benyttes til å 
dekke tap. Pensjonsinnretningene vil da kunne 
plassere kapitalen på en mer langsiktig måte og 
dermed oppnå større avkastning på sikt, samtidig 
som arbeidstakerne vil være garantert en slutt-
verdi på pensjonskapitalen som er i samsvar med 
nullgarantien. Dette vil kunne redusere kostna-
dene knyttet til tjenestepensjonsordningene og gi 
mulighet for en høyere oppregulering av pen-
sjonskapitalen. 

Finanstilsynet har i brev av 8. mars 2011 til 
Finansdepartementet beskrevet mulige effekter 
av en sluttgaranti på pensjonsinnretningenes akti-
vaallokering, pensjonsinnretningenes kapitalkrav, 

1 Tallene for bokført avkastning er et gjennomsnitt av tall fra tre av livsforsikringsselskapene som er store på kollektiv pensjon 
innenfor privat og offentlig sektor.

Kilde: KLP og Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørenes rapport «Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2012»

Tabell 5.3 Gjennomsnittlig bokført avkastning i livsforsikringsselskap1 og alminnelig lønnsvekst siste ti år. 
Tall i prosent.

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Gj.snitt

Bokført avkastning 2,5 2,4 7,3 6,3 6,6 8,5 9,4 1,7 5,3 5,3 4,3 5,3

Alminnelig lønnsvekst 4,8 5,7 4,5 3,5 3,3 4,1 5,4 6,3 4,2 3,7 4,2 4,5
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rentetilpasning og i forhold til retten til flytting. 
Finanstilsynet har på denne bakgrunn vurdert 
muligheter for en overgang fra årlig garanti til 
sluttgaranti i virksomhetsreglene for livsforsik-
ring, se avsnitt 5.3 i brevet. Finanstilsynet finner 
det imidlertid ikke tilrådelig å anbefale at det gås 
over til et system med sluttgaranti, verken for fri-
poliser eller premiebetalende kontrakter. Finans-
tilsynet viser til at dette ville kunne gi økt risiko og 
for sterke insentiver til å investere i lange obliga-
sjoner, samtidig som det ikke er forenlig med hen-
synet til videreføring av gjeldende flytteregelverk. 

Banklovkommisjonen legger til grunn at en 
avkastningsgaranti basert på et nullnivå i tilknyt-
ning til nye kollektive tjenestepensjonsforsikrin-
ger, vil medføre en kraftig reduksjon i forhold til 
den avkastningsrisikoen som pensjonsinnretnin-
gene i dag har knyttet til de ytelsesbaserte fore-
takspensjonsordningene. I eksisterende porteføl-
jer ligger gjennomsnittlig avkastningsgaranti på 
om lag 3,5 prosent.

Banklovkommisjonen mener også at det i for-
hold til et nytt tjenestepensjonsprodukt er viktig å 
unngå mulige innelåsningseffekter som kan 
begrense mulighetene for flytting av pensjonsord-
ningene mellom pensjonsinnretningene og der-
med konkurransen i det kollektive tjenestepen-
sjonsmarkedet. Banklovkommisjonen er opptatt av 
at et nytt kollektivt tjenestepensjonsforsikrings-
produkt fremstår som et godt balansert produkt 
hva gjelder risikoplassering. Produktet kan ikke 
utformes med sikte på å balansere ut tidligere 
akkumulert avkastningsrisiko i andre pensjons-
produkter. Det vises her til Finanstilsynets vurde-
ring og tilrådning til Finansdepartementet i brev 
av 8. mars 2011. 

Pensjonsinnretningens nullgaranti for stan-
dardmodellen fremgår av lovutkastet § 5-1 annet 
ledd, jf. § 2-3 annet ledd. Pensjonsinnretningene 
skal ta seg betalt for den risiko de påtar seg, jf. for-
sikringsvirksomhetsloven 9-5, jf. § 9-3. Dette inne-
bærer at pensjonsinnretningene i den årlige pre-
mie som kreves av foretaket skal beregne en pris 
for nullgarantien. 

I lovutkastet er det videre lagt opp til at nullga-
rantien også skal omfatte pensjonsordningens 
premiefond, se lovutkastet § 5-9 første ledd som 
blant annet viser til § 5-1 annet ledd i lovutkastet.

Medlemmene Andreassen, Breck, Heldal, 
Kierulf Prytz og Søyland er enig i at årlig nullga-
ranti skal være hovedregel i standardmodellen. I 
standardmodellen bør det imidlertid også kunne 
avtales at nullgarantien skal være flerårig. 

Medlemmene Mildal, Skomsvold og Storrød-
vann ønsker å påpeke ulike utfordringer i forsla-

gene til håndtering av avkastningsrisiko. For det 
første mener disse medlemmene at foretakene ved 
å velge en standardmodell påtar seg et svært bety-
delig reguleringsansvar over en lang tidshorisont 
som det er vanskelig å se konsekvensene av. Det 
er derfor av stor betydning at de får god og realis-
tisk rådgivning av pensjonsinnretningen i forhold 
til det å påta seg et slikt ansvar. Spesielt utfor-
drende er dette i perioder med lave avkastningsni-
våer, og lave eller ingen reguleringsfond. Videre 
påpeker disse medlemmene at løsningen med null-
garanti til enhver tid vil kunne føre til en forsikti-
gere forvaltning fra pensjonsinnretningens side, 
som igjen kan medføre lavere forventede pensjo-
ner til de ansatte. Spørsmålet er om verdien av 
nullgaranti til enhver tid er verdt kostnadene med 
en forsiktig forvaltning og en prislapp på premien 
for nullgarantien. Nullgarantien bør derfor kunne 
være en «kan»-regel i standardmodellen.

Disse medlemmene har ønsket at det også 
skulle legges frem forslag til vurdering der garan-
tien eventuelt kunne gis over en lengre horisont 
enn et år, men slike løsninger har ikke blitt pre-
sentert. 

Disse medlemmene påpeker videre at standard-
modellen med nullgaranti har en skjevhet i for-
hold til det at pensjonsinnretningen vil være opp-
tatt av å forvalte midlene slik at de sikrer det 
garanterte nullnivået, noe som kan føre til lavere 
forventet avkastning. På den annen side er det 
foretaket som står risiko for å dekke opp eventuell 
manglende avkastning mellom det garanterte 
reguleringsnivået og null. Foretakene kan på sin 
side ikke påvirke forvaltningen. 

Noen av svakhetene med standardmodellen 
bemerket over, oppfattes imidlertid som bedre 
håndtert i løsningsvarianten med investeringsvalg 
for foretaket (§ 5-6). Her kan foretaket i stedet 
velge å ikke ha garanti (kun subsidiær nullga-
ranti) eller velge en løsning med avtalt avkast-
ningsgaranti som angitt i § 5-8. Tilsvarende vil 
man i grunnmodellen kunne velge en løsning med 
individuelt investeringsvalg der det heller ikke er 
tilknyttet en nullgaranti.

5.4.4 Trengs bufferkapital?

På bakgrunn av at også en nullgarantiordning vil 
medføre en viss risiko for pensjonsinnretningene, 
har Banklovkommisjonen vurdert pensjonsinnret-
ningenes behov og mulighet for å bygge opp en 
bufferkapital knyttet til nullgarantien. 

I dag gir forsikringsvirksomhetsloven § 9-17 
pensjonsinnretningene adgang til å sikre sine for-
pliktelser ved utgangen av det enkelte år, ved å 
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foreta tilleggsavsetninger utover minstekravene 
til premiereserve ved kontrakter med kontrakts-
fastsatte forpliktelser. Ytelsesbaserte foretakspen-
sjonsordninger er et typisk eksempel på kontrakt 
med kontraktsfastsatte forpliktelser. Adgangen til 
å foreta tilleggsavsetninger kan bare benyttes i år 
hvor avkastningsresultatet overstiger premiebe-
regningsrenten for den kontrakt det gjelder. Til-
leggsavsetningene som blir fordelt på de enkelte 
kontrakter, kan senere brukes i år der avkastnin-
gen ikke er stor nok til å dekke premiebereg-
ningsrenten, men kan derimot ikke brukes til å 
dekke et negativt avkastningsresultat, det vil si 
hvor avkastningen er mindre enn null. Tilleggsav-
setningene er således ikke anvendelig som buffer-
kapital i pensjonsordninger der avkastningsgaran-
tien er null, se ovenfor i avsnitt 4.1.1. 

Heller ikke risikoutjevningsfond i forsikrings-
virksomhetsloven § 9-22 er anvendelig som buffer 
knyttet til nullgarantien, da risikoutjevningsfondet 
kun gjelder biometrisk risiko og ikke finansiell 
risiko.

Banklovkommisjonen legger til grunn at en 
bufferkapital knyttet til en nullgaranti kan slå posi-
tivt ut i forhold til muligheten for langsiktig aktiva-
plassering, som på kort sikt kan innebære en høy-
ere risiko for negativ avkastning, men som på lang 
sikt vil kunne gi en høyere samlet avkastning. 
Størrelsen på behovet for en slik avsetning vil vari-
ere med markedssvingningene og den aktiva-
allokering som pensjonsinnretningen velger å ha 
for sin kollektive portefølje eller for deler av 
denne. En bufferkapital vil også kunne redusere 
selskapenes behov for oppbygging av egenkapital 
under et framtidig Solvens II regelverk. 

Forsikringsvirksomhetsloven § 9-15 fastsetter 
at selskapene skal ha avsetninger til dekning av 
sine forsikringsmessige forpliktelser. Forsikrings-
virksomhetsloven kapittel 9 er primært utformet 
med kollektive ytelsesbaserte forsikringsordnin-
ger for øye. Bestemmelsene passer i utgangs-
punktet ikke like godt til nye hybridbaserte kol-
lektive tjenestepensjonsforsikringer. Imidlertid 
gir forsikringsvirksomhetsloven § 9-15 tilstrekke-
lig grunnlag for pensjonsinnretningene til å 
benytte en del av den årlige risikopremien, som 
inngår i den årlige premien som foretaket betaler 
for de enkelte arbeidstakerne i pensjonsordnin-
gen, til en avsetning som kan virke som et buffer-
fond for nullgarantien. Dette vil innebære at årlig 
risikopremie knyttet til nullgarantien, ikke i sin 
helhet kan inntektsføres som avkastning av sel-
skapsporteføljen, men til gjengjeld vil en slik 
avsetning redusere den risiko pensjonsinnretnin-
gens egenkapital ellers er eksponert for. En slik 

avsetning kan for øvrig sammenlignes med sik-
kerhetsavsetninger i skadeforsikringsselskap. 
Kongen kan med hjemmel i § 9-15 siste ledd fast-
sette nærmere regler om slike avsetninger der-
som det viser seg å være behov for dette.

5.4.5 Avtalte avkastningsgarantier

En lovfastsatt nullgarantiordning vil ikke være til 
hinder for at pensjonsinnretningene ved avtale 
kan påta seg en høyere avkastningsgaranti. 
Enkelte foretak vil kunne være interessert i at 
pensjonsinnretningen overtar risiko for at det opp-
nås en høyere årlig avkastning enn null prosent 
ved forvaltningen av pensjonskapitalen. Det kan 
være at foretaket ønsker å gi arbeidstakerne en 
bedre grunnsikring, eller at det vil gardere seg 
mot svingninger i kapital- eller rentemarkedet. 
Samtidig vil selvsagt avtalte avkastningsgarantier 
også øke pensjonsinnretningens egenkapitalrisiko 
og derfor betinge særskilt vederlag. 

Etter innskuddspensjonsloven § 3-4 femte ledd 
kan pensjonsinnretninger som har overtatt inn-
skuddspensjonsordninger med rett til investe-
ringsvalg, knytte særskilt avkastningsgaranti til 
forvaltningen av en investeringsportefølje. Pen-
sjonsinnretningen skal da kreve særskilt godtgjø-
relse for dekning av denne risikoen. 

I samsvar med dette foreslår Banklovkommi-
sjonen i lovutkastet § 5-8 at pensjonsinnretningen 
og foretaket kan avtale en høyere avkastningsga-
ranti enn null. På samme måte som i innskudds-
pensjonsloven skal pensjonsinnretningene kreve 
særskilt godtgjørelse for garantiutvidelsen utover 
nullgarantien. Omfang og varighet av avkastnings-
garantier må i alle tilfelle være tilpasset pensjons-
innretningens alminnelige soliditetsnivå. Av solidi-
tetsmessige grunner foreslås det at avkastnings-
prosenten ikke kan settes høyere enn 3 prosent, 
eller en annen prosentgrense fastsatt av Finanstil-
synet ut fra markeds- eller soliditetsforhold. Et 
alternativ kunne vært å overlate til Finanstilsynet 
å fastsette en prosentgrense uten at det fremgikk 
noen normalverdi av lovteksten. Banklovkommi-
sjonen mener imidlertid at det av informasjons-
hensyn bør fremgå en normalverdi direkte av lov-
teksten. For å hindre en akkumulering av risiko 
over tid foreslås det videre at avkastningsgaran-
tien ikke kan ha en løpetid på mer enn fem år. 
Dette vil innebære at avtale og nivå på avkast-
ningsgaranti utover nullgarantien skal revurderes 
hvert femte år. 

For mange arbeidstakere vil det være summen 
av en avkastning utover null prosent som over tid 
tilføres kapitalen i opptjeningstiden som vil være 
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avgjørende. Avkastningen i det enkelte år er iso-
lert sett ikke av så stor interesse så lenge det ikke 
skjer en reduksjon av pensjonsbeholdningen. Det 
foreslås derfor at avkastningsgaranti utover null 
prosent enten kan utformes som en årlig garanti 
eller som en garanti for en gjennomsnittlig avkast-
ning i løpet av et nærmere bestemt antall år. Sist-
nevnte mulighet vil kunne redusere kostnadene 
knyttet til en avkastningsgaranti utover null pro-
sent og således kanskje åpne for at flere foretak ut 
fra lønnsevne kan ta seg råd til en slik utvidet 
garanti. 

En avtale om særskilt avkastningsgaranti vil 
medføre krav om balanseføring av framtidige pen-
sjonsforpliktelser hos foretaket. 

Når det gjelder avkastningsgaranti knyttet til 
investeringsvalg, vises det til avsnitt 6.9 nedenfor. 

5.5 Levealdersrisiko og 
levealdersjustering

5.5.1 Ytelsesbasert foretakspensjon

Ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger medfø-
rer at pensjonsinnretningen har en betydelig og 
langsiktig risiko for økning av de forsikredes leve-
tid i løpet av opptjenings- og utbetalingsperioden. 
Pensjonsplanen forhåndsfastsetter størrelsen av de 
pensjonsytelser som skal utbetales og angir som 
regel at pensjon skal utbetales så lenge et medlem 
lever (foretakspensjonsloven § 5-1). Retten til pen-
sjon faller bort når medlemmet dør, uavhengig av 
om dette skjer før eller etter uttak av pensjon. 

I ytelsesbasert foretakspensjon beregnes de 
årlige premiene slik at pensjonskapitalen (premie-
reserven) ved nådd opptjeningsalder (67 år) skal 
være tilstrekkelig til å sikre utbetaling av pensjon i 
forventet levetid uten ytterligere premieinnbeta-
ling fra foretaket i utbetalingsperioden. Årlig pre-
mier beregnes derfor ut fra forventet levealder – 
og dermed forventet utbetalingsperiode. I premie-
beregningsgrunnlaget for pensjonsordningen inn-
går en dødelighetsstatistikk med sikkerhetsmar-
giner som angir forventet dødelighet for hver års-
klasse av menn og kvinner. Pensjonsinnretningen 
har således risikoen for en økning av levealderen i 
løpet av hele opptjenings- og utbetalingsperioden i 
forhold til de forutsetninger som ligger til grunn 
for dødelighetsstatistikken med sikkerhetsmargi-
ner. Pensjonsinnretningen kan ikke kreve tilleggs-
premie hvis utviklingen i levealder er blitt en 
annen enn forutsatt, og kontraktsfastsatt pensjon 
kan heller ikke settes ned selv om utbetalingsperi-
oden blir lengre enn forventet (foran i avsnitt 
4.1.1). Premieberegningsgrunnlaget kan selvsagt 

endres og baseres på oppdatert dødelighetsstati-
stikk i løpet av opptjeningstiden, men den høyere 
premie beregnet på nytt grunnlag får likevel bare 
betydning for pensjon opptjent etter endringen. 
Selve endringen utløser derfor krav om at pen-
sjonsinnretningen ved egne midler foretar betyde-
lig økning av avsetningene til premiereserve for 
allerede opptjente pensjonsrettigheter.

Ved premieberegning ut fra forventet leve-
alder legger pensjonsinnretningene til grunn at 
pensjonsforpliktelsene overfor en del av arbeids-
takerne etter hvert vil falle bort som følge av 
dødsfall i løpet av opptjenings- og utbetalingsti-
den, og at midler som sikrer deres opptjente pen-
sjon, dermed vil bli frigjort. Forventet omfang av 
frigjorte midler («dødelighetsarv»), beregnet ut 
fra dødelighetsstatistikken, har i praksis gitt 
grunnlag for et fradrag i foretakenes årlig premie, 
men til gjengjeld plikter pensjonsinnretningen i 
opptjeningstiden selv årlig å overføre beregnet 
dødelighetsarv til pensjonsordningens premiere-
serve, også i år hvor faktisk dødelighetsarv viser 
seg å være mindre enn det som er beregnet i pre-
mietariffene, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 9-
16 tredje ledd. Pensjonsinnretningen bærer såle-
des risikoen for at levealderen skal øke og der-
med redusere årlig dødelighetsarv i forhold til 
beregnet nivå. 

Pensjonsinnretningenes premieberegnings-
praksis har derfor vist seg over tid å medføre en 
vesentlig større levealdersrisiko enn forventet, 
både risiko for økt levealder og lengre utbetaling 
av pensjoner, og for redusert dødelighet og redu-
sert dødelighetsarv i opptjenings- og utbetalings-
perioden. Levealdersrisikoen lar seg vanskelig 
beregne med rimelig sikkerhet eller tilstrekkelige 
marginer over så lange tidsrom som vanlige pen-
sjonsforpliktelser dekker. Selv om årlige premier 
senere kan forhøyes dersom levealderen viser seg 
å øke mer enn ventet, vil dette som nevnt ikke gi 
vederlag for økt levealdersrisiko som er knyttet til 
pensjonsrettigheter opptjent før endringen. Akku-
mulert levealdersrisiko må dekkes av pensjons-
innretningene selv, i første omgang ved oppregu-
lering av premiereservene for pensjonsforpliktel-
sene og dernest ved økte pensjonsutbetalinger til 
de mange pensjonister som lever lenger enn for-
ventet. Utviklingen i levealder over tid utgjør nå 
en alvorlig økonomisk utfordring for pensjonsinn-
retningene, jf. foran i avsnitt 4.1.1 punkt 3. Bank-
lovkommisjonen er derfor kommet til at håndterin-
gen av levealdersrisikoen i kollektiv pensjonsfor-
sikring må baseres på andre prinsipper enn i ytel-
sesbaserte pensjonsordninger etter foretakspen-
sjonsloven.
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5.5.2 Ny folketrygd

Pensjonssystemet i ny folketrygd er utformet på 
grunnlag av et prinsipielt skille mellom opptje-
ningsperioden og utbetalingsperioden (foran i 
avsnitt 5.2.2). Dette åpner også for en mer nyan-
sert omlegging av risikoen for økning i levealde-
ren mellom pensjonsleverandøren og medlem-
mene: 
– I opptjeningsperioden i ny folketrygd bæres 

risikoen for økning i levealder og endringer i 
dødelighet frem til uttak av pensjon av de 
enkelte årskullene. Dette oppnås ved at gjen-
nomsnittsberegnet faktisk dødelighetsarv i 
opptjeningsperioden integreres i beregningen 
av de delingstall folketrygden benytter ved 
fastsettelsen av årlig pensjon. Beregningen gjø-
res for hvert enkelt årskull i en opptjenings-
periode på 40 år på grunnlag av faktisk bortfall 
av pensjonsforpliktelser overfor de arbeids-
takere i årskullet som dør før uttak av pensjon. 
Økningen i levealder i opptjeningstiden vil der-
med redusere tilført dødelighetsarv.

– Levealdersrisikoen i utbetalingsperioden i ny 
folketrygd håndteres etter prinsippene om at 
den enkeltes årlige pensjon først skal fastset-
tes ved uttak av pensjon, og at årlig pensjon 
skal beregnes ut fra pensjonsbeholdningen og 
forventet levetid og dødelighetsarv på uttaks-
tidspunktet. Forventet levealder beregnes ut 
fra økningen i levealder frem til uttakstid-
punktet og påregnelig økning i levealder i 
utbetalingsperioden, og fastsettes årlig for 
hvert årskull i form av delingstall som angir 
forventet levetid (utbetalingsperiode) i antall 
år.

I ny folketrygd beregnes således størrelsen av 
årlig pensjonsytelse ut fra opptjent pensjonsbe-
holdning og delingstall som angir forventet leve-
tid ved uttak av pensjon. En økning i forventet 
levealder og utbetalingsperiode fører dermed til at 
ytelsesnivået blir lavere fordi pensjonsbeholdnin-
gen blir fordelt over et større antall år. Dette skal 
sikre – først – at samlede utbetalinger i folketryg-
den ikke vil øke med levealderen i befolkningen, 
og – dernest – at pensjonsbeholdningen opptjent i 
yrkesaktiv periode vil bli jevnt fordelt over forven-
tet levetid. Folketrygden som «pensjonsleveran-
dør» har således i hovedsak ikke risikoen for at 
redusert dødelighet og økt levetid medfører 
økning av samlet pensjonsutbetaling selv om utbe-
talingsperioden blir lengre. Avvik eller økning i 
levealder i forhold til det delingstall som på uttaks-
tidspunktet er benyttet ved beregningen av den 

enkeltes årlige pensjon, er imidlertid folketryg-
dens risiko.

Teknisk sett gjennomføres levealdersjusterin-
gen i ny folketrygd ved at pensjonsbeholdningen 
på uttakstidspunktet divideres med delingstall 
som angir forventet levetid og utbetalingsperiode 
i antall år, og som er beregnet og fastsatt i hoved-
sak på følgende måte:
– Delingstall fastsettes basert på forventet leve-

alder for de enkelte årskull, beregnet ut fra 
foreliggende og årlig oppdatert informasjon 
om utviklingen i dødelighet og levealder i 
befolkningen. 

– Ved beregningen av delingstall legges det til 
grunn et gjennomsnitt av dødeligheten for 
menn og kvinner, og det anvendes derfor 
samme delingstall for hele årskullet uavhengig 
av kjønn, se nærmere nedenfor i avsnitt 5.5.3.

– For hvert årskull fastsettes det delingstall når 
de er 61 år som generelt angir forventet utbeta-
lingsperiode for alle uttaksaldere fra 62 til 75 år. 
Formålet er både å ta hensyn til at forventet 
levetid varierer med alder på uttakstidspunk-
tet, og å sikre nøytralitet i forhold til det tids-
punkt den enkelte velger å ta ut pensjon.

– Ved uttak av pensjon blir den enkelte arbeids-
takers årlige pensjonsytelse beregnet ved bruk 
av det delingstall som etter uttaksalder og 
uttakstidspunktet da gjelder for arbeidstake-
ren. 

5.5.3 Håndtering av levealdersrisikoen i 
kollektiv pensjonsforsikring

Fremstillingen foran i avsnittene 5.5.1 og 5.5.2 
viser at risikoen for økt levealder prinsipielt er 
håndtert forskjellig i ytelsesbaserte pensjonsord-
ninger og i ny folketrygd, og at dette er av vesent-
lig betydning for omfanget av pensjonsleveran-
dørens levealdersrisiko. 

Forskjellen ligger i at i ytelsesbaserte pen-
sjonsordninger har pensjonsinnretningene risi-
koen for at utviklingen over tid i dødelighet og 
levealder svarer til det de har lagt til grunn i 
beregningsgrunnlagets forutsetninger og således 
ved beregningen av premiene. Avviker utviklin-
gen av dødeligheten og levealder fra disse bereg-
ningene, inkludert sikkerhetsmarginer ved en 
redusert dødelighet og dødelighetsarv i opptje-
ningsperioden og til utbetaling av fastsatte pen-
sjonsytelser i flere år enn forutsatt ved premiebe-
regningen, vil dette over tid utsette kapitalgrunn-
laget i pensjonsinnretningene for betydelige 
påkjenninger. Dette blir klart når man ser at utvik-
lingen i levealderen i ytelsesbaserte pensjonsord-
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ninger har medført en akkumulert levealdersri-
siko i pensjonsinnretningene som over tid, og som 
nå utgjør en alvorlig økonomisk utfordring for 
pensjonsinnretningene. I ny folketrygd derimot 
tas dødelighetsarv i opptjeningstiden i betrakt-
ning ved en beregning i ettertid ved at et gjen-
nomsnitt av faktisk dødelighetsarv og størrelsen 
av årlig pensjon beregnes ut fra pensjonsbehold-
ningen ved uttak av pensjon og ved delingstall 
som angir forventet levetid på uttakstidspunktet, 
det vil si det antall år pensjon forventes å komme 
til utbetaling. Folketrygden som «pensjonsleve-
randør» er således i hovedsak fritatt for leveal-
dersrisiko, bortsett fra avvik i faktisk levetid i for-
hold til det delingstall som på uttakstidspunktet er 
benyttet ved beregningen av de enkelte arbeids-
takeres 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 pensjonsordnin-
ger, medfører så store økonomiske utfordringer 
for pensjonsinnretningene at en tilsvarende ord-
ning ikke vil være økonomisk bærekraftig i for-
hold til kollektiv tjenestepensjonsforsikring i pri-
vat sektor (foran i avsnitt 4.3.2). 

Etter Banklovkommisjonens oppfatning må et 
bærekraftig kollektivt pensjonsforsikringssystem 
baseres på at pensjonsinnretningenes samlede 
ansvar i utbetalingsperioden som hovedregel skal 
fastlegges ved uttaket av pensjon og innenfor ram-
men av opptjent pensjonsbeholdning på uttaks-
tidspunktet. Dette er nødvendig for at det over tid 
skal være samsvar mellom innbetalte premier og 
utbetalte pensjoner. Banklovkommisjonen er der-
for kommet til at levealdersrisikoen i kollektiv 
pensjonsforsikring bør håndteres innenfor en ord-
ning som i hovedsak er utformet i samsvar med 
prinsippene for levealdersjustering i ny folketrygd 
(foran i avsnitt 5.2.2 punkt 3).

Banklovkommisjonen mener, for det første, at 
en nå prinsipielt bør gå over til en ordning hvor 
nivået på innskuddspremier som foretaket årlig 
skal tilføre pensjonsordningen, blir fastlagt uav-
hengig av forventet dødelighetsarv i opptjenings-
tiden, det vil si uavhengig av størrelsen av de 
midler som kan ventes frigjort ved at enkelte 
arbeidstakere dør før uttak av pensjon. I kollektiv 
pensjonsforsikring med en innskuddsbasert opp-
tjeningsordning er dette også en naturlig og 
oversiktlig løsning fordi selve innskuddspremie-
nivået i prosent av lønn blir fastsatt ved bestem-
melser i foretakenes pensjonsplaner. I så fall bør 
den dødelighetsarv som pensjonsinnretningen 
faktisk oppnår i et år, benyttes til pensjonsformål 

og årlig tilføres pensjonsordningenes midler ved 
at dødelighetsarven fordeles mellom arbeidsta-
kerne og tilføres deres pensjonsbeholdning, jf. 
lovutkastet §§ 4-6 annet ledd og 4-12 annet ledd. 
Dette vil også innebære at pensjonsinnretningen 
ikke lenger vil ha noen levealdersrisiko knyttet 
til beregnet dødelighetsarv i opptjeningstiden. I 
den utstrekning økt levealder vil føre til redusert 
dødelighetsarv, vil dette bli reflektert i beregnin-
gen av faktisk oppnådd dødelighetsarv i det 
enkelte år.

Banklovkommisjonen mener, for det andre, at 
levealdersrisiko i kollektiv pensjonsforsikring 
som knytter seg til lengden av utbetalingsperio-
den, bør håndteres innenfor en ordning som i 
hovedsak er utformet i samsvar med prinsippene 
for levealdersjustering og nøytralt uttak i ny 
folketrygd, jf. lovutkastet §§ 4-17 og 4-18. Dette 
innebærer at årlig pensjon – som i ny folketrygd 
– skal beregnes ut fra arbeidstakerens forven-
tede levetid ved uttak av pensjon, det vil si først 
og fremst at pensjonsbeholdningen divideres 
med delingstall som angir en utbetalingsperiode 
som er levealdersjustert på uttakstidspunktet 
(foran i avsnitt 5.2.2 punkt 3). Prinsippet om leve-
aldersjustering er dessuten – på samme måte 
som prinsippet om avkastningsrisiko basert på 
nullgaranti – et vesentlig element i tilpasningen 
av ny tjenestepensjonsforsikring til soliditets- og 
kapitalkravene i den nye EU/EØS 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 
betydelig langsiktig rente- og levealdersrisiko i 
pensjonsinnretningene, jf. Utredning nr. 25, 
NOU 2011: 3 side 19-20 og 31-41. Det er imidler-
tid fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til hvor-
dan de endelige kravene vil bli seende ut som 
følge av at viktige deler av Solvens II-regelverket 
ennå ikke er ferdig utarbeidet i EU. Dette gjelder 
blant annet utformingen av den såkalte rentekur-
ven. Det vises til avsnittene 3.5.2 og 4.3.3 oven-
for.

Banklovkommisjonen mener også at det ville 
være en fordel sett i forhold til behovet for tilpas-
ningen av reglene for kollektiv tjenestepensjons-
forsikring til ny folketrygd og til de samfunnsmes-
sige hensyn som begrunner levealdersjustering 
av folketrygdens alderspensjon, om delingstallene 
i ny folketrygd kunne tjene som utgangspunkt for 
reglene om beregningen av årlig alderspensjon i 
kollektiv pensjonsforsikring. Dette ville også 
kunne gi praktiske fordeler og dessuten gjøre det 
lettere å få oversikt over hovedtrekkene i lovgiv-
ningen på pensjonsområdet. Et vesentlig forhold i 
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denne sammenheng er at ny folketrygd gjør bruk 
av kjønnsnøytrale delingstall og dermed gjør det 
mulig å benytte innskuddspremier i lik prosent av 
lønn for menn og kvinner (se nedenfor i avsnitt 
5.5.4). Banklovkommisjonen er imidlertid klar 
over at folketrygdens delingstallordning for leve-
aldersjustering neppe kan gis direkte anvendelse 
fullt ut i kollektiv tjenestepensjonsforsikring. Det 
vil være behov for en viss korreksjon av folketryg-
dens delingstall basert på en bransjefastsatt juste-
ringsfaktor som reflekterer at utviklingen i leve-
alder i befolkningen og i den populasjon som vil 
omfattes av kollektiv tjenestepensjonsforsikring, 
til dels vil være forskjellig (nedenfor i avsnitt 
5.5.5).

5.5.4 Alder og kjønn som risikofaktorer i 
kollektiv tjenestepensjonsforsikring

1) Statistisk sett lever kvinner lengre enn menn. 
Denne forskjellen antas å ville gjelde også for de 
generasjoner som nå er født eller som fødes i 
kommende år. Tall fra Finansnæringens Felles-
organisasjon (FNO) for forventet gjenstående 
levealder for bestanden som dekkes av kollektiv 
pensjonsforsikring, tyder imidlertid på at forskjel-
len i levetid for menn og kvinner kan bli noe 
lavere på sikt enn det den er i dag, se i figur 5.2. 

Figur 5.2 viser forskjell i antatt gjenstående 
levetid for ulike årskull ved ulik alder henholdsvis 
for menn og kvinner. Dette dreier seg om grupper 

i befolkningen som inngår i kollektiv pensjonsfor-
sikring. Tallene vil således avvike fra de progno-
ser som gjøres for befolkningen generelt og som 
folketrygden baserer seg på. Det vises til figur 5.3 
i avsnitt 5.5.5. 

Delingstallet i folketrygden fastsettes som 
nevnt foran i avsnitt 5.5.2, hvert år basert på for-
ventet levealder for hvert årskull, beregnet ut fra 
foreliggende og årlig oppdatert informasjon om 
utviklingen i befolkningens levealder. For hvert år 
fastsettes det særskilte delingstall for alle uttaks-
aldere fra 62 til 75 år, både for å ta hensyn til at for-
ventet levetid varierer med uttaksalder og uttaks-
tidspunktet, og for å sikre nøytralitet i forhold til 
det tidspunkt den enkelte velger å ta ut pensjon. 
Ved beregningene av delingstall legges det til 
grunn et gjennomsnitt av dødeligheten for menn 
og kvinner, og det skal anvendes samme delings-
tall for hele årskullet uavhengig av kjønn. 

Premiene i folketrygden beregnes på grunn-
lag av arbeidstakernes pensjonsinntekt, og årlig 
premie beregnes etter samme prosentsats i for-
hold til lønn uavhengig av kjønn og alder. Pen-
sjonssystemet i ny folketrygd er således kjønns-
nøytralt hva gjelder premieberegning, oppbyg-
ging av pensjonsbeholdning og beregning av årlig 
pensjon som kommer til utbetaling. Samme pen-
sjonsbeholdning vil gi samme pensjonsytelse for 
mann og kvinne dersom de tilhører samme års-
kull og tar ut pensjon ved samme alder.

Figur 5.2 Forventet gjenstående levealder for kollektiv pensjonsforsikring for de som er 37 år og eldre 
etter 1975. Tall fra FNO.
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2) Kollektiv pensjon har tradisjonelt vært 
basert på et premiesystem hvor risikoen knyttet 
til levetid varierer med alder og defineres som for-
skjellig i forhold til kvinner og menn. I ytelsesba-
serte pensjonsordninger der det er pensjonsytel-
sen som har vært fastsatt i pensjonsplanen, har 
premien for kvinner vært satt høyere 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 vil derfor også premiereserven knyttet til 
livsvarige alderspensjonsytelser måtte være 
større for kvinner enn for menn. Også i kommu-
nale tjenestepensjonsordninger har den fastsatte 
premien vært forskjellig, men det har vært eta-
blert utjevningsordninger som innebærer at den 
totale årlige premien knyttet til den enkelte pen-
sjonsordning har fremstått som kjønnsnøytral. 
Dette er beskrevet nærmere i Banklovkommisjo-
nens utredning nr. 10, NOU 2003: 11 Konkurranse 
i kollektiv livsforsikring, og utredning nr. 11, NOU 
2003: 28 Kjønns- og aldersnøytralitet i kollektive 
pensjonsordninger.

Problemstillingen kjønnsnøytralitet i private 
pensjonsordninger ble vurdert av det såkalte Kvi-
dal-utvalget i NOU 2001: 27 Om kjønnsnøytralitet i 
pensjonsordninger i privat sektor. Dette utvalget 
konkluderte blant annet med at pensjonsmessig 
likebehandling innebærer ordninger hvor årlige 
innbetalinger og årlige utbetalinger er like for de to 
kjønn og at ordninger hvor ulike årlige innbetalin-
ger gir like årlige utbetalinger for de to kjønn er mer 
akseptabelt ut fra likestillingsmessige hensyn enn 
like årlige innbetalinger og ulike årlige utbetalinger 
for de to kjønn. Ut fra dette kom Kvidal-utvalget til at 
de tradisjonelle ytelsesbaserte foretakspensjonsord-
ningen ut fra likestillingshensyn var tilfredsstillende 
siden de innebar at kvinner og menn fikk like utbe-
talinger på grunnlag av premier som tok hensyn til 
forskjellen i overlevelsesrisiko mellom de to kjønn. 
Innskuddspensjonsordninger basert på kollektiv 
pensjonsspareavtale reiste ikke problemer i denne 
sammenheng. For innskuddspensjonsordninger 
som kan konverteres til forsikring i utbetalingstiden 
og dermed til et produkt med dødelighetsarv, ble 
imidlertid konklusjonen at det i regelverket for inn-
skuddspensjonsordninger skal fastsettes om pen-
sjonskapitalen skal konverteres til forsikring på 
utbetalingstidspunktet, og at det i så tilfelle skal kre-
ves at innskuddet skal settes høyere for kvinner enn 
for menn, slik at den årlige pensjon innskuddene 
ventes å gi blir uavhengig av medlemmets kjønn, jf. 
innskuddspensjonsloven § 5-3. Denne bestemmel-
sen kom inn i innskuddspensjonsloven i 2002 ved 
endringslov 13. desember 2002 nr. 75. 

Forsikringsvirksomhetsloven § 9-3a fastsetter 
at pensjonsinnretningen kan anvende kjønn som 
faktor for beregning av pris for dekning av risiko 
knyttet til person og ved beregning av premier og 
ytelser dersom kjønn er en bestemmende faktor 
ved beregningen av risiko. Bestemmelsen ble til-
føyd ved lov 4. juni 2010 nr. 20. På bakgrunn av det 
såkalte likebehandlingsdirektivet i EU (2004/
113/EF) om gjennomføring av prinsippet om like-
behandling av menn og kvinner i forbindelse med 
adgang til, og levering av, varer og tjenesteytelser. 
I dette direktivet fastsettes det blant annet i artik-
kel 5 at medlemsstatene skal sikre at bruken av 
kjønn som faktor ved beregning av premier og 
ytelser i forbindelse med forsikring og lignende 
finansielle ytelser i alle nye kontrakter inngått 
etter 21. desember 2007, ikke fører til forskjeller i 
enkeltpersoners premier og ytelser. Nasjonale 
myndigheter kan likevel tillate forskjeller der 
anvendelsen av kjønn er en avgjørende faktor ved 
risikovurderingen. Slike unntak skal revurderes 
av Kommisjonen etter fem år. I forarbeidene til 
endringsloven ble det i Prop. 84 L (2009-2010) 
side 89 lagt til grunn at direktivet bare kommer til 
anvendelse på forsikringer og pensjoner som er 
private, frivillige og uavhengig av ansettelsesfor-
hold. Tjenestepensjonsordninger i offentlig og pri-
vat sektor omfattes dermed ikke av direktivet. For 
å sikre at det ikke er tvil om at bruk av kjønn som 
beregningsfaktor i livsforsikring fortsatt skal være 
tillatt i norsk rett, valgte departementet å foreslå 
at det i forsikringsvirksomhetsloven § 9-3a skulle 
tas inn en eksplisitt hjemmel om dette. 

I ettertid er spørsmålet om et unntak i belgisk 
lovgivning i henhold til unntaksadgangen i likebe-
handlingsdirektivet artikkel 5 blitt behandlet av 
EU Domstolen. I den såkalte Test Achats-saken 
(C-236/09) som i utgangspunktet kun gjelder nye 
individuelle livsforsikringsavtaler, avsa EU Dom-
stolen dom 1. mars 2011. EU Domstolen uttaler 
der at en bestemmelse hvor de berørte medlem-
stater uten tidsbegrensning kan opprettholde en 
unntaksregel om ikke-kjønnsrelaterte premier og 
ytelser, er i strid med virkeliggjøring av det formål 
om likebehandling av menn og kvinner som like-
behandlingsdirektivet har, og reiser dessuten 
spørsmål i forhold til EUs charter om de grunn-
leggende rettigheter. Unntaksbestemmelsen skal 
derfor anses som ugyldig etter utløpet av en pas-
sende overgangsperiode. Dette innebærer at 
artikkel 5 nr. 2 i likebehandlingsdirektivet som 
åpner for nasjonale unntaksbestemmelser er ugyl-
dig med virkning fra 21. desember 2012. 

Likebehandlingsdirektivets anvendelsesom-
råde er som påpekt i Prop. 84 L (2009-2010) 
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begrenset til private og frivillige forsikringskon-
trakter som er uavhengig av ansettelsesforhold. 
Dommen i Test Achats-saken gir imidlertid et 
klart uttrykk for at man etter hvert skal kunne 
gjennomføre et likebehandlingsprinsipp på stadig 
flere forsikringsområder. Likestilling mellom 
menn og kvinner er et av de grunnleggende prin-
sippene i EU og fremgår av artikkel 21 og 23 i EUs 
charter om grunnleggende rettigheter.

3) I pensjonssystemet i ny folketrygd er som 
nevnt reglene om premieberegning og levealders-
justering basert på prinsippet om alders- og 
kjønnsnøytralitet både hva gjelder opptjening og 
utbetaling. Banklovkommisjonen har vurdert hvor-
dan tilsvarende prinsipp best kan gjennomføres 
innenfor kollektiv pensjonsforsikring i privat sek-
tor. 

Banklovkommisjonen er av den oppfatning at 
det vil være et viktig skritt for å sikre hensynet til 
likebehandling i arbeidslivet at pensjonskost-
nadene gjøres like for menn og kvinner og der-
med gir lik pensjonsopptjening uavhengig av alder 
og kjønn, samtidig som menn og kvinner med lik 
pensjonsbeholdning vil ha rett til de samme årlige 
pensjonsytelser. Dette vil i så fall innebære at den 
årlige premie som fastsettes for den enkelte 
arbeidstaker må fastsettes uavhengig av arbeids-
takers kjønn og alder. Gitt ellers like forhold, 
skulle dette tilsi at pensjonsbeholdningen som 
opptjenes i løpet av opptjeningstiden blir lik uan-
sett kjønn. Det vil videre innebære at lik pensjons-
beholdning skal gi like årlige ytelser for menn og 
kvinner gitt samme uttaksalder. 

Et prinsipp om likebehandling mellom menn 
og kvinner hva gjelder premieberegning, vil være 
oppnådd allerede ved at årlig premie i kollektiv tje-
nestepensjonsforsikring skal beregnes som en 
fastsatt prosent i forhold til lønn. Premieberegnin-
gen er også aldersnøytral. Med samme inntektsut-
vikling, opptjeningstid i pensjonsordningen, til-
føring av avkastning og faktisk dødelighetsarv vil 
dette gi den samme årlige pensjonsopptjening og 
pensjonsbeholdning ved uttak uansett alder og 
kjønn (se lovutkastet §§ 4-6 og 4-12). Lik pensjons-
beholdning vil likevel ikke gi kjønnsnøytrale 
årlige pensjonsytelser med mindre det ved samme 
uttaksalder benyttes like delingstall for menn og 
kvinner ved omregningen av pensjonsbeholdnin-
gen til årlige pensjonsytelser. I ny folketrygd 
beregnes derfor delingstall ut fra et gjennomsnitt 
av dødeligheten for menn og kvinner, og det fast-
sattes særskilte delingstall for hver uttaksalder 
mellom 62 og 75 år (foran i avsnitt 5.5.2). Dette gir 
delingstall som kan anvendes uavhengig av kjønn. 
Det vises til at folketrygdens delingstall også skal 

benyttes i den nye pensjonsordning for stortings-
menn og regjeringsmedlemmer (se foran i avsnitt 
3.2). 

Banklovkommisjonen mener at en vil kunne 
oppnå betydelige fordeler ved en tilsvarende ord-
ning for levealdersjustert beregning av pensjonsy-
telsene i kollektiv pensjonsforsikring i privat sek-
tor. På bakgrunn av redegjørelsen ovenfor punkt 
2) om tiltak for å gjennomføre kjønnsnøytralitet på 
forsikrings- og pensjonsområdet, vil alternativet 
etter Banklovkommisjonens oppfatning være en 
forholdsvis komplisert ordning med ulike inn-
skuddspremier i prosent av lønn for menn og 
kvinner som også tar hensyn til at forskjellen i 
risiko mellom menn og kvinner i betydelig grad 
varierer med alder, jf. figur 5.2 i punkt 1). En slik 
ordning ville avvike fra de prinsipper som Stor-
tinget har lagt til grunn både for ny folketrygd og 
den nye pensjonsordningen for stortingsmenn og 
regjeringsmedlemmer.

5.5.5 Beregning av delingstall i kollektiv 
pensjonsforsikring

Delingstall i kollektiv pensjonsforsikring kan ten-
kes beregnet på pensjonsordningsnivå, pensjons-
innretningsnivå eller bransjenivå.

1) Dersom delingstall beregnes for den 
enkelte pensjonsordning, vil den ytelse som en 
pensjonsbeholdning av en viss størrelse gir for 
den enkelte arbeidstaker, være helt avhengig av 
hvilken kjønns- og alderssammensetning pen-
sjonsordningens medlemmer har. Er det en ord-
ning med mange kvinner og færre menn, vil 
delingstallet reflektere en høy forventet levealder 
og dermed innebære at pensjonsbeholdningen 
skal gi et lavere ytelsesnivå tilpasset utbetaling 
over mange år. Dersom pensjonsordningen 
omvendt har et flertall av menn, vil delingstallet 
kunne baseres på en lavere forventet levealder og 
dermed vil pensjonsbeholdningen gi høyere årlig 
ytelser. 

Forventet levealder vil også avhenge av hvilke 
årskull de ulike grupper av medlemmer inngår i. 
Både alders- og kjønnsfordelingen vil være rele-
vant ved særskilt beregning og fastsettelse av 
delingstall basert på den enkelte pensjonsord-
ning. Dette vil medføre kostnader og redusere 
gjennomsiktigheten i forhold til pensjonsinnret-
ningens beregning av delingstallet og deres 
beregningsgrunnlag og vurdering av risiko, for 
eksempel ut fra geografisk lokalisering av fore-
taket, bransje eller yrkessammensetning. Det vil 
heller ikke være lett å skape kjønnsnøytralitet slik 
at ytelsen vil bli den samme uavhengig av kjønn 
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innenfor den enkelte pensjonsordning. Banklov-
kommisjonen har på denne bakgrunn kommet til 
at en levealdersjustering ikke bør skje gjennom 
beregning av delingstall i forhold til den enkelte 
pensjonsordning. Enkelte medlemmer i Banklov-
kommisjonen er av en annen oppfatning. Deres 
særmerknader til dette er tatt inn nedenfor i 
avsnitt 5.5.6.

2) Banklovkommisjonen har videre vurdert om 
delingstall bør kunne fastsettes av den enkelte 
pensjonsinnretning, det vil si beregnes ut fra pen-
sjonsinnretningens populasjon innenfor sine kol-
lektive pensjonsordninger. Det legges til grunn at 
det er, og fortsatt vil være, en del forskjeller mel-
lom pensjonsinnretningenes sammensetning av 
bestanden av tjenestepensjonsordninger, blant 
annet når det gjelder alder og kjønn. En del pen-
sjonsinnretninger vil kunne ha mange tjeneste-
pensjonsordninger innenfor samme næringslivs-
sektor og risikoforholdene innenfor den enkelte 
sektor vil variere. Delingstall basert på bestanden 
av tjenestepensjonsforsikringer i pensjonsinnret-
ningen vil derfor kunne reflektere den faktiske 
risikoen som er knyttet til forventet levetid for 
pensjonsinnretningens forsikringsbestand på en 
god måte. Imidlertid vil en slik måte å fastsette 
delingstall på også medføre at samme pensjonsbe-
holdning vil kunne gi ulike ytelser avhengig av i 
hvilken pensjonsinnretning en pensjonsordning 
er etablert på det tidspunktet den enkelte arbeids-
taker 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 pen-
sjonsinnretninger benytter, vil også kunne inn-
virke på konkurranseforholdene på pensjonsforsi-
kringsmarkedet. 

Etter Banklovkommisjonens vurdering er slike 
konsekvenser av en fastsettelse av delingstall og 
levealdersjustering innenfor den enkelte pen-
sjonsinnretning generelt uheldig. En fastsettelse 
av delingstall på mer generelt grunnlag har klare 
fordeler. Hensynet til forutberegnlighet og gjen-
nomsiktighet i pensjonssystemet tilsier at delings-
tall for kollektiv tjenestepensjonsforsikring bør 
fastsettes for livsforsikringsbransjen under ett på 
grunnlag av folketrygdens delingstall, blant annet 
fordi NAV hvert år utarbeider prognoser for 
delingstall for ulike årskull. Dette vil også sikre
at hensynet til kjønnsnøytralitet blir ivaretatt 
innenfor kollektiv tjenestepensjonsforsikring. 
Aldersnøytralitet vil være sikret ved at det fastset-
tes særskilte delingstall for hvert årskull og for 
hver uttaksalder mellom 62 og 75 år.

3) Folketrygdens delingstall er basert på 
utviklingen i befolkningens levealder. De medlem-
mer som omfattes av forsikringsbaserte tjeneste-
pensjonsordninger, representerer imidlertid ikke 
et gjennomsnitt av befolkningen. Tvert imot avvi-
ker denne populasjonens forventede levealder for-
holdsvis 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 
tjenestepensjonsforsikringer. 

Figur 5.3 viser observert dødelighet pr. 1000 
medlemmer i kollektiv pensjonsforsikring i pro-
sent av observert dødelighet pr. 1000 i befolknin-
gen. Figuren viser at dødeligheten i den delen av 
befolkningen som har kollektiv pensjonsforsik-
ring er lavere enn for befolkningen som helhet. 
Dødeligheten i hele befolkningen er satt til 100, 
og tallene i figuren viser dermed dødeligheten i 
tjenestepensjonsbestanden som andel av dette. 
For eksempel viser figuren at dødeligheten for 
både menn og kvinner som er 70 år eller eldre 
bare utgjør om lag 80 prosent av dødeligheten for 
tilsvarende aldersgruppe i hele befolkningen. 
Dette illustrerer at personer i tjenestepensjonsbe-
standen vil motta pensjon i flere år enn gjennom-
snittet i befolkningen. Figuren viser at forholdet 
mellom dødelighet i kollektiv pensjonsforsikring 
og i Norges befolkning har holdt seg rimelig kon-
stant etter 1996 i de fleste aldersgrupper. Lavere 
dødelighet og lengre levetid for tjenestepensjons-
bestanden som kommer til uttrykk i denne figu-
ren ligger også til grunn for anslaget for delings-
tallet for privat tjenestepensjon som er benyttet i 
drøftingen av maksimale innskuddpremiesatser i 
avsnitt 5.3.5 ovenfor. 

Banklovkommisjonen legger vesentlig vekt på 
å unngå at forskjeller i delingstall og dermed ulike 
ytelsesnivåer blir en konkurransemessig faktor på 
tjenestepensjonsområdet. Etter Banklovkommisjo-
nens oppfatning bør derfor folketrygdens delings-
tall brukes som et utgangspunkt for levealdersjus-
teringen i tjenestepensjonsforsikring. I så fall bør 
forskjellene i forventet levealder mellom befolk-
ningen som sådan og den del av befolkningen som 
omfattes av tjenestepensjonsforsikring i pensjons-
innretningene, kunne reflekteres i en bransjefast-
satt justeringsfaktor for pensjonsinnretningene 
basert på et gjennomsnitt av de avvik når det gjel-
der forventet levealder som pensjonsinnretnin-
genes populasjoner representerer i forhold til 
beregningsgrunnlaget i folketrygden (lovutkastet 
§ 4-18). Dersom den enkelte pensjonsinnretning 
av ulike grunner vil ha en noe høyere levealders-
risiko i sin populasjon enn det bransjejusterte 
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delingstall reflekterer, vil dette kunne tas i 
betraktning av pensjonsinnretningen ved bereg-
ning av den årlige premie for levealdersrisiko i 
utbetalingsfasen (lovutkastet § 4-18 fjerde ledd).

Fra pensjonsinnretningene har det vært 
påpekt at en slik gjennomføring av levealdersjus-
teringen vil kunne skape grunnlag for arbitrasje 
og flytting begrunnet i forskjeller i risiko knyttet 
til alder og kjønn i den enkelte pensjonsinnret-
ning og det gjennomsnitt som ligger til grunn for 
den bransjefastsatte justeringsfaktor. For pen-
sjonsinnretninger med en høy kvinneandel eller 
andre særlige forhold som innvirker på risikofor-
holdene, vil de bransjejusterte delingstall kunne 
gjenspeile en for kort forventet levealder i popu-
lasjonen. Den enkelte pensjonsbeholdning vil 
dermed ikke være tilstrekkelig til å dekke den 
pensjonsytelsen som beregnes sett i forhold til 
forventet levealder. Pensjonsinnretningen må da 
kreve en særskilt premie for dekning av den res-
trisikoen som foreligger, men konkurransemes-
sige hensyn gjør det vanskelig å belaste enkelte 
foretak med et slikt tillegg i premien for leve-
aldersrisiko. Dette vil kunne motivere til en flyt-
ting av pensjonsordningen til en pensjonsinnret-
ning som har en annen kjønnssammensetning 
blant sine tjenestepensjonsforsikringer. Pen-
sjonsinnretningene mener at dette vil kunne 
skape en uheldig uro i markedet.

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) 
har derfor under drøftelsene i Banklovkommisjo-
nen foreslått at en pensjonsinnretning med høy-
ere risiko knyttet til levealder og kjønnssammen-
setning i sin populasjon enn det som er lagt til 
grunn for den bransjefastsatte justeringsfaktor, 
bør gis adgang til i tillegg å benytte en egen jus-

teringsfaktor som tar hensyn til de risikoforhold 
som er spesifikke for pensjonsinnretningen. Slik 
Banklovkommisjonen ser det, vil en slik løsning 
innebære at pensjonsinnretningen i tilfelle vil 
benytte noe høyere delingstall enn andre pen-
sjonsinnretninger og at årlig pensjonsytelse 
beregnet ut fra en gitt pensjonsbeholdning under 
ellers like forhold, derfor vil bli noe lavere enn 
ved uttak av pensjon i andre pensjonsinnretnin-
ger. Selv om dette vil bli synliggjort for arbeidsta-
kerne først ved uttak av pensjon, kan det ikke 
utelukkes at bruk av høyere delingstall i enkelte 
pensjonsinnretninger også vil kunne utgjøre en 
konkurranseulempe. I alle tilfelle stemmer det 
best med forsikringsmessige prinsipper at en 
noe høyere risiko også slår ut i noe høyere pre-
mie. I kollektiv pensjonsforsikring basert på pen-
sjonsopptjening ved årlig innskuddspremie fast-
satt i prosent av lønn, er det heller ikke ønskelig 
at det enkelte foretaks valg av pensjonsleveran-
dør skal få virkning for nivået på arbeidstakernes 
årlig pensjonsytelse. 

Banklovkommisjonen mener at en restrisiko i 
forhold til en bransjefastsatt justeringsfaktor må 
være en risiko som er til å leve med for den 
enkelte pensjonsinnretning, når ensartede bran-
sjejusterte delingstall vil bidra til at man får eta-
blert et regelverk for kollektiv tjenestepensjons-
forsikring som er enkelt, forutberegnlig og flek-
sibelt. Gjennom innføringen av en ordning basert 
på prinsippene for levealdersjustering i folke-
trygden oppnår man at pensjonsinnretningenes 
levealdersrisiko reduseres til null i opptjenings-
perioden og så å si til null også i utbetalingsperio-
den. Prinsipielt sett innebærer dette en vesentlig 
endring av pensjonsinnretningenes rammebetin-

Figur 5.3 Observert dødelighet i kollektiv pensjonsforsikring i prosent av observert dødelighet i Norges 
befolkning – periodisk utvikling etter 1996. Tall fra FNO.

Kilde: FNO – Finansnæringens Fellesorganisasjon
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gelser sammenlignet med hva forholdet er under 
dagens ytelsesbaserte foretakspensjonsordnin-
ger (foran i avsnitt 5.5.1). Gjenstående risiko vil 
dreie seg om enkelte pensjonsinnretningers 
risiko knyttet til forventet levetid og dødelighet i 
utbetalingstiden som ikke fanges opp ved den 
gjennomsnittsberegning som er grunnlaget for 
den bransjefastsatte justeringsfaktor til folke-
trygdens delingstall. Uavhengig av slik restrisiko 
vil alle pensjonsinnretninger måtte beregne en 
premie for levealdersrisiko i utbetalingsperio-
den, blant annet for å ta hensyn til at utviklingen i 
levealder kan bli en noe annen enn lagt til grunn 
ved beregningen av bransjejusterte delingstall 
(jf. lovutkastet §§ 4-11 og 4-14). Et eventuelt til-
legg i risikopremien for å dekke en restrisiko i 
forhold til den bransjejustering som gjøres i for-
hold til folketrygdens delingstall, vil trolig bli 
beskjeden, særlig når man ser det i forhold til 
antallet som vil ta ut alderspensjon i de enkelte 
år. Etter Banklovkommisjonens vurdering er dette 
en rimelig løsning for å oppnå en forholdsvis 
enkel metode for å kunne gjennomføre leveal-
dersjustering på alders- og kjønnsnøytralt grunn-
lag innenfor tjenestepensjonsordninger i privat 
sektor. Den merrisikoen en pensjonsinnretning 
kan ha som følge av populasjonen i sin portefølje, 
og som de dermed må kreve premie for etter
§ 4-18 fjerde ledd, vil ikke nødvendigvis skrive 
seg fra alle pensjonsordningene i pensjonsinnret-
ningen. Slik premie bør derfor kunne belastes de 
pensjonsordninger som har et risikoavvik i for-
hold til den bransjefastsatte standarden. Forde-
lingen av premien mellom de pensjonsordninger 
som har et slikt avvik kan enten skje etter med-
lemsantallet i ordningen, pensjonskapitalens 
størrelse eller en annen objektivisert fordelings-
nøkkel. 

5.5.6 Levealdersjustering etter 
bransjejusterte delingstall

Levealdersjusteringen i folketrygden gjennomfø-
rer to viktige forhold. For det første at årlig pen-
sjon beregnes ut fra en forventet gjenstående leve-
tid på uttakstidspunktet. Videre gjør levealdersjus-
tering at alderspensjonsytelsen blir nøytral i for-
hold til medlemmets alder på det tidspunktet ved-
kommende velger å ta ut pensjon (foran i avsnitt 
5.5.3). Begge deler oppnås gjennom bruk av 
delingstall. Det samme foreslår Banklovkommisjo-
nen at skal gjelde for tjenestepensjonsforsikringer, 
jf. lovutkastet § 4-17 annet og tredje ledd. 

I folketrygden fastsettes det delingstall for 
hvert årskull fra og med 1954-kullet avhengig av 

uttaksalder mellom 62 og 75 år. I lovutkastet § 4-18 
foreslås det at levealdersjusteringen og nøytralt 
uttak i kollektiv tjenestepensjonsforsikring i 
utgangspunktet skal baseres på disse delingstal-
lene. Populasjonen i tjenestepensjonsforsikringer 
kan imidlertid ha en annen forventet levealder 
enn i befolkningen i sin helhet (foran i avsnitt 
5.5.5). For å ta hensyn til dette, foreslås det at livs-
forsikringsbransjen gjennom sine bransjeorgani-
sasjoner kan fastsette en justeringsfaktor som tar 
hensyn til avviket mellom den dødelighet som 
pensjonsinnretningene legger til grunn for sin 
populasjon og den levealdersutvikling som er lagt 
til grunn for befolkningen generelt (lovutkastet 
§ 4-18). Justeringsfaktoren kan videre ta hensyn 
til forskjellen mellom den diskonteringsrente som 
folketrygdens delingstall er basert på og den dis-
konteringsrente som pensjonsinnretningene bru-
ker. Ved fastsettelsen av justeringsfaktoren kan 
bransjen bygge på et gjennomsnitt av forventet 
levealder for populasjonene i de ulike pensjonsinn-
retningene. Justeringsfaktoren kan ha soliditets-
messige virkninger for pensjonsinnretningene, og 
det foreslås derfor at Finanstilsynet skal gis mel-
ding om bruk av justeringsfaktoren, jf. lovutkastet 
§ 4-18 tredje ledd.

Som nevnt ovenfor i avsnitt 5.5.5, vil enkelte 
pensjonsinnretninger kunne ha en porteføljesam-
mensetning som gjør at de etter bransjejusterin-
gen vil 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 pensjonsinnret-
ningen måtte dekke gjennom belastning av egen-
kapital eller som et tillegg til årlig premie for leve-
aldersrisiko i utbetalingsperioden, jf. lovutkastet 
4-18 fjerde ledd. Det legges til grunn at denne pre-
mien innenfor standardmodellen skal dekkes av 
foretaket, jf. § 4-11 annet ledd og avsnitt 6.6 neden-
for, og innenfor grunnmodellen ved fradrag i 
avkastningen av pensjonsbeholdningen i utbeta-
lingsperioden, jf. lovutkastet § 4-14 annet ledd og 
avsnitt 7.5 nedenfor. Siden en prising og bereg-
ning av en slik restrisiko er en følge av en ny måte 
å fordele risiko på innenfor kollektive tjenestepen-
sjonsordninger, antar Banklovkommisjonen at 
myndighetene kan se behov for å fastsette nær-
mere regler om premieberegningen. Det er 
derfor tatt inn en forskriftshjemmel i lovutkastet 
§ 4-18 fjerde ledd. 

Medlemmet Andreassen mener det forelig-
gende opplegget for levealdersjustering ikke er til-
fredsstillende. Begrepet «forventet levealder» 
som benyttes ved fastsettelse av delingstallene i 
folketrygden kan være litt misvisende, ettersom 
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det ikke representerer en best mulig prognose for 
hvor lenge de aktuelle årskull vil leve i gjennom-
snitt. Slik levealdersjusteringen og delingstallene i 
ny folketrygd er lagt opp, kan en si at alderspen-
sjonen beregnes ut fra historisk levealder. Statis-
tisk sentralbyrå (SSB) forventer at levealderen vil 
øke betydelig fremover (Økonomiske analyser, 4/
2011, side 33-45). En prognose for levealderen 
fremover – basert på SSBs prognoser for fremti-
dige dødssannsynligheter – er presentert i Arbeid 
og velferd 1/2012 (side 64). Resultatet er progno-
ser for levealder for kvinner og menn samlet som 
er mer enn 2 år lengre enn levealderen brukt ved 
beregning av folketrygdens alderspensjon ved 62 
år. Dette medlemmet mener dette tilsier at pensjo-
ner under utbetaling vil være underfinansiert i 
utgangspunktet ved at pensjonsbeholdningen 
med flertallets opplegg fordeles over færre leveår 
enn det er grunn til å regne med. To år er en bety-
delig størrelse i denne sammenheng. Dette med-
lemmet mener levealdersjusteringen i loven må 
endres slik at de best tilgjengelige prognoser 
benyttes ved konvertering av pensjonsbeholdnin-
gen.

Medlemmet Juliussen, Mildal og Skomsvold 
mener at forslagene når det gjelder delingstall, 
justeringsfaktor og premie for utvikling av døde-
lighet etter uttak ikke er tilstrekkelig utredet da 
det oppfattes å være svakheter og uklarheter som 
bør utredes nærmere før modellene fremmes. 
Disse medlemmene finner derfor ikke å kunne 
støtte forslaget slik det ligger nå, og foreslår i ste-
det at man foretar en nærmere utredning av dette 
i fase III.

Disse medlemmene vil blant annet peke på at 
utvikling i dødelighet er en vanskelig risiko å prise. 
Dette ser man blant annet i dagens produkter 
under foretakspensjonsloven der utviklingen i 
dødelighetsrisiko har vært en utfordring. Først 
etter mange år vil man se om forutsetningene som 
ligger til grunn for valg av delingstall og risikopre-
mier stemmer overens med den endelige risikoen.

Når man samtidig vet at pensjonsmidlene som 
levealdersjusteringen skal anvendes på, utgjør 
svært store beløp, blir mulige modeller/adganger 
for fastsettelse av delingstall, justeringsfaktor og 
risikopremie for utvikling av dødelighet etter 
uttak, av stor betydning for den enkelte pensjo-
nist, og eventuelt for foretak som skal dekke risi-
kopremie for utvikling av dødelighetsrisiko etter 
uttak (i standardmodellen). Det er derfor svært 
viktig at modellene er velfungerende og rettfer-
dige.

Hvis justeringsfaktoren skal settes likt for pen-
sjonsinnretningene og dermed settes uten kon-

kurranse, kan dette være problematisk, spesielt 
når endelig risiko ikke blir kjent på flere tiår. En 
annen utfordring hvis justeringsfaktoren skal set-
tes likt for alle pensjonsinnretninger, er at det kan 
bli mye restrisiko som det må tas høyde for gjen-
nom den årlige premien for utvikling av dødelig-
het etter uttak. Dette vil kunne medføre at denne 
risikopremien kan bli betydelig. 

I lovutkastet § 4-18 fjerde ledd gis pensjonsinn-
retningene adgang til å ta en risikopremie hvis de 
har levealdersrisiko som ikke er omfattet av juste-
ringsfaktoren. I den sammenheng stilles det 
spørsmål til hvorvidt det vil bli en skjevhet i 
modellen så lenge det gis anledning til å ta premie 
for risiko som er høyere enn et gjennomsnitt, sam-
tidig som det ikke sies noe om hvordan risikoen 
som da vil være lavere enn gjennomsnittet, even-
tuelt skal til godesees. 

Disse medlemmene mener at justeringsfakto-
ren/delingstallet bør inneholde mest mulig av 
antatt risiko, blant annet må prognoser for frem-
skrevet dødelighet inngå i justeringsfaktoren. 

Det savnes også en tydeligere omtale av hvor-
dan premiefastsettelsen av risikopremien for 
utvikling av dødelighet etter uttak skal kunne gjø-
res. Hvis det blir mulighet til full differensiering 
for eksempel på kjønn og sosioøkonomi, kan ulike 
foretak/pensjonister kunne få svært ulik premie, 
noe som igjen vil kunne føre til forskjellige selek-
sjonseffekter blant annet når det gjelder valg av 
produkt eller utbetalingslengde.

Disse medlemmene hadde også ønsket en nær-
mere beskrivelse av hvordan forsikringsvirksom-
hetsloven eventuelt skal komme inn i bildet. Hvis 
tanken er at risikooverskuddet skal gå til eier, slik 
situasjonen er for gruppelivsforsikring, vil model-
len kunne være uheldig når man tar i betraktning 
de store beløpene og den langhalede risikoen det 
her er snakk om. Det må derfor avklares hvordan 
modellen skal fungere med hensyn på over-
skuddsdeling, hvordan pensjonsinnretningene vil 
håndtere svingninger i risikoresultatet, uventet 
utvikling i dødelighet etter uttak, hvordan eventu-
elt avsetninger bygges opp og benyttes osv. 

Disse medlemmene mener videre det bør sees 
grundigere på hvordan man håndterer dødelig-
hetsrisiko for ordninger med tidsavgrenset utbe-
talingsperiode, jf. lovutkastet § 4-24. Det bør vur-
deres alternative løsninger der man ikke tar 
utgangspunkt i folketrygdens delingstall/juste-
ringsfaktor som brukes ved livsvarige utbetalin-
ger, men heller vurderer egne faktorer/modeller. 
Videre må det beskrives hvordan det eventuelt 
skal være adgang til å ta risikopremie for utvikling 
av levealder etter uttak i tilfeller med tidsavgren-
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set uttak. Behovet for premie her antas å være 
betydelig begrenset. 

5.6 Risiko- og kostnadsfordeling 

5.6.1 Risiko- og kostnadsforhold i 
folketrygden og kollektiv 
pensjonsforsikring

Risikoforhold og risikofordeling i trekantforholdet 
mellom pensjonsleverandør, arbeidstaker og 
arbeidsgiver er til dels forskjellig i folketrygden 
og i kollektiv pensjonsforsikring etter opplegget i 
lovutkastet. Dette skyldes i hovedsak organisato-
riske ulikheter og forskjeller når det gjelder i hvil-
ken utstrekning folketrygden og tjenestepen-
sjonsordningene er utformet i samsvar med forsi-
kringsmessige prinsipper. Et fellestrekk er imid-
lertid at det er knyttet dødelighetsrisiko til opp-
tjente pensjonsrettigheter, og at midler som 
frigjøres ved bortfall av forpliktelser overfor 
arbeidstakere som dør før forventet levealder 
(«dødelighetsarv»), derfor gir et vesentlig bidrag 
til størrelsen av pensjonsbeholdningen og de pen-
sjonsytelser som skal komme til utbetaling (foran 
i avsnitt 5.5).

Folketrygden er et lovbasert pensjonssystem 
med staten som pensjonsleverandør. Inntil uttak 
av pensjon er folketrygden basert på et bok-
føringsopplegg uten et motsvarende opplegg for 
forskuddsfinansiering. Arbeidsgiverne dekker 
årlige innbetalinger som del av foretakenes sosi-
ale kostnader, men midlene disponeres fortlø-
pende innenfor årlige statsbudsjetter. Utbetalin-
ger av pensjon er løsrevet fra opptjeningsperio-
den, og må derfor løpende finansieres årlig over 
årets statsbudsjett på utbetalingstidspunktet. For-
hold som kapitalrisiko, risikopremier, kostnader 
og soliditetssikring inngår således ikke som sær-
skilte elementer i folketrygdsystemet.

Tjenestepensjonsordninger i privat sektor er 
et kontraktsbasert pensjonssystem for forsi-
kringsprodukter som er utformet etter forsi-
kringsmessige prinsipper og som er rettslig fritt-
stående i forhold til folketrygdsystemet. Pensjons-
leverandøren er en egen økonomisk enhet som 
forvalter pensjonsordninger for forskuddsfinansi-
ert oppbygging av pensjonskapital, i hovedsak ved 
foretakenes innbetaling av årlige innskuddspre-
mier og oppnådd avkastning av pensjonskapitalen. 
Pensjonsbeholdningen på uttakstidspunktet er 
grunnlaget for årlig pensjon i utbetalingsperioden. 
I et slikt pensjonssystem må det nødvendigvis 
over tid være samsvar mellom de midler som til-
føres pensjonsinnretningene, opparbeidet pen-

sjonskapital og de pensjoner som skal utbetales. I 
tillegg vil kapitalrisiko, risikopremier, kostnadsbe-
lastninger og soliditetssikring også være fremtre-
dende elementer i forsikringsopplegget. Dette er 
forhold som må adresseres i et nytt regelverk for 
kollektiv tjenestepensjonsforsikring selv om de 
kan forbigås i regelverket for ny folketrygd i folke-
trygdloven kapittel 20, jf. foran i avsnitt 4.2.3. 

5.6.2 Kapital- og avkastningsrisiko

Pensjonsleverandøren – staten eller pensjonsinn-
retningen – har i forhold til arbeidstakeren nor-
malt risikoen for at opptjente pensjonsrettigheter 
og beregnede pensjonsytelser ikke reduseres 
som følge av at den pensjonskapital (pensjonsbe-
holdning) de enkelte arbeidstakere opptjener, blir 
redusert i verdi i opptjeningsperioden eller i utbe-
talingsperioden. 

I folketrygden kommer dette til uttrykk ved at 
staten ved uttak av pensjon har plikt til å utbetale 
de pensjonsytelser som opptjent pensjonsbehold-
ning gir grunnlag for etter regelverket i folke-
trygdloven. Pensjonskapitalen fremgår som en 
bokført pensjonsbeholdning basert på en fastsatt 
og innbetalt, men ikke fortløpende avsatt årlig 
premie på 18,1 prosent av årets lønn inntil 7,1 G. 
Ved uttak av pensjon beregnes årlig pensjon ut fra 
pensjonsbeholdningen uavhengig av beregnet 
eller oppnådd avkastning, og det oppstår derfor 
ikke spørsmål som direkte gjelder avkastningsre-
sultat eller avkastningsrisiko. Den årlige oppregu-
lering av pensjonsbeholdningen i opptjeningsti-
den og pensjonsytelsen i utbetalingsperioden, 
beregnet ut fra alminnelig lønnsvekst (folketrygd-
loven § 20-18), kan likevel sees på som en stan-
dardberegnet avkastningsgaranti selv om slike 
reguleringskostnader er integrert i den årlige pre-
mie på 18,1 prosent bokført som tilført pensjons-
beholdningen i opptjeningstiden.

I kollektiv tjenestepensjonsforsikring vil pen-
sjonsinnretningenes avkastningsrisiko etter lovut-
kastet være basert på en nullgaranti knyttet til 
pensjonsbeholdningen (lovutkastet §§ 2-3 og 5-1 
annet ledd), se ovenfor i avsnitt 5.4. Pensjonsleve-
randøren har derimot ikke risikoen for hvor stor 
årlig avkastning som faktisk oppnås ved forvalt-
ningen av pensjonsbeholdningen. Dette er en 
vesentlig endring i forhold til den avkastningsga-
ranti på om lag 3,5 prosent som følger av de pre-
mieberegningsrenter som hittil har vært benyttet 
i ytelsesbaserte pensjonsordninger. Motstykket til 
denne ordningen er at arbeidstakernes pensjons-
beholdning skal godskrives faktisk oppnådd årlig 
avkastning (lovutkastet §§ 4-6 annet ledd og 4-12 
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annet ledd). Oppnådd årlig avkastning kan der-
med gi et vesentlig bidrag til årlig oppregulering 
av pensjonsbeholdningen i opptjeningstiden og av 
pensjon under utbetaling i utbetalingsperioden 
(nedenfor i avsnitt 5.6.6). 

En nullgaranti medfører at pensjonsinnretnin-
gen likevel har en restrisiko som følge av at årets 
avkastningsresultat unntaksvis kan bli negativt 
uten at dette kan motregnes i pensjonsbeholdnin-
gen (foran i avsnitt 5.4.2). Denne restrisikoen må 
pensjonsinnretningen dekke ved en årlig risiko-
premie – et vederlag for kapitalrisiko – i opptje-
nings- og utbetalingsperioden som må belastes 
enten foretaket eller arbeidstakerne eller fordeles 
mellom dem. Banklovkommisjonen foreslår her 
noe ulike løsninger for standardmodellen og 
grunnmodellen. 

I pensjonsordninger basert på standardmo-
dellen skal årlig vederlag for denne avkastnings-
risikoen dekkes av foretaket (lovutkastet § 4-11 
annet ledd), se nedenfor i avsnitt 6.4. For grunn-
modellen vil regelen være at foretaket skal 
dekke avkastningsrisikoen i opptjeningstiden 
som del av det årlige kostnadstillegget (lovutkas-
tet § 4-14 første ledd), mens årlige vederlag for 
avkastningsrisiko i utbetalingsperioden skal dek-
kes ved fradrag i årlig avkastning av pensjonsbe-
holdningen eller om nødvendig i den årlige 
ytelse som skal utbetales (lovutkastet § 4-14 
annet ledd), se nedenfor i avsnitt 7.3. Det er lagt 
vekt på så vidt mulig å unngå at grunnmodellen 
vil medføre fremtidige forpliktelser for foretaket 
som vil kreve regnskapsmessig balanseføring. 
Felles for standardmodellen og grunnmodellen 
gjelder at årlig vederlag for avkastningsrisiko for 
pensjonsbeholdning knyttet til pensjonsbevis 
utstedt til fratrådte arbeidstakere, skal komme til 
fradrag i oppnådd årlig avkastning av pensjons-
beholdningen (lovutkastet § 6-8 tredje ledd), se 
nedenfor i kapittel 9.

Banklovkommisjonen viser for øvrig til at pen-
sjonsinnretningen ikke vil ha noen avkastnings-
risiko dersom pensjonsordningens midler eller 
pensjonsbeholdningen forvaltes som egen inves-
teringsportefølje etter reglene i lovutkastet §§ 5-5 
eller 6-10, med mindre det foreligger avtalt avkast-
ningsgaranti etter reglene i lovutkastet § 5-8. 

5.6.3 Dødelighetsrisiko i opptjenings- og 
utbetalingsperioden

I folketrygden krediteres pensjonsbeholdningen 
en gjennomsnittsberegnet dødelighetsarv, bereg-
net for hvert årskull i en opptjeningsperiode på 40 
år på grunnlag av bortfall av pensjonsforpliktelse 

overfor de arbeidstakere i årskullet som dør før 
uttak av pensjon (Ot.prp. nr. 37 (2008-2009) side 
59 første spalte), og slik dødelighetsarv inngår 
ved beregningen av folketrygdens delingstall for 
forventet levetid og utbetalingsperiode ved uttak 
av pensjon. Dessuten er det ved beregningen av 
delingstall inkludert en faktor som også reflekte-
rer endring i levealder i opptjeningsperioden (fol-
ketrygdloven § 20-13 annet ledd annet punktum 
som gjelder «dødelighet fram til uttakstidspunk-
tet»). Levealdersjusteringen i ny folketrygd inne-
bærer at forventet dødelighetsarv i utbetalingspe-
rioden reelt er integrert i beregning av årlig pen-
sjon på grunnlag av pensjonsbeholdning og 
delingstall ved uttak av pensjon (folketrygdloven 
§ 20-12 tredje ledd). Samlet sett betyr dette at sta-
ten som pensjonsleverandøren har en meget 
begrenset risiko for økning i levealder i opptje-
nings- og utbetalingsperioden, det vil si en risiko 
for at delingstall for beregnet forventet levetid 
gjennomsnittlig ikke er kortere enn faktisk levetid 
(foran i avsnitt 5.5.2).

I pensjonsforsikring har beregnet dødelighet 
(dødelighetsarv) i opptjeningsperioden tradisjo-
nelt gitt grunnlag for en fradragspost ved bereg-
ningen av årlige premier, og pensjonsinnretnin-
gen selv må derfor årlig tilføre pensjonskapitalen 
beregnet dødelighetsarv (forsikringsvirksomhets-
loven § 9-16 tredje ledd). Etter opplegget i lovut-
kastet er imidlertid årlig premie fastsatt i prosent 
av lønn uten fradrag, og faktisk dødelighetsarv 
skal derfor tilføres pensjonsbeholdningen (lovut-
kastet §§ 4-6 annet ledd og 4-12 annet ledd). Pen-
sjonsinnretningen vil således ikke lenger ha noen 
risiko for redusert dødelighetsarv som følge av 
økt levealder i opptjeningstiden som kan betinge 
særskilt risikopremie (foran i avsnitt 5.5.3).

I ytelsesbaserte pensjonsordninger bærer pen-
sjonsinnretningen risikoen for økning i levetid og 
utbetalingsperiode i forhold til den dødelighets-
statistikk som inngår i beregningsgrunnlaget for 
pensjonsordningen, og denne risikoen må dekkes 
ved risikopremie som del av årlig premie (fore-
takspensjonsloven § 9-2 første ledd). Dette har vist 
seg å være en meget tyngende risiko for pensjons-
leverandørene fordi premier for levealdersrisiko 
over tidsrom på 40 år eller mer vanskelig lar seg 
beregne med rimelig sikre marginer, og fordi det 
ikke kan kreves tilleggspremie for økt levealders-
risiko knyttet til opptjente pensjonsrettigheter 
betalt med for lave risikopremier i tidligere år 
(foran i avsnitt 5.5.1). 

Av hensyn til pensjonsinnretningenes øko-
nomi, soliditet og tilpasningen til det nye kapital-
kravsregimet i Solvens II er det nødvendig å 



NOU 2012: 13 97
Pensjonslovene og folketrygdreformen II Kapittel 5
endre denne ordningen (foran i avsnitt 5.5.3). Lov-
utkastet bygger derfor i hovedsak på en ordning 
tilsvarende folketrygdens levealdersjustering 
basert på beregning av årlig pensjon ut fra pen-
sjonsbeholdningen ved uttak av pensjon og bran-
sjejusterte delingstall som angir den forsikredes 
forventede levetid på uttakstidspunktet (se lovut-
kastet §§ 4-17 og 4-18). Samlet sett betyr dette at 
pensjonsleverandøren – på samme måte som i fol-
ketrygden – vil ha en meget begrenset risiko for 
økning i levealder i opptjenings- og utbetalings-
perioden, men en restrisiko knyttet til at delings-
tall for beregnet forventet levetid gjennomsnittlig 
ikke er kortere enn faktisk levetid, blir fortsatt til-
bake. 

Denne restrisikoen må pensjonsinnretningen 
dekke ved en årlig risikopremie – et vederlag for 
levealdersrisiko i utbetalingsperioden som må 
belastes enten foretaket eller arbeidstakerne eller 
fordeles mellom dem. Banklovkommisjonen fore-
slår her noe ulike løsninger for standardmodellen 
og grunnmodellen. Enkelte medlemmer i Banklov-
kommisjonen har særskilte merknader til dette og 
det vises til deres særmerknader foran i avsnitt 
5.5.6.

I pensjonsordninger basert på standardmodel-
len skal årlig premie for levealdersrisiko i utbeta-
lingsperioden dekkes av foretaket (lovutkastet § 4-
11 annet ledd), mens regelen for grunnmodellen 
er at risikopremien for slik levealdersrisiko skal 
dekkes ved fradrag i årlig avkastning av pensjons-
kapitalen eller om nødvendig i den årlige ytelse 
som skal utbetales (lovutkastet § 4-14 annet ledd). 
Det vises til avsnitt 6.8 og 7.5 nedenfor. Det er lagt 
vekt på så vidt mulig å unngå at grunnmodellen vil 
medføre fremtidige forpliktelser for foretaket som 
vil kreve regnskapsmessig balanseføring. Felles 
for standardmodellen og grunnmodellen gjelder 
at årlig vederlag for levealdersrisiko i utbetalings-
perioden knyttet til pensjonsbevis utstedt til fra-
trådte arbeidstakere, skal komme til fradrag i opp-
nådd årlig avkastning av pensjonsbeholdningen 
eller om nødvendig i den årlige ytelse som skal 
utbetales (lovutkastet § 6-9 første ledd som viser 
til § 4-14 annet ledd).

5.6.4 Dekning av kostnader ved forvaltning 
av pensjonsordningen

Kostnader knyttet til folketrygdsystemet dekkes 
som alminnelig statsutgift via innbetaling av årlig 
innskuddspremie til ny folketrygd, og folketrygd-
loven har ingen bestemmelser om kostnadsfor-
hold. Forsikringsbaserte tjenestepensjonsordnin-
ger krever andre løsninger fordi pensjonsinnret-

ningen må sikres dekning av årlige kostnader 
knyttet til administrasjon og forvaltning av pen-
sjonsordningen. Dette er kostnader som kommer 
i tillegg til risikopremier som er omtalt foran i 
avsnitt 5.6.2 og 5.6.3, og som må belastes foreta-
ket eller arbeidstakerne, eller fordeles mellom 
dem. I lovutkastet skilles det også her mellom 
reglene for standardmodellen og for grunnmodel-
len. 

I standardmodellen er utgangpunktet – som 
hittil – at kostnader til administrasjon og forvalt-
ning av tjenestepensjonsordningen skal dekkes 
årlig av foretak som tillegg til årlig premie (lovut-
kastet § 4-11 første ledd). Dette gjelder så lenge 
pensjonsordningen består, selv om forbindelsen 
mellom foretaket og arbeidstakeren, men ikke 
mellom pensjonsinnretningen og arbeidstakeren, 
normalt vil brytes ved uttak av pensjon. En del 
kunne derfor tale for at kostnader knyttet til utbe-
talingsperioden bør belastes foretaket som et 
engangsbeløp, men lovutkastet § 4-11 viderefører 
gjeldende praksis med årlig kostnadsbelastning 
av foretaket (foretakspensjonsloven § 9-2 første 
ledd). Kostnader knyttet til forvaltningen av pen-
sjonsbevis utstedt til fratrådte arbeidstakere, skal 
derimot dekkes dels av en administrasjonsavset-
ning knyttet til pensjonsbeviset, og dels ved fra-
drag i årlig avkastning av pensjonsbeholdningen 
knyttet til pensjonsbeviset (lovutkastet § 6-8 tredje 
og fjerde ledd og § 6-9 første ledd). Det vises til 
avsnitt 6.10 nedenfor. 

Et utgangspunkt for grunnmodellen er at fore-
taket bare skal svare et årlig bidrag for medlem-
menes opptjening av pensjon, som først og fremst 
omfatter en årlig premie fastsatt i prosent av lønn 
(lovutkastet § 4-12). Loven om obligatorisk tjenes-
tepensjon § 4 tredje ledd krever imidlertid at fore-
taket i tillegg skal dekke årlige kostnader ved 
administrasjon og forvaltning av pensjonsordnin-
gen. Dette er lagt til grunn i lovutkastet § 4-14 før-
ste ledd som for opptjeningstiden forutsetter at 
dette skal gjøres ved et årlig kostnadstillegg til 
årets innskuddspremie. Kostnadstillegget skal 
også omfatte årlig vederlag for avkastningsrisiko i 
opptjeningsperioden. Ved betaling av årlig premie 
med kostnadstillegg, har foretaket fullt ut betalt 
de pensjonsrettigheter som er opptjent i løpet av 
året. I utbetalingsperioden blir forholdet et annet. 
Grunnmodellen forutsetter at pensjonsordningen 
ikke skal medføre fremtidige forpliktelser for fore-
taket som gjeldende regnskapsregler krever 
balanseført av foretaket. Kostnader og risiko-
premier som ikke er knyttet til pensjonsordningen 
som sådan, men er knyttet til pensjonsytelsene i 
utbetalingsperioden, kan derfor vanskelig belas-
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tes foretaket og må derfor dekkes ved et fradrag i 
årlig avkastning av pensjonsbeholdningen i utbe-
talingsperioden eller om nødvendig den årlige 
pensjonsytelse som skal utbetales (lovutkastet
§ 4-14 annet ledd). Det vises til avsnitt 7.7 neden-
for. 

5.6.5 Oppregulering av pensjonsbeholdning 
og pensjoner

En sentral del av folketrygdregelverket er 
bestemmelsene om årlig oppregulering av opp-
tjent pensjonsbeholdning og pensjoner under 
utbetaling (folketrygdloven § 20-18), beregnet ut 
fra alminnelig lønnsvekst i året. Den årlige pen-
sjonsopptjening beregnet etter en årlig innskudds-
premie på 18,1 prosent av lønn, er fastsatt med 
sikte på at kostnadene ved årlig oppregulering 
skal være dekket.

I ytelsesbasert foretakspensjon er regelen at 
opptjent pensjon skal beregnes ut fra lønn og 
beregnet folketrygd til enhver tid (foretakspen-
sjonsloven § 5-2 tredje ledd), noe som medfører at 
lønnsnivået ved uttak av pensjon generelt blir 
bestemmende for årlig pensjon. Den årlige premie 
må derfor i år med lønnsforhøyelse også omfatte 
en reguleringspremie til dekning av nødvendig 
oppregulering av premiereserven (pensjons-
beholdningen) som følge av lønnsforhøyelsen, 
uavhengig av om denne er i samsvar med almin-
nelig lønnsvekst eller ikke. Pensjoner under utbe-
taling er imidlertid ikke gjenstand for regulering 
med mindre forsikringsvirksomhetslovens regler 
om overskudd og foretakspensjonslovens regler 
om pensjonistenes overskuddsfond, gir grunnlag 
for det. Som følge av lite overskuddsmidler i 
senere år har denne ordningen i praksis ikke ført 
til nevneverdig regulering av pensjoner under 
utbetaling.

I lovutkastet er det lagt til grunn (§§ 4-6 og
4-12) at faktisk oppnådd årlig avkastning ut over 
null prosent og dødelighetsarv skal tilføres pen-
sjonsbeholdningen i opptjeningsperioden, og at 
årlig avkastning av gjenværende pensjonsbehold-
ning i utbetalingsperioden – etter uttak av pensjon 
– skal benyttes til tillegg til neste års pensjon (lov-
utkastet § 4-21 første og tredje ledd). De gjennom-
snittlige avkastningsresultater over tid må antas å 
ligge på et nivå som vil kunne gi ganske brukbar 
oppregulering og dermed inflasjons- og nivåsik-
ring både av pensjonsbeholdningen og av pensjo-
ner under utbetaling. Til illustrasjon kan nevnes at 
avkastningsnivået i de tre største pensjonsinnret-
ningene i løpet av perioden 2001 til 2011 lå i områ-
det 5 til 5,5 prosent, men i et par «kriseår» var 

avkastningsresultatet meget svakt. Det vises til 
tabell 5.2 ovenfor i avsnitt 5.4.

Lovutkastets regler for pensjonsordninger 
basert på grunnmodellen er ikke påbygget med 
særlige oppreguleringsordninger tilsvarende de 
som gjelder i ny folketrygd. Banklovkommisjonen 
har lagt vesentlig vekt på at slike pensjonsordnin-
ger ikke, eller i minst mulig grad, skal medføre 
fremtidige forpliktelser for foretaket som fore-
taket etter gjeldende regnskapsregler må balanse-
føre. Hovedreglene for grunnmodellen må derfor 
bli at pensjonsbeholdningen skal årlig tilføres den 
avkastning som pensjonsinnretningen har opp-
nådd (lovutkastet § 4-12 tredje ledd), og at avkast-
ning av pensjonsbeholdningen i utbetalingsperio-
den skal benyttes til tillegg til pensjoner under 
utbetaling (lovutkastet § 4-21 første og tredje 
ledd). Over tid skulle dette – som nevnt – likevel 
gi ganske brukbar inflasjons- og nivåsikring av 
opptjent pensjon. Det vises til avsnitt 7.4 nedenfor. 

Reglene for pensjonsordninger basert på stan-
dardmodellen derimot skal sikre at pensjons-
beholdningen – som i ny folketrygd – årlig blir 
oppregulert i samsvar med alminnelig lønnsvekst 
eller, om det er avtalt, den alminnelige lønnsutvik-
ling i foretaket (lovutkastet § 4-8). Dette forutset-
ter at foretaket ved selve valget av pensjonsord-
ning basert på standardmodellen, påtar seg en 
plikt til å dekke den oppreguleringspremie som 
måtte overstige oppnådd avkastning i det enkelte 
år (§ 4-8 tredje ledd, jf. § 4-7 første ledd). Dersom 
årets avkastning skulle overstige kostnaden ved 
oppreguleringen, skal det overskytende tilføres et 
reguleringsfond for pensjonsordningen som det 
kan trekkes på i år hvor oppnådd avkastning ikke 
er tilstrekkelig til å sikre årets oppregulering av 
pensjonsbeholdningen (lovutkastet §§ 4-7 første 
og annet ledd og 4-8 tredje ledd), se nærmere ned-
enfor i avsnitt 6.5. Denne ordningen vil redusere 
foretakets risiko for å måtte dekke deler av oppre-
guleringspremien i enkelte år. 

En tilsvarende ordning som – i likhet med ny 
folketrygd – vil sikre oppregulering av pensjoner 
under utbetaling, er utformet i lovutkastet § 4-21 
første og annet ledd, noe som vil utløse krav om 
regnskapsmessig balanseføring av nåverdien av 
en slik fremtidig forpliktelse. Også denne ordnin-
gen er derfor beregnet på pensjonsordninger 
basert på standardmodellen, men den vil bare 
gjelde for pensjonsordninger med en pensjons-
plan som inneholder uttrykkelige bestemmelser 
om slik oppregulering av pensjoner under utbeta-
ling. En forutsetning er altså at foretaket på denne 
måten påtar seg å dekke kostnadene ved årlig 
oppregulering av pensjoner under utbetaling i den 
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utstrekning disse ikke blir dekket av oppnådd 
avkastning av pensjonsbeholdningen. I de tilfelle 
hvor foretaket ikke har gjort dette, skal reglene i 
lovutkastet § 4-21 første og tredje ledd gjelde uav-
hengig av om pensjonsordningen er basert på 
standardmodellen eller på grunnmodellen. I så fall 
skal pensjoner under utbetaling oppreguleres 
årlig på grunnlag av oppnådd avkastning av pen-
sjonsbeholdningen. 

Ordningene for årlig oppregulering av pen-
sjonsbeholdningen og av pensjoner under utbeta-
ling i lovutkastet §§ 4-8 tredje ledd og 4-21 annet 
ledd i standardmodellen medfører at foretaket 
reelt bærer risikoen for at årets avkastning av pen-
sjonsbeholdningen minst tilsvarer de årlige kost-
nadene ved oppreguleringen. Dersom avkastnin-
gen ikke er tilstrekkelig, må det manglende innbe-
tales av foretaket. Dette er bakgrunnen for 
reglene i lovutkastet § 5-6 om forvaltningen av 
pensjonsordningens midler med investeringsvalg 
for foretaket, se nedenfor i avsnitt 6.9. 

En ordning basert på disponering av årets 
avkastningsresultat til pensjonsformål i samsvar 
med reglene i lovutkastet §§ 4-7 første ledd, 4-12 
tredje ledd og 4-21 første ledd, kan medføre en 
uforholdsmessig stor oppregulering av pensjons-
beholdningen og pensjoner under utbetaling i år 
hvor pensjonsinnretningen har oppnådd meget 
gode avkastningsresultater. Selv om behovet for 
inflasjons- og nivåsikring av opptjent pensjon gjen-
nomgående også vil øke i perioder hvor det almin-
nelige rente- og avkastningsnivå ligger høyt, kan 
dette tenkes å gi grunnlag for pensjonsnivåer som 
generelt kan komme til å ligge utenfor den rolle 

tjenestepensjon er tiltenkt innenfor det samlede 
pensjonssystem. Banklovkommisjonen foreslår 
derfor en hjemmel for Kongen til å fastsette gren-
ser for hvor stor prosentvis årlig nettoavkastning 
(etter fradrag for risikopremier og kostnader) 
som skal kunne tilføres pensjonsbeholdningen 
eller pensjoner under utbetaling eller tilhørende 
reguleringsfond (lovutkastet §§ 4-10 tredje ledd 
og 4-13 tredje ledd). Årlig avkastning ut over fast-
satt prosentsats forutsettes tilført pensjonsordnin-
gens premiefond.

5.7 Informasjon til arbeidstakerne

Retten for den enkelte arbeidstaker til å velge når 
de vil ta ut alderspensjon etter fylte 62 år, gjør at 
det er meget viktig at den enkelte arbeidstaker får 
tilstrekkelig og god informasjon for å forstå hvilke 
konsekvenser valget av uttakstidspunkt har for 
størrelsen av alderspensjonsytelsen som kommer 
til utbetaling.

I NOU 2010: 6 Pensjonslovene og folketryg-
dreformen I side 123, vurderte Banklovkommisjo-
nen hvordan denne informasjonen best kunne gis 
i forbindelse med ytelsesbaserte foretakspen-
sjonsordninger. Lovutkastet § 4-23 bygger i det alt 
vesentlige på den bestemmelse som Banklovkom-
misjonen foreslo inntatt i foretakspensjonsloven 
§ 5-7d og som senere ble vedtatt i loven ved 
endringslov 17. desember 2010 nr. 83. Det vises 
derfor til forarbeidene til foretakspensjonsloven 
§ 5-7d.
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Kapittel 6  

Standardmodell

6.1 Oversikt

6.1.1 Målet med modellen

Banklovkommisjonen foreslår at et foretak skal 
kunne utforme pensjonsplanen for sin tjeneste-
pensjonsordning enten etter reglene for en «stan-
dardmodell» eller for en «grunnmodell». Det vises 
til avsnitt 5.2.4 ovenfor. Pensjonsplanen skal være 
lik for alle arbeidstakere og man sikrer dermed et 
viktig prinsipp i form av likebehandling av alle 
arbeidstakere som er medlem av den samme pen-
sjonsordning. 

Målet med utformingen av lovens regler om 
standardmodellen er å gi foretak mulighet til å sikre 
sine arbeidstakere muligheter for en alderspensjon 
opp til om lag samme nivå som det som er vanlig i 
dagens ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger. 
Det vil si en samlet pensjon fra folketrygden og tje-
nestepensjonsordningen som skal kunne tilsvare 
inntil omlag to tredeler av sluttlønnen. Det vises i 
denne forbindelse til at enkelte medlemmer i Bank-
lovkommisjonen har særmerknader, se ovenfor i 
avsnitt 5.3.5. Modellen gir imidlertid også mulighe-
ter til å tilpasse ordningen til et nivå som ligger mel-
lom det som er vanlig for dagens ytelsesbaserte 
foretakspensjonsordninger og innskuddspensjons-
ordninger som er utformet for å oppfylle minimum-
skravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Avgjørende for valg av nivå innenfor den enkelte 
pensjonsordning vil blant annet være det enkelte 
foretaks lønns- og kostnadsevne og foretakets 
behov for å bruke pensjonsordningen som et ele-
ment i konkurransen om arbeidskraft. 

Banklovkommisjonen har valgt betegnelsen 
«standardmodellen» fordi den – i motsetning til 
«grunnmodellen» – også vil ha enkelte egenska-
per som forbindes med de forsikringsbaserte pen-
sjonsordninger som tradisjonelt har vært mest 
brukt i privat sektor, først og fremst ordninger for 
oppregulering av pensjonsopptjeningen ut fra 
lønnsutvikling i opptjeningsperioden. Ved utfor-
mingen av pensjonsplanen vil det være opp til 
foretaket, ofte i forhandlinger med arbeids-

takerne, å velge hvilket nivå den årlige oppbyggin-
gen av pensjonsrettigheter skal ligge på og der-
med hvilke alderspensjonsytelser som det er 
meningen at opptjening i ordningen skal kunne gi. 
Valget av nivå vil skje først og fremst ved fastset-
telsen av størrelsen på de årlige innbetalinger 
som foretaket forplikter seg til å foreta i form av et 
årlig premieinnskudd fastsatt i prosent av lønn for 
den enkelte arbeidstaker. Velger foretaket å 
utforme pensjonsplanen for sin pensjonsordning 
etter standardmodellen, skal imidlertid pensjons-
planen også inneholde én av flere ordninger for 
årlig oppregulering av opptjent pensjonsbehold-
ning med sikte på å inflasjons- og nivåsikre opp-
tjent pensjon. Videre kan pensjonsplanen inne-
holde ulike tilvalgselementer som kan kobles til 
de ulike hovedelementene i pensjonsordningen. 

Ved utformingen av reglene for henholdsvis 
standardmodellen og grunnmodellen har Banklov-
kommisjonen lagt vesentlig vekt på å unngå eller 
begrense foretakenes plikt etter gjeldende regn-
skapspraksis til å balanseføre nåverdien av fremti-
dige forpliktelser knyttet til pensjonsordninger, jf. 
ovenfor i avsnittene 4.3.3 og 5.2.5. Siden det i regn-
skapsreglene for innskuddspensjonsordninger 
antas at et foretaks forpliktelse er begrenset til 
årlig innbetaling av innskuddspremie fastsatt i pro-
sent av lønn til enhver tid og at dette ikke i seg selv 
vil utløse krav til balanseføring av framtidige pen-
sjonsforpliktelser i foretakets regnskaper, har 
Banklovkommisjonen, som det fremgår ovenfor i 
avsnitt 5.2.5, valgt å utforme reglene for grunn-
modellen i samsvar med dette. Det er imidlertid 
mulig at foretakets ansvar for premie for nullgaran-
tien kan utløse et beløpsmessig svært begrenset 
balanseføringskrav. Det vises til avsnitt 7.3 neden-
for. For standardmodellen er situasjonen en annen. 
Litt avhengig av hvordan det enkelte foretak vel-
ger å utforme sin pensjonsplan, blant annet i for-
hold til foretakets ansvar knyttet til oppregulering 
av pensjonsbeholdning og pensjonsytelser, vil 
visse tilleggsforpliktelser for foretaket utløse krav 
om balanseføring, jf. ovenfor i avsnitt 5.2.5. Dette 
balanseføringskravet kan imidlertid ikke sammen-
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lignes med det som hittil har vært vanlig for framti-
dige forpliktelser knyttet til ytelsesbasert foretaks-
pensjon, hva gjelder beløpsmessig størrelse. 
Nåverdien av forpliktelsen vil variere med hvilken 
oppreguleringsordning som er fastsatt i pensjons-
planen.

Nedenfor i avsnitt 6.1.2 gis en oversikt over 
hovedelementene og de ulike tilvalgsmulighetene 
i standardmodellen. Forslaget til reguleringen av 
standardmodellen fremgår av lovutkastet kapittel 
4 avsnitt II, se nedenfor i kapittel 12. Som vedlegg 

1 i utredningen, er den skjematiske oversikten 
som er inntatt i avsnitt 6.1.2 gjengitt med paragraf-
henvisninger til lovutkastet. 

6.1.2 Oversikt over modellen

Standardmodellen kan skjematisk skisseres som i 
figur 6.1. Tilsvarende skisse for grunnmodellen er 
tatt inn i avsnitt 7.1.2 nedenfor. I avsnitt 7.1.3 er 
det videre foretatt en nærmere sammenligning 
mellom standardmodellen og grunnmodellen.

Figur 6.1 Skjematisk oversikt over egenskaper og tilvalg i standardmodellen.

 

Årspremier i % av lønn + 
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Tilvalg Egenskaper 
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Som skissen i figur 6.1 viser, må det ved 
beskrivelsen av standardmodellens egenskaper 
skilles mellom opptjeningsperioden og utbeta-
lingsperioden. I opptjeningsperioden vil standard-
modellen ha tre hovedegenskaper (markert med 
blått i figur 6.1). Dette er for det første årlige års-
premier fastsatt som en prosent av den enkelte 
arbeidstakers lønn til enhver tid. Sentralt ved fast-
settelsen av årspremiene er at det skal være en 
likebehandling av arbeidstakere innenfor samme 
pensjonsordning, og som følge av innføring av 
levealdersjustering basert på kjønnsnøytrale 
beregninger i utbetalingsperioden, foreslås det 
også at samme innskuddspremie i prosent av lønn 
skal anvendes uavhengig av medlemmenes kjønn 
og alder. Dette er beskrevet nærmere ovenfor i 
avsnittene 5.3 og 5.5.4 samt nedenfor i avsnitt 6.3. 
For det andre skal faktisk dødelighetsarv som 
følge av frigivelse av pensjonsbeholdning på 
grunnlag av dødsfall blant medlemmene i forsi-
kringskollektivet fordeles forholdsmessig på med-
lemmene. Dette innebærer at det er arbeidsta-
kerne som har risikoen for utviklingen i dødelig-
het i opptjeningsperioden. Dette er nærmere 
beskrevet ovenfor i avsnitt 5.6.3 og nedenfor i 
avsnitt 6.6. Den tredje grunnegenskapen i opptje-
ningsperioden er en årlig oppregulering av pen-
sjonsbeholdningen, se ovenfor i avsnitt 5.6.6 og 
nedenfor i avsnitt 6.5. 

Samlet kapital som følge av disse hovedegen-
skapene vil utgjøre pensjonsbeholdningen for den 
enkelte arbeidstaker. I tilknytning til disse hoved-
egenskapene har standardmodellen tilvalg som 
kan endre hovedegenskapene eller tilføre dem 
andre elementer. Disse er illustrert som grønne 
bokser i figur 6.1 og beskrevet nærmere nedenfor 
i tilknytning til hovedegenskapene. 

Pensjonsbeholdningen vil danne utgangs-
punkt for hva den enkelte arbeidstaker vil kunne 
få utbetalt i pensjon i utbetalingsperioden. Hoved-
egenskapene kan i denne perioden grupperes i 
årlig ytelse, levealdersjustering og oppregulering 
(markert med rødt i figur 6.1). Her er det også 
mulig å gjøre tilvalg som endrer eller tilfører pen-
sjonsordningen ytterligere elementer. Det vises til 
de nærmere beskrivelser og vurderinger som er 
gjort ovenfor i avsnittene 5.5 og 5.6.4 og nedenfor 
i avsnittene 6.6 til 6.8.

6.2 Etablering og medlemskap i 
pensjonsordning

I lovutkastet er bestemmelsene om etablering av 
pensjonsordning og kravene til et minimum antall 

medlemmer i foretakspensjonsloven videreført, jf. 
foretakspensjonsloven §§ 2-1 og 2-2. Bestemmel-
sene om organisering med tanke på styrings-
gruppe og lignende i foretakspensjonsloven er 
også foreslått videreført i lovutkastet, jf. foretaks-
pensjonsloven §§ 2-3 flg. Banklovkommisjonen ser 
ingen grunn til å gjøre endringer i disse bestem-
melsene siden også innskuddspensjonsloven er 
basert på de samme prinsippene. Kravene som 
følger av bestemmelsene om hvem som kan opp-
rette slike ordninger og organiseringen av ordnin-
gene, er også viktige i forhold til minimumskra-
vene som følger av lov om obligatorisk tjeneste-
pensjon. Banklovkommisjonen legger til grunn at 
utredningen her ikke skal omfatte spørsmål ved-
rørende mulige endringer i lov om obligatorisk 
tjenestepensjon. Dette må eventuelt vurderes i 
fase III av arbeidet, se ovenfor i avsnittene 3.5.3 og 
4.4.2.

Lovutkastet er også basert på foretakspen-
sjonslovens bestemmelser om opptak og medlem-
skap i pensjonsordningene, jf. foretakspensjons-
loven kapittel 3. Dette innebærer blant annet at 
alle arbeidstakere i foretaket som har fylt 20 år 
skal opptas som medlemmer i pensjonsordningen, 
jf. foretakspensjonsloven § 3-3 første ledd. I folke-
trygdloven § 20-5, jf. § 3-15, er pensjonsgivende 
inntekt fra fylte 13 år grunnlag for opptjening av 
rett til alderspensjon. I NOU 2010: 6 side 87 (oven-
for i avsnitt 3.5.1) vurderte Banklovkommisjonen
om den nedre grensen på 20 år i innskuddspen-
sjonsloven § 4-2, som svarer til foretakspensjons-
loven § 3-3 første ledd, burde endres på bakgrunn 
av endringene i folketrygdloven. Banklovkommi-
sjonen konkluderte da med at en endring av den 
nedre aldersgrensen i innskuddspensjonsloven 
ville påvirke minstekravene i lov om obligatorisk 
tjenestepensjon. For arbeidstakere under 20 år, vil 
det ofte dreie seg om ferievikarer og lignende 
som kun er ansatt i foretaket i korte tidsrom. Der-
som foretaket har fast ansatte som er under 20 år, 
kan foretaket fastsette i regelverket for pensjons-
ordningen en lavere aldersgrense enn 20 år. Dette 
ble fulgt opp av Stortinget ved vedtakene om end-
ring av foretakspensjonsloven i endringslov 17. 
desember 2010 nr. 83 slik at den nedre grensen 
for medlemskap i foretakspensjonsordninger og 
innskuddspensjonsordninger på 20 år ble opprett-
holdt. Banklovkommisjonen ser heller ikke grunn-
lag for å foreslå endringer på dette punktet i 
denne utredningen. 

Når det gjelder den øvre aldersgrense for opp-
tjening av alderspensjon og bestemmelser om 
samtidig opptjening og uttak av alderspensjon, ble 
disse tilpasset ny alderspensjon i folketrygden ved 
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endringslov 17. desember 2010 nr. 83 i samsvar 
med det Banklovkommisjonen foreslo i NOU 2010: 
6. Dette innebærer at opptjening av ytelsesbasert 
foretakspensjon kan skje helt fram til fylte 75 år, jf. 
foretakspensjonsloven § 4-5. Lovutkastet til ny lov 
om kollektiv tjenestepensjonsforsikring er basert 
på de samme reglene. En del bestemmelser om 
opptjening av pensjon for eldre arbeidstakere har 
imidlertid kunnet forenkles som følge av at pen-
sjonsordninger etter lovutkastet her ikke vil reise 
de samme problemer knyttet til full opptjening 
ved nådd opptjeningsalder og svært høye premier 
for eldre arbeidstakere som følge av at alderspen-
sjonen i ytelsesbaserte foretakspensjonsordnin-
ger er basert på lønnen på sluttidspunktet. Lovut-
kastets forslag ligger her nærmere reglene i inn-
skuddspensjonsloven og innskuddspensjonsord-
ninger, og fremstår som enklere enn tilsvarende 
bestemmelser i foretakspensjonsloven, se lovut-
kastet § 3-9. Det er blant annet ikke behov for å 
etablere særlige ordninger for opptjening av pen-
sjon for eldre arbeidstakere som fortsetter å 
arbeide etter nådd opptjeningsalder. 

Det normale har vært at et foretak kun skal ha 
én tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Fore-
takspensjonsloven åpner imidlertid for at et fore-
tak kan ha to pensjonsordninger for sine ansatte i 
form av parallelle eller kombinerte pensjonsord-
ninger, jf. foretakspensjonsloven §§ 2-9 til 2-11 og 
§ 2-12. Det samme gjør innskuddspensjonsloven i 
§§ 2-10 flg. Parallelle pensjonsordninger innebæ-
rer at et foretak kan ha både en ytelsesbasert fore-
takspensjonsordning og en innskuddspensjons-
ordning eller en engangsbetalt alderspensjonsord-
ning. Arbeidstakerne kan enten være medlem av 
den ytelsesbaserte foretakspensjonsordningen 
eller den innskuddsbaserte pensjonsordningen. 
Det er den enkelte arbeidstaker som skal velge 
hvilke av tjenestepensjonsordningene vedkom-
mende ønsker å være medlem av. De to pensjons-
ordningene skal utformes slik at ytelsene står i et 
rimelig forhold til hverandre og slik at urimelig 
forskjellsbehandling av arbeidstakerne unngås. 

Kombinerte pensjonsordninger innebærer at 
foretaket etablerer en ytelsesbasert foretakspen-
sjonsordning og en innskuddspensjonsordning 
eller ordning med engangsbetalt alderspensjon. 
Her vil imidlertid ikke arbeidstakerne være med-
lem av den ene eller den andre ordningen, men de 
vil være medlem av begge ordninger. Den ytelses-
baserte foretakspensjonsordningen vil ligge i 
bunn og sikre alle arbeidstakerne en «grunnpen-
sjon» utover folketrygdens alderspensjon. Den 
innskuddsbaserte ordningen vil utgjøre et tillegg 
til ytelsene fra foretakspensjonsordningene for de 

samme medlemmene. Tanken med kombinerte 
pensjonsordninger er at det skal være mulig for 
foretakene å kombinere fordelene med ytelsesba-
serte foretakspensjonsordninger og innskuddsba-
serte ordninger både hva gjelder risiko og kost-
nader for foretaket og i forhold til risiko for 
arbeidstakerne. 

Denne adgangen til å etablere parallelle eller 
kombinerte tjenestepensjonsordninger har hittil 
vært benyttet i liten grad. Banklovkommisjonen
har derfor vurdert om det er grunn til å videreføre 
adgangen til parallelle og/eller kombinerte pen-
sjonsordninger i en lov om kollektiv tjenestepen-
sjonsforsikring. Som følge av at opptjeningsmo-
dellen i lovutkastet, på samme måten som inn-
skuddpensjon, bygger på innbetaling av årlig inn-
skuddspremie fastsatt i prosent av lønn som defi-
nert i pensjonsplanen og ikke fastsetter den ytelse 
som skal komme til utbetaling ved oppnådd 
beregningsalder, er Banklovkommisjonen av den 
oppfatning at det ikke er grunn til å videreføre 
muligheten for parallelle ordninger. Dette vil kun 
ha en kostnadsdrivende effekt og ikke bidra til 
større fleksibilitet enn det som allerede i dag lig-
ger i innskuddspensjonsloven og det som er fore-
slått i lovutkastet her. 

Når det gjelder muligheten for kombinerte 
ordninger, kan ikke Banklovkommisjonen ute-
lukke at det kan være foretak som kan ønske å 
kombinere tjenestepensjonsordninger med og 
uten dødelighetsarv og dermed med og uten 
mulighet for å benytte pensjonsbeholdningen ved 
død til ytelser til etterlatte. Banklovkommisjonen
ser derfor ingen grunn til å foreslå at reglene om 
kombinerte pensjonsordninger skal utgå. Det 
vises til lovutkastet § 2-9 som åpner for at en kol-
lektiv tjenestepensjonsforsikring kan suppleres 
med en pensjonsordning etter innskuddspen-
sjonsloven. 

Når det gjelder bestemmelsene i lovutkastet 
kapittel 1 til 3 for øvrig, er disse basert på fore-
takspensjonsloven og følger dennes ordlyd i det 
alt vesentlige. Enkelte definisjoner har det ikke 
vært nødvendig å ta med, samtidig som det er 
lagt til definisjoner av enkelte nye begreper som 
det har vært nødvendig å bruke i forbindelse 
med standardmodellen og grunnmodellen. Dette 
gjelder blant annet reguleringsfond og pensjons-
reguleringsfond, jf. lovutkastet § 1-2 første ledd 
bokstav f) og g). Disse kommenteres nærmere 
nedenfor i avsnittene 6.5 og 6.8. Det vises også til 
merknadene til de enkelte bestemmelsene hvor 
avvikene fra gjeldende bestemmelser i foretaks-
pensjonsloven er kommentert nærmere.
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6.3 Årspremier i standardmodellen

De prinsipielle og sentrale delene av årspremien i 
en ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring 
er drøftet nærmere ovenfor i avsnitt 5.3. I avsnittet 
her vil det foretas en oppsummering og knyttes 
enkelte kommentarer til forhold som er av særlig 
betydning for standardmodellen.

1) Lovutkastet er, og pensjonsordningen vil 
være, basert på at foretaket skal innbetale en årlig 
premie til pensjonsordningen for hvert enkelt 
medlem som er fastsatt i prosent av lønnen til 
enhver tid, jf. lovutkastet § 4-2. Den årlige premie 
inngår i pensjonsbeholdningen som vil være 
grunnlaget for omregning til årlig pensjonsytelse 
ved uttak av alderspensjon, jf. lovutkastet § 4-1. 
Det vil således være foretakets kostnader knyttet 
til hva som skal innbetales for den enkelte 
arbeidstaker som vil være fastsatt og definert i 
pensjonsordningens pensjonsplan. I ytelsesba-
serte foretakspensjonsordninger derimot er det 
normale at pensjonsplanen angir størrelsen av 
den pensjonsytelse en arbeidstaker skal motta ved 
nådd opptjeningsalder og at premien derfor må 
beregnes årlig ut fra hvor stor del av fulle ytelser 
som er opptjent i løpet av året (foretakspensjons-
loven § 9-2), jf. ovenfor i avsnitt 4.1.1. 

Som det fremgår ovenfor i avsnitt 5.3.2 foreslår 
Banklovkommisjonen at årspremien skal fastsettes 
i pensjonsplanen som en bestemt prosent av de 
enkelte medlemmers lønn i foretaket innenfor 
området 0 til 12 G. Banklovkommisjonen mener at 
prinsippet i ny folketrygd om at opptjening skal 
baseres på hele lønnen inntil 7,1 G, og således fra 
første krone, er sentralt og at en ny lov bør base-
res på det samme prinsipp, selv om minstekra-
vene i lov om obligatorisk tjenestepensjon er 
basert på lønn mellom 1 og 12 G. Beregning av 
årspremie for inntekt mellom 0 og 12 G vil også 
være best i samsvar med forholdsmessighetsprin-
sippet, da innskuddsprosenten ikke vil bli varier-
ende med lønnen. Et foretak som vil legge seg på 
minstekravet i lov om obligatorisk tjenestepensjon 
kan fastsette sitt premieinnskudd i forhold til 
dette. Medlemmet Mildal mener at det bør være 
en mulighet for foretaket til å beregne årspremien 
for lønn mellom 1 og 12 G. Det vises til særmerk-
nad inntatt ovenfor i avsnitt 5.3.2.

Hva som anses som et medlems lønn i denne 
sammenheng er nærmere definert i lovutkastet 
§ 4-3. Definisjonen bygger som nevnt ovenfor i 
avsnitt 5.3.2 på tilsvarende bestemmelser i fore-
takspensjonsloven og innskuddspensjonsloven, jf. 
foretakspensjonsloven § 5-4 og innskuddspen-
sjonsloven § 5-5.

I samsvar med foretakspensjonsloven og inn-
skuddspensjonsloven i dag vil det kun være lønn 
opp til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp som 
pr. 1. mai 2012 er kroner 82 122, som kan medreg-
nes ved beregning av årspremien, jf. lovutkastet 
§ 4-10. 

Innbetaling av en årlig premie basert på 
arbeidstakers lønn til enhver tid innebærer at opp-
tjeningen av retten til pensjon blir basert på alle år 
som vedkommende er medlem av pensjonsord-
ningen. Dette er i samsvar med alleårsprinsippet i 
ny alderspensjon i folketrygden. Lovutkastet med-
fører derfor at den enkelte arbeidstakers årlige 
pensjon vil bli beregnet ut fra den pensjonsbehold-
ning som er bygget opp ved opptjeningen av pen-
sjon i alle år arbeidstakeren er medlem av pen-
sjonsordningen, jf. lovutkastet § 4-1. Det vises til 
avsnitt 5.3.1 ovenfor.

 Ved å kreve at årspremien skal fastsettes i pro-
sent av lønn i pensjonsplanen og at pensjonspla-
nen skal gjelde for alle arbeidstakere, vil man 
videre oppnå en forholdsmessig likebehandling av 
alle arbeidstakere og derigjennom ivareta viktige 
sosialpolitiske hensyn, se ovenfor i avsnittene 
4.1.3 og 5.3.1. Etter Banklovkommisjonens vurde-
ring vil det forholdet at pensjonsopptjeningen 
skjer fra første krone og at forholdsmessigheten, 
og dermed sammenligningsgrunnlaget for de 
ulike arbeidstakerne i pensjonsordningen, knyttes 
til innbetalingen i pensjonsordningen gjøre pen-
sjonsordningen mer forståelig for arbeidsta-
kerne. Dersom man også sikrer at lik pensjonsbe-
holdning gir lik årlig pensjonsytelse innenfor den 
enkelte pensjonsordning, vil man oppnå en likebe-
handling av ansatte som er knyttet til både opptje-
ning og utbetaling. Dette innebærer blant annet at 
pensjonsinnskuddet kan fastsettes uavhengig av 
arbeidstakers kjønn og uavhengig av arbeids-
takers alder. Det vises til avsnitt 5.5.4 ovenfor. 

2) I tillegg til det ordinære årsinnskudd, har 
Banklovkommisjonen ovenfor i avsnitt 5.3.3 kon-
kludert med at det i lovutkastet bør åpnes for at 
foretaket i et enkelt år skal kunne foreta innbeta-
ling av særlige årsinnskudd på inntil 2 prosent av 
lønn fra 0 til 12 G, dersom foretaket har lønnsevne 
og ønske om dette, jf. lovutkastet § 4-6 første ledd. 
Banklovkommisjonen forutsetter at den samlede 
årlige innskuddspremie i alle tilfelle skal ligge 
innenfor de prosentvise grenser for høyeste årlige 
innskuddspremie som er forslått i lovutkastet
§ 4-10.

3) Ovenfor i avsnitt 5.3.5 konkluderer Banklov-
kommisjonen med at ut fra skatteprovenyhensyn 
bør den lovfastsatte grense for årlig premienivå 
utgjøre 7 prosent av lønn i området 0 til 12 G for 
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standardmodellen. Det vises til lovutkastet § 4-10. 
Den maksimale grensen omfatter kun de årlige 
premier som beregnes ut fra lønn. Regulerings-
premie, premie for premiefritak ved uførhet, risi-
kopremier og kostnader vil ikke omfattes av mak-
simalgrensen. På bakgrunn av at folketrygden 
ikke sikrer pensjonsopptjening for lønn over 7,1 
G, foreslås det videre at foretaket kan betale inntil 
18,1 prosent i tilleggsinnskudd utover hovedinn-
skuddet på maksimalt 7 prosent, for lønn mellom 
7,1 og 12 G. Dette for å sikre at det skal være 
mulig innenfor standardmodellen å opprettholde 
det som i dag anses som et normalt nivå på pen-
sjonsytelsene innenfor ytelsesbaserte foretaks-
pensjonsordninger. 

4) I lovutkastet § 4-25 foreslås det en ny ord-
ning for arbeidstakerfinansiert innskudd i kollek-
tive tjenestepensjonsordninger. Denne ordningen 
og bakgrunnen for Banklovkommisjonens utfor-
ming av ordningen fremgår ovenfor i avsnitt 5.3.6. 
Det kan inngås en kollektiv avtale mellom fore-
taket og minst to tredeler av arbeidstakerne eller 
eventuelt en fagforening som representerer minst 
to tredeler av arbeidstakerne, om at arbeidsta-
kerne skal innbetale et årlig innskudd til pensjons-
ordningen i tillegg til foretakets innskudd. For at 
ikke et flertall av arbeidstakerne skal kunne 
tvinge andre arbeidstakere til å betale et slikt inn-
skudd, åpnes det for at det kan avtales at den 
enkelte arbeidstaker på tidspunktet for etablering 
av innskuddsordningen for arbeidstakerne skal 
kunne reservere seg mot å delta i ordningen. 
Arbeidstakere som ansettes etter etablering av til-
skuddsordningen, skal omfattes av ordningen 
som følge av at dette vil inngå som en del av 
arbeidsavtalen mellom foretaket og arbeidstake-
ren. Arbeidstakere som omfattes av tariffavtale 
som gjelder tilskudd til pensjonsordning skal 
omfattes av ordningen. For å sikre at pensjonsord-
ningen beholder sitt kollektive preg, fremgår det 
også av lovutkastet § 4-25 at minimum to tredeler 
av arbeidstakerne må velge å bli med på tilskudds-
ordningen etter etableringen for at den skal kunne 
bli noe av. 

Medlemmenes innskudd skal fastsettes som 
en prosent av det enkelte medlemmets lønn inntil 
12 G. Medlemmenes innskudd kan imidlertid ikke 
settes høyere enn halvparten av den maksimale 
innskuddsgrensen for standardmodellen som er 
foreslått satt til 7 prosent i lovutkastet § 4-10. Den 
maksimale grensen vil videre gjelde for det sam-
lede innskudd fra medlemmet og foretaket. Dette 
innebærer at det er mulig å fastsette høyere 
arbeidstakerinnskudd enn det årsinnskudd som 
foretaket forplikter seg til i pensjonsplanen.

Enkelte medlemmer i Banklovkommisjonen 
har særlige bemerkninger til utformingen av en 
tilskuddsordning for arbeidstakerne. Det vises til 
deres særmerknad ovenfor i avsnitt 5.3.6.

Normalt vil et innskudd fra arbeidstakerne til 
en kollektiv pensjonsordning skje ved trekk i 
lønn. Det er imidlertid ikke noe i veien for at man 
velger en annen måte å innbetale medlemmenes 
innskuddspremie på så lenge måten fremgår klart 
av avtalen mellom medlemmene og foretaket. 

Banklovkommisjonen har drøftet om, og even-
tuelt hvordan, medlemsinnskudd skal utløse et 
kostnadsansvar for medlemmene. Medlemmenes 
innskudd vil øke pensjonsbeholdningen og der-
med den kapital som skal forvaltes i pensjonsord-
ningen. Det vil også påløpe premie knyttet til 
avkastningsrisiko (nullgaranti) og oppregulering. 
For at slike kostnadselementer ikke skal være til 
hinder for at foretaket er villig til å inngå en avtale 
med arbeidstakerne om medlemsinnskudd, fore-
slår Banklovkommisjonen at det kan avtales at 
medlemmene skal dekke inntil en forholdsmessig 
andel av foretakets kostnader og risikopremier. 
Hvilke kostnader og risikopremier dette dreier 
seg om for standardmodellen sin del, fremgår av 
lovutkastet § 4-11. Foruten kostnader knyttet til 
administrasjon og forvaltning, omfatter dette pre-
mie til dekning for avkastningsrisiko i opptje-
ningsperioden og utbetalingsperioden samt even-
tuell premie for levealdersrisiko i utbetalingsperi-
oden. Det vises til § 4-25 tredje ledd. Banklovkom-
misjonen har ikke funnet det riktig at arbeidsta-
kerne også skal kunne dekke en forholdsmessig 
andel av reguleringspremien etter § 4-8 tredje 
ledd som følge av at dette er en premie som i 
utgangspunktet skal dekkes av avkastningen. 
Arbeidstakers innskudd vil bidra til overskudds-
evnen og dermed til dekning av reguleringspre-
mien. Høy avkastning i et år vil gjennom regule-
ringsfondet bidra til dekning av oppregulering i år 
hvor avkastningen er lav. Det vises til avsnitt 5.6.5 
ovenfor og avsnitt 6.5 nedenfor. 

6.4 Betydningen av 
pensjonsinnretningenes 
garantiansvar i standardmodellen 

Ovenfor i avsnitt 5.4 har Banklovkommisjonen
drøftet hvilken risiko pensjonsinnretningene bør 
ha knyttet til kollektiv tjenestepensjonsforsikring i 
forhold til forvaltning av og avkastning på pen-
sjonsordningens midler når disse midlene forval-
tes av pensjonsinnretningen innenfor rammene av 
de lovkrav som er satt for slik forvaltning. Ovenfor 
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er det for det første konkludert med at foretaket 
skal innbetale årlige innskudd til pensjonsordnin-
gen uavhengig av den avkastning det forventes å 
generere i løpet av året. Faktisk oppnådd avkast-
ning skal i stedet anvendes til oppregulering av 
pensjonsordningens midler.

Videre skal pensjonsinnretningen ha et ansvar 
for at pensjonsbeholdningene ikke reduseres i 
verdi i løpet av året. Denne nullgarantien er valgt 
for å sikre arbeidstakerne en grunnleggende sik-
ring. Det vises til lovutkastet §§ 2-3 annet ledd og 
5-1 annet ledd. Denne grunnleggende sikringen 
vil nok være viktigst for arbeidstakere i ordninger 
basert på grunnmodellen, hvor verdisikringen 
ellers ville vært avhengig av markedsverdien av 
midlene knyttet til pensjonsbeholdningen til 
enhver tid. I standardmodellen vil foretaket ha et 
ansvar for at det oppnås en avkastning som er til-
strekkelig til oppregulering av pensjonsbeholdnin-
gen hvert år, jf. lovutkastet § 4-8. Som følge av at 
foretaket har et ansvar knyttet til årlig oppregule-
ring av pensjonsbeholdning og pensjonsytelse i 
standardmodellen, vil spørsmålet om pensjonsinn-
retningens garantiansvar være et forhold mellom 
pensjonsinnretningen og foretaket. Dersom pen-
sjonsinnretningen ikke pålegges noe avkastnings-
ansvar vil foretaket også måtte ta ansvaret for 
eventuell negativ avkastning. Foretaket vil uansett 
være ansvarlig for å dekke den årlige premie som 
pensjonsinnretningen krever for å påta seg avkast-
ningsrisikoen knyttet til nullgarantien, jf. lovutkas-
tet § 4-11 annet ledd. Etter Banklovkommisjonens
vurdering er nullgarantien sett i sammenheng 
med ansvaret og finansieringen av oppregulerin-
gen av pensjonsbeholdningene, en grei løsning 
hva gjelder balansering av risiko i standardmodel-
len mellom pensjonsinnretningen og foretaket. 
Dersom foretaket mener at det vil være mulig å 
oppnå en bedre avkastning på lang sikt ved at 
foretaket også er ansvarlig for negativ avkastning, 
vil dette kunne oppnås ved at foretaket velger 
investeringsvalg for foretaket etter lovutkastet § 5-6.
Det vises til avsnitt 6.9 nedenfor. 

Banklovkommisjonen har ovenfor i avsnitt 5.4.3 
konkludert med at pensjonsinnretningenes 
avkastningsgaranti bør være årlig og ikke for 
eksempel knyttet til en sluttverdi av pensjonsbe-
holdningen på tidspunktet for uttak av pensjon. 
Det er blant annet lagt til grunn at en avkastnings-
garanti basert på et nullnivå vil medføre en kraftig 
reduksjon i forhold til den avkastningsrisikoen 
som pensjonsinnretningene i dag har knyttet til de 
ytelsesbaserte foretakspensjonsordningene. Det 
er videre viktig å unngå innelåsningseffekter som 
kan begrense mulighetene for flytting av pen-

sjonsordninger mellom pensjonsinnretningene og 
dermed konkurransen i det kollektive tjeneste-
pensjonsmarkedet. Dersom pensjonsinnretnin-
gene mener at den årlige garantien vil medføre for 
store begrensninger i de faktiske valg i kapital-
plasseringen for å redusere risikoen for at avkast-
ningen skal kunne bli under null, kan de i stedet 
tilpasse sine produkter slik at det tilbys investe-
ringsvalg for foretaket (lovutkastet § 5-6), eventu-
elt kombinert med en særlig avtalt avkastnings-
garanti etter lovutkastet § 5-8. På denne måten vil 
både pensjonsinnretningen og foretaket kunne 
optimalisere kapitalforvaltningen til det de mener 
er en lavest mulig risiko og høyest mulig avkast-
ning på lang sikt. For foretaket vil vurderingen av 
en optimalisering kunne ligge i å foreta investe-
ringsvalg med tanke på en høyest mulig avkast-
ning på lang sikt og ved å påta seg risikoen for 
negativ avkastning på kort sikt. For pensjonsinn-
retningen vil optimaliseringen kunne ligge i å 
sette rammer for de investeringsvalg som foreta-
ket kan gjøre og knytte den avtalte avkastnings-
garantien til et lengre tidsrom enn ett år. 

En avkastningsgaranti etter lovutkastet § 5-8 
vil, slik det fremgår ovenfor i avsnitt 5.4.5, kunne 
være høyere enn nullgarantien og dermed også 
være aktuell uten at den knyttes til investerings-
valg. Dette vil kunne tenkes å være aktuelt for 
foretak som etablerer en pensjonsordning etter 
standardmodellen og som ønsker lavest mulig 
risiko for at årlig avkastning ikke vil være tilstrek-
kelig for å dekke den årlige oppreguleringen av 
pensjonsbeholdningene i opptjeningstiden eller 
oppregulering av ytelsene i utbetalingstiden.

Enkelte medlemmer i Banklovkommisjonen er 
enig i at årlig nullgaranti skal være hovedregel i 
standardmodellen, men at det bør kunne avtales 
at nullgarantien skal være flerårig. Det vises til 
deres særmerknad ovenfor i avsnitt 5.4.3. Enkelte 
andre medlemmer har andre bemerkninger knyt-
tet til behov for mer fleksibilitet knyttet til en 
avkastningsgaranti fra pensjonsinnretningen. Det 
vises til deres særmerknad som også inntatt oven-
for i avsnitt 5.4.3. 

6.5 Oppregulering av 
pensjonsbeholdningen

6.5.1 Nivåsikring av pensjonsrettighetene i 
opptjeningsperioden

En garanti fra pensjonsinnretningene om at innbe-
talt pensjonskapital ikke skal bli gjenstand for ver-
direduksjon (nullgaranti) vil sikre arbeidstakerne 
at pensjonskapitalen opprettholder sin nominelle 
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verdi. En opprettholdelse av kapitalens realverdi 
vil imidlertid ikke nullgarantien bidra til. 

I ny folketrygd er opptjente pensjonsrettig-
heter sikret en opprettholdelse av verdien i sam-
svar med lønnsnivået i samfunnet ved at den 
beregnede pensjonsbeholdningen hvert år skal 
reguleres i samsvar med alminnelig lønnsvekst, jf. 
folketrygdloven §§ 20-4 tredje og fjerde ledd og 
20-18 første ledd. Det vises til nærmere beskri-
velse i avsnittene 3.1.1 og 5.6.5 ovenfor.

I de ytelsesbaserte foretakspensjonsordnin-
gene har verdien av premiereserven vært sikret 
ved pensjonsinnretningenes årlige plikt til å tilføre 
kapitalen en avkastning i samsvar med den bereg-
ningsrenten som er lagt til grunn i beregnings-
grunnlaget. Denne årlige avkastningsoverføringen
er det tatt hensyn til ved beregningen av hvilken 
premie som er nødvendig for foretaket å betale for 
å sikre arbeidstakeren en tilstrekkelig premie-
reserve til dekning av den opptjente pensjonsret-
tighet. I tillegg har det vært vanlig at foretakene i 
pensjonsplanen har forpliktet seg til å sikre en 
oppregulering av pensjonsytelsene i samsvar med 
den enkelte arbeidstakers individuelle lønnsutvik-
ling, jf. foretakspensjonsloven § 5-4, jf. § 5-2 tredje 
ledd. Dette vil i praksis si at alderspensjonsytelsen 
skal baseres på arbeidstakerens sluttlønn og pre-
miereserven har derfor måtte økes ved en årlig 
oppreguleringspremie for å dekke en ytelse fast-
satt i forhold til lønnen til enhver tid. Arbeidstake-
ren er dermed sikret en standard på pensjonsret-
tighetene til enhver tid, slik at de er i samsvar med 
den lønnen vedkommende har på ethvert tids-
punkt. På den annen side overføres overskuddet 
basert på avkastningen som premiereserven 
genererer i opptjeningsperioden til foretaket gjen-
nom premiefondet. 

Kravet til oppregulering av premiereserven i 
samsvar med lønnen til enhver tid har til dels 
innebåret store engangspremier for foretaket ved 
lønnsregulering. I tillegg til å gjøre de årlige pen-
sjonskostnadene varierende, har prinsippet om 
regulering av pensjonsrettighetene i forhold til 
den enkelte arbeidstakers lønn til enhver tid, med-
ført krav om balanseføring av framtidige pensjons-
forpliktelser for foretakene. Det vises til avsnit-
tene 4.3.4 og 5.2.5 ovenfor. Disse balanseførings-
kravene har vært oppfattet som belastende for 
foretakene. 

Etter Banklovkommisjonens vurdering er det 
viktig å ha mulighet til å kunne sikre arbeidsta-
kerne en trygghet i at realverdien av pensjonsbe-
holdningen opprettholdes i opptjeningsperioden. 
Dette vil øke forutberegneligheten med hensyn til 
den nivåstandard opptjeningen i pensjonsordnin-

gen kan gi hva gjelder alderspensjonsytelser. Sam-
tidig viser reguleringen basert på den enkelte 
arbeidstakers lønn til enhver tid i dagens ytelses-
baserte foretakspensjonsordninger, at oppregule-
ringen påfører foretakene forholdsvis store kost-
nader og forpliktelser som må balanseføres. Bank-
lovkommisjonen er av den oppfatning at det innen-
for ny kollektiv tjenestepensjonsforsikring er vik-
tig å finne metoder for oppregulering av 
pensjonsbeholdningen under opptjening som vil 
virke mindre belastende for foretakene. 

Ved en nullgaranti vil pensjonskapitalens over-
skuddsevne være betydelig høyere enn i dagens 
ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger, der det 
skjer en overskuddsdannelse etter at avkastnin-
gen først er benyttet til dekning av avkastnings-
garantien som i dag i gjennomsnitt er på 3,5 pro-
sent. Nullgarantien skal allerede være dekket 
gjennom beregning av risikopremie innenfor års-
premiene, se ovenfor i avsnitt 6.4. 

Det legges derfor til grunn at avkastningen i 
utgangspunktet vil være en god kilde til å sikre 
oppregulering av pensjonsbeholdningen i ordnin-
ger med ny kollektiv tjenestepensjonsforsikring. 
Dette er i og for seg greit i en modell hvor målet 
er å unngå enhver form for balanseføring. Dersom 
målet er å sikre arbeidstakerne en standard på 
pensjonsopptjeningen på et visst forutbestemt 
nivå, kan ikke risikoen for oppregulering av pen-
sjonsbeholdningen legges på arbeidstakerne 
alene. Foretaket vil i slike ordninger måtte ha et 
subsidiært ansvar for å skyte til det manglende 
dersom oppnådd avkastning det enkelte år ikke er 
tilstrekkelig til å sikre pensjonsbeholdningen en 
oppregulering på fastsatt nivå. 

6.5.2 Årlig oppregulering av 
pensjonsbeholdningen

Reglene om årlig oppregulering av pensjonsbe-
holdningen for å inflasjons- og nivåsikre opptjent 
pensjonskapital, kan tenkes basert på ulike prin-
sipper.

1) Et reguleringsprinsipp i standardmodellen 
basert på alminnelig lønnsvekst som i folketryg-
den, vil etter Banklovkommisjonens mening kunne 
være en rimelig avveining mellom arbeidstaker-
nes ønske om å sikre både realverdien og 
nivåstandarden på de opptjente pensjonsrettig-
hetene og foretakenes behov for å redusere for-
pliktelsene knyttet til reguleringspremier og 
balanseføring. I lovutkastet § 4-8 foreslår Banklov-
kommisjonen at hovedregelen skal være at foretak 
med pensjonsordning etter standardmodellen, har 
et ansvar for at arbeidstakerne i opptjeningsperio-
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den minst sikres en årlig oppregulering i samsvar 
med alminnelig lønnsvekst, noe som altså er i 
samsvar med reguleringsmodellen i folketrygden. 
Alminnelig lønnsvekst i samfunnet er et klart og 
definert begrep i folketrygden. Den alminnelige 
lønnsvekst vil selvfølgelig både kunne være høy-
ere og lavere enn den enkelte arbeidstakers lønns-
vekst i det enkelte år. 

2) Mange næringsbransjer og foretak vil imid-
lertid ha en lønnsutvikling som er en annen enn 
alminnelige lønnsvekst, og kan derfor foretrekke i 
stedet å ha en type oppregulering av opptjent pen-
sjonsbeholdning som ikke bygger på alminnelig 
lønnsvekst. Det er her behov for fleksibilitet og en 
adgang for foretakene til å benytte pensjonsplaner 
som kan tilpasses de enkelte foretaks behov og 
lønnsevne, og som dessuten gjør det mulig for 
foretak å utforme pensjonsordningen med et pen-
sjonsnivå om lag tilsvarende det som mange ytel-
sesbaserte foretakspensjonsordninger i dag sik-
rer medlemmene. Banklovkommisjonen foreslår 
derfor at loven utformes slik at foretakene i stedet 
skal kunne velge en oppreguleringsordning som 
vil sikre årlig oppreguleringen for den enkelte 
arbeidstaker på basis av den lønnsøkning som 
arbeidstakeren, eller den gruppe av ansatte 
arbeidstakeren inngår i, får som ledd i den almin-
nelige lønnsutviklingen i foretaket. Det vises til at 
dette er en alternativ reguleringsmåte for ytelses-
baserte foretakspensjonsordninger i dag, jf. fore-
takspensjonsloven § 5-6 første ledd bokstav a), jf. 
§ 5-2 tredje ledd. 

Med alminnelig lønnsutvikling i foretaket, 
mener Banklovkommisjonen endringer i lønn hos 
den enkelte arbeidstaker som skjer på grunnlag 
av den mer generelle lønnsstrategien i foretaket, 
for eksempel på basis av generelle eller lokale 
lønnsforhandlinger. Det kan også være snakk om 
lønnsendringer utenom lønnsforhandlinger som 
er basert på avtale eller retningslinjer om lønnsut-
vikling i foretaket. Det vises til lovutkastet § 4-8 
første ledd annet punktum. 

3) I de ytelsesbaserte foretakspensjonsordnin-
gene er pensjonsreguleringen i dag som hoved-
regel basert på den enkelte arbeidstakers lønnsut-
vikling, jf. foretakspensjonsloven § 5-4 første ledd, 
jf. § 5-2 tredje ledd. I forhold til det regulerings-
prinsipp som er foreslått ovenfor, vil betydningen 
av dette først og fremst være i tilfelle hvor en 
arbeidstaker får en markert lønnsforhøyelse som 
avviker fra den alminnelige lønnsutvikling i fore-
taket. Basert på at pensjonsytelsene vil bli 
bestemt på basis av arbeidstakers lønn ved uttak 
av alderspensjon, skal premiereserven til enhver 
tid dekke en opptjening basert på lønnen til 

enhver tid. Som beskrevet ovenfor i avsnitt 4.1.1 
innebærer dette at premiereserven vil være for 
liten etter lønnsendringer siden premiene fram til 
dette tidspunkt har vært basert på en lavere lønn. 
Foretaket må derfor ved lønnsendringer innbetale 
en engangspremie som oppreserverer premiere-
serven i samsvar med pensjonsrettigheter basert 
på den høyere lønn. Det skjer således en oppre-
servering til et nivå som om arbeidstaker hadde 
hatt den nye lønnen i hele opptjeningsperioden. 
Dette utløser i dag de største balanseføringsmes-
sige forpliktelsene for foretakene.

En oppregulering av pensjonsbeholdningen vil 
være viktig for enkelte arbeidstakere dersom det 
innenfor ordninger med kollektiv tjenestepen-
sjonsforsikring skal være mulig å sikre omtrent 
samme pensjonsnivå som det i dag er vanlig 
innenfor ytelsesbaserte foretakspensjonsordnin-
ger. Riktignok vil årspremiene etter en individuell 
lønnsregulering som følge av for eksempel skifte 
av stilling eller endring av stillingens innhold, uan-
sett være basert på den nye lønnen, men det vil 
også kunne være behov for en adgang for fore-
taket til å regulere pensjonsbeholdningen slik at 
denne reflekterer det nye lønnsnivået i hele eller 
deler av den perioden vedkommende har vært 
medlem av pensjonsordningen. For enkelte fore-
tak kan dette være et verktøy for å tiltrekke seg, 
eller beholde, nøkkelpersonell og annen særskilt 
kvalifisert arbeidskraft. Det vises til lovutkastet 
§ 4-9. Et slikt oppreguleringsprinsipp skal fastset-
tes i pensjonsplanen i form av generelle regler slik 
at dette reguleringsprinsippet gjøres gjeldende 
uavhengig av hvilken arbeidstaker som gis en 
særskilt lønnsforhøyelse ut over den alminnelige 
lønnsutvikling i foretaket, og slik at en unngår for-
skjellsbehandling på skjønnsmessig grunnlag, jf. 
lovutkastet § 4-9 annet ledd. 

Medlemmene Hanssen, Løining og Rikheim
viser til at det er enighet om å legge om opptjenin-
gen av pensjon til en alleårsopptjeningsmodell. 
Det er også enighet om at det i standardmodellen 
skal være adgang til å oppregulere pensjonsbe-
holdningen med alminnelig lønnsvekst i samfun-
net eller med den faktiske lønnsveksten i foreta-
ket, se foran i avsnitt 5.6.5. Begrunnelsen for alter-
nativet med oppregulering med lønnsveksten i 
foretaket er at dette vil gi fleksibilitet for det 
enkelte foretak til å ta hensyn til sine behov og 
lønnsevne. Disse medlemmene vil peke på at 
begrepet «lønnsøkningen for de enkelte medlem-
mer som ledd i den alminnelige lønnsutvikling i 
foretaket» som er brukt i lovutkastet § 4-8 første 
ledd annet alternativ kan være vanskelig å hånd-
tere. Det kan også stilles spørsmål ved om en slik 
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reguleringsadgang vil være i samsvar med prin-
sippene om likhet og forholdsmessighet i en pen-
sjonsordning. Hensynet til det enkelte foretaket 
vil kunne ivaretas ved en regel som gir adgang til 
oppregulering i tråd med samlet prosentvis lønns-
vekst i foretaket. Dette vil gi foretakene anledning 
til å regulere høyere eller lavere enn regulering i 
tråd med alminnelig lønnsvekst i samfunnet, 
avhengig av den samlede lønnsvekst i det enkelte 
foretaket. Adgang til å velge et slikt regulerings-
prinsipp vil samtidig kunne gi en viss utjevning i 
foretaket; de som ligger lavere enn snittlønnsvek-
sten i det enkelte foretaket vil få forholdsmessig 
mer i pensjonsregulering, mens de som ligger 
høyere enn snitt i lønnsvekst vil få lavere pen-
sjonsregulering.

I lovutkastet § 4-9 er det foreslått en adgang til 
særskilt oppregulering for medlemmer som får et 
særskilt lønnstillegg uavhengig av den alminne-
lige lønnsveksten i foretaket. I slike tilfelle skal 
pensjonsbeholdningen tilføres en engangspremie 
som helt eller delvis skal svare til differansen 
mellom pensjonsopptjening beregnet ut fra den 
nye og den ellers gjeldende lønn i tiden fra anset-
telsen i foretaket. Disse medlemmene vil påpeke 
at en slik regel kan åpne for reetablering av en 
form for sluttlønnsprinsipp som avviker fra den 
foreslåtte generelle omleggingen til alleårsopp-
tjening. Praktisering og avgrensing av en slik 
særskilt oppreguleringsadgang vil også kunne 
reise spørsmål i forhold til prinsippene om likebe-
handling og forholdsmessighet innenfor en pen-
sjonsordning.

4) Banklovkommisjonen har hentet inn eksem-
pler på hva kostnadene av den årlige oppregule-
ringen i standardmodellen kan bli. Dette vil kun 
bli eksempler som følge av at forutsetningene vil 
variere i betydelig grad fra pensjonsordning til 
pensjonsordning og fra arbeidstaker til arbeids-
taker.

I beregningene nedenfor i tabellene 6.1 til 6.5 
er følgende forutsetninger lagt til grunn:

– Mann, opptatt i pensjonsordningen ved 27 år.
– Årlig innskudd 7,0 prosent for lønn 0 – 7,1 G 

(det vil si maksimal prosent i standardmodel-
len).

– Årlig innskudd 25,1 prosent for lønn 7,1 – 12 G 
(det vil si 7 pluss 18,1 prosent som er maksimal 
prosent for årspremie i standardmodellen).

– G = kr 79 216 (pr. 1. mai 2011).
– Lønn første år kr 500 000 (6,31 G).
– Årlig lønns- og G-vekst 3,5 prosent (jf. veiled-

ning fra Norsk Regnskapsstiftelse (NRS)).
– Årlig avkastning 4,1 prosent (jf. veiledning fra 

NRS).
– Dødelighetsarv tilføres pensjonsbeholdningen 

årlig.
– Kjønnsnøytralitet er ikke hensyntatt.

Nedenfor i tabell 6.1 er reguleringspremie ved 
alminnelig lønnsvekst i år 13 (medlemmet er blitt 
39 år) beregnet, jf. lovutkastet § 4-8. Som tabellen 
viser utgjør lønn før lønnsregulering kroner 
729 985 og etter regulering (3,5 prosent) kroner 
755 534. Pensjonsbeholdningen (PB) utgjør før 
regulering kroner 661 075 (herav utgjør innskudd 
77,3 prosent, tilført avkastning 22,4 prosent og til-
ført dødelighetsarv 0,3 prosent). Årlig regulering 
utgjør kroner 23 138 som finansieres av årets 
avkastning (4,1 prosent) som utgjør kroner 
27 104. Avkastning kroner 3 966 utover regule-
ringspremien tilføres reguleringsfondet, jf. lovut-
kastet § 4-7 første ledd. 

Nedenfor i tabellene 6.2 til 6.5 er det regnet på 
kostnaden knyttet til oppregulering av pensjons-
beholdningen ved en særskilt avtalt lønnsøkning 
slik det åpnes for i lovutkastet § 4-9. Eksempel 1 i 
tabellene 6.2 og 6.3 er basert på at vedkommende 
får et særskilt lønnstillegg på kroner 100 000 i år 
13. Lønnstillegget utgjør 13,2 prosent av lønn 
utover alminnelig lønnsvekst. Ny lønn inklusive 
særskilt lønnstillegg utgjør således kroner 
855 534 (7,15 G når G = kroner 119 701). 

1 Alminnelig lønnsvekst
Kilde: Norwegian Insurance Partner AS (NIP)

Tabell 6.1 Eksempel på regulering av pensjonsbeholdning ved alminnelig lønnsvekst. Tall fra Norwegian 
Insurance Partner AS

Regulering av pensjonsbeholdning ved alminnelig lønnsvekst, jf. § 4-8

År

Lønn 
før 

regulering

Lønns-
regulering1 

3,5 %

Ny 
lønn

Pensjons-
beholdning (PB) 

før regulering

Regulering 
PB 

3,5 %

Avkastning 
PB 

4,1 %

Fra/til 
reg. fond 

0,6 %

Regulert 
PB 
UB

13 729 985 25 549 755 534 661 075 23 138 27 104 3 966 684 213
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Ved beregning av reguleringspremien er ny 
lønn neddiskontert til kroner 855 534 i 12 år med 
3,5 prosent lønnsvekst og således beregnet start-
lønn første år til kroner 566 178 (7,15 G). Deretter 
beregnes pensjonskapital ved utgangen av år 12 
basert på beregnet startlønn første år. 

Eksempel 2 i tabell 6.4 og 6.5 er basert på et 
særskilt lønnstillegg på kroner 150 000, som 
utgjør 19,9 prosent av lønn utover alminnelig 
lønnsvekst. Ny lønn inklusive særskilt lønnstillegg 
utgjør således kroner 905 534 (7,56 G når G = kro-
ner 119 701). 

Ved beregning av reguleringspremien er ny 
lønn neddiskontert til kroner 905 534 i 12 år med 

3,5 prosent lønnsvekst og således beregnet start-
lønn første år til kroner 599 267 (7,56 G). Deretter 
beregnes pensjonskapital ved utgangen av år 12 
basert på beregnet startlønn første år.

Reguleringspremien for særskilt lønnsvekst 
utgjør kroner 234 033, som utgjør 34,2 prosent av 
pensjonsbeholdningen (etter regulering for almin-
nelig lønnsvekst). Reguleringspremien øker bety-
delig fordi lønn etter særskilt lønnsregulering 
øker fra 7,15 G til 7,56 G og fordi samlet innskudd 
for lønn over 7,1 G utgjør 25,1 prosent (7 og 18,1 
prosent). Dersom innskuddspremien utgjorde 7,0 
prosent også for lønn over 7,1 G, ville regulerings-
premien utgjort kroner 108 109. 

1 Særskilt lønnstillegg utover alminnelig lønnsvekst
Kilde: Norwegian Insurance Partner AS (NIP)

Tabell 6.2 Eksempel på regulering av pensjonsbeholdning ved særskilt avtalt lønnsøkning på kroner 
100 000. PB = Pensjonsbeholdning. Tall fra Norwegian Insurance Partner AS.

Regulering av pensjonsbeholdning ved særskilt avtalt lønnsøkning, jf. § 4-9

År

Ny lønn etter 
just. for alm. 
lønnsvekst

Særskilt 
lønnstillegg1

Ny 
lønn etter 
regulering

PB etter 
just. for alm. 
lønnsvekst

Oppregulering av PB for 
særskilt lønnsvekst

Regulert 
PB

kroner prosent kroner prosent

13 755 534 100 000 13,2 % 855 534 684 213 77 162 11,3 % 761 375

1 Engangspremie for oppreguleringen dekkes av foretaket, jf. lovens § 4-9 (3)
Kilde: Norwegian Insurance Partner AS (NIP)

Tabell 6.3 Pensjonsbeholdning før og etter reguleringer ved lønnsøkning på kroner 100 000. Tall fra 
Norwegian Insurance Partner AS.

Pensjonsbeholdning før og etter reguleringer

Pensjonsbeholdning før reguleringer 661 075

Regulering for alminnelig lønnsvekst 23 138

Regulering for særskilt lønnsøkning1 77 162

Pensjonsbeholdning etter reguleringer 761 375

1 Særskilt lønnstillegg utover alminnelig lønnsvekst
Kilde: Norwegian Insurance Partner AS (NIP)

Tabell 6.4 Eksempel på regulering av pensjonsbeholdning ved særskilt avtalt lønnsøkning på kroner 
150 000. PB = Pensjonsbeholdning. Tall fra Norwegian Insurance Partner AS.

Regulering av pensjonsbeholdning ved særskilt avtalt lønnsøkning, jf. § 4-9

År

Ny lønn etter 
just. for alm. 
lønnsvekst

Særskilt 
lønnstillegg1

Ny l
ønn etter 

regulering

PB etter 
just. for alm. 
lønnsvekst

Oppregulering av PB for 
særskilt lønnsvekst

Regulert 
PB

kroner prosent kroner prosent

13 755 534 150 000 19,9 % 905 534 684 213 234 033 34,2 % 918 246
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6.5.3 Finansieringen av oppreguleringen

1) En oppregulering vil kunne finansieres med 
den avkastningen som midlene knyttet til pen-
sjonsbeholdningene i pensjonsordningen har gitt 
det siste året. Eventuelt kan det tenkes at det byg-
ges opp et fond som kan anvendes i år hvor den 
årlige avkastningen ikke er tilstrekkelig til å 
dekke oppreguleringen. Et annet alternativ er at 
foretaket dekker oppregulering ved innbetaling av 
en engangspremie som dekker reguleringen. Det 
kan også tenkes kombinasjoner av disse løsnin-
gene. Når det gjelder spørsmålet om dekning av 
reguleringspremien for oppregulering av pen-
sjonsbeholdningen i standardmodellen, bør denne 
etter Banklovkommisjonens vurdering være for-
skjellig avhengig av hvilken metode for oppregu-
lering som velges. 

2) Ved oppregulering i samsvar med alminne-
lig lønnsvekst, vil det skje en lik oppregulering for 
samtlige arbeidstakere i pensjonsordningen. Det 
bør derfor være rimelig at årets avkastning anven-
des til dekning av den årlige oppreguleringen. 
Dersom det et år ikke oppnås avkastning som er 
tilstrekkelig til å dekke oppreguleringen, bør den 
udekkede del av reguleringspremien dekkes av 
foretaket når det er valgt en pensjonsordning i 
samsvar med standardmodellen (se foran i avsnit-
tene 5.6.5 og 6.5.1), jf. lovutkastet § 4-8 tredje ledd. 
En sikring av at oppreguleringen skjer årlig vil 
være helt sentral for arbeidstakerne innenfor en 
pensjonsordning som har som mål at medlem-
mene skal oppnå pensjonsrettigheter på et visst 
nivå.

For å redusere foretakets risiko i et enkelt år, 
bør det etter Banklovkommisjonens oppfatning 
kunne bygges opp et reguleringsfond av avkast-
ningsmidler som i et enkelt år overskrider det 
som er nødvendig for å foreta en oppregulering 
innenfor dette år. Et slikt fond tilknyttet den 

enkelte pensjonsordning vil kunne skape mer for-
utberegnelighet for foretakenes pensjonskostna-
der på både kort og lang sikt. Det vil dermed først 
være aktuelt for foretaket å innbetale hele eller 
deler av den årlige reguleringspremien dersom 
årets avkastning ikke er tilstrekkelig og det heller 
ikke er tilstrekkelig midler i reguleringsfondet for 
å dekke premien. Denne risikoen for en framtidig 
reguleringspremie vil måtte balanseføres, men 
Banklovkommisjonen legger til grunn at det vil 
dreie seg om et beløpsmessig langt mer beskje-
dent balanseføringskrav enn hva som gjelder for 
reguleringspremie i ytelsesbaserte foretakspen-
sjonsordninger i dag. 

Banklovkommisjonen mener videre at samme 
opplegg for finansiering bør kunne velges i tilfelle 
hvor oppregulering skjer i samsvar med den 
alminnelige lønnsutviklingen i foretaket. 

3) Når det gjelder særskilt oppregulering i 
samsvar med lovutkastet § 4-9, det vil si i tilfelle 
hvor én eller flere arbeidstakere gis individuell 
lønnsøkning ut over det som tas hensyn til etter 
§ 4-8, bør slik oppregulering finansieres på en 
annen måte enn oppregulering i samsvar med lov-
utkastet § 4-8. Det er i disse tilfellene snakk om en 
oppregulering av pensjonsbeholdningen basert på 
differansen mellom ny lønn og tidligere lønn i 
tiden fra ansettelsen, eventuelt en annen periode. 
Denne engangspremien vil kunne variere mye fra 
arbeidstaker til arbeidstaker avhengig av størrel-
sen av den individuelle lønnsøkning det er snakk 
om. På denne bakgrunn er det etter Banklovkom-
misjonens oppfatning ikke rimelig at samtlige 
arbeidstakere i pensjonsordningen skal være med 
på å finansiere denne oppreguleringen gjennom 
bruk av årlig avkastning på de midler som dekker 
den samlede pensjonsbeholdning knyttet til pen-
sjonsordningen. Den engangspremie oppregule-
ringen krever i slike tilfeller bør i stedet dekkes av 
foretaket i sin helhet. 

1 Engangspremie for oppreguleringen dekkes av foretaket, jf. lovens § 4-9 (3)
Kilde: Norwegian Insurance Partner AS (NIP)

Tabell 6.5 Pensjonsbeholdning før og etter reguleringer ved lønnsøkning på kroner 100 000. Tall fra 
Norwegian Insurance Partner AS.

Pensjonsbeholdning før og etter reguleringer

Pensjonsbeholdning før reguleringer 661 075

Regulering for alminnelig lønnsvekst 23 138

Regulering for særskilt lønnsøkning1 234 033

Pensjonsbeholdning etter reguleringer 918 246
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6.6 Levealdersjustering og 
konsekvenser av dette i 
standardmodellen

I avsnitt 5.5 ovenfor har Banklovkommisjonen fore-
tatt en vurdering av fordeling av levealdersrisiko 
og et system for gjennomføring av levealdersjuste-
ring i kollektiv tjenestepensjonsforsikring. 

1) Banklovkommisjonen har kommet til at leve-
aldersrisikoen i kollektiv tjenestepensjonsforsik-
ring bør håndteres innenfor en ordning som i 
hovedsak er utformet i samsvar med prinsippene 
for levealdersjustering i ny folketrygd (se avsnit-
tene 5.5.1 og 5.5.2). Dette gir også en mulighet for 
å oppnå en likebehandling av pensjonskostnadene 
og pensjonsytelsene knyttet til både kjønn og 
alder. Det vises til avsnitt 5.5.4 ovenfor. Lovutkas-
tet §§ 4-17 og 4-18 er basert på at levealdersjuste-
ringen i kollektiv tjenestepensjonsforsikring skal 
ta utgangspunkt i folketrygdens delingstall. For-
skjellen i utviklingen av levealder som finnes mel-
lom den delen av befolkningen som er omfattet at 
tjenestepensjonsforsikringer og befolkningen som 
helhet som danner utgangspunkt for beregningen 
av folketrygdens delingstall, skal reflekteres i en 
bransjefastsatt justeringsfaktor. En bransjefast-
satt justeringsfaktor vil medføre at samme pen-
sjonsbeholdning, gitt samme alder og uttakstids-
punkt, vil gi samme pensjonsytelse uavhengig av 
pensjonsinnretning. Dersom den enkelte pen-
sjonsinnretning av ulike grunner vil ha en leve-
aldersrisiko i sin populasjon som er høyere enn 
det som er reflektert i det bransjejusterte delings-
tall, skal dette tas i betraktning ved pensjonsinn-
retningens fastsettelse av den årlige premie for 
levealdersrisiko i utbetalingstiden, jf. lovutkastet 
§ 4-18 fjerde ledd. I standardmodellen er det fore-
taket som skal betale denne premien, jf. § 4-11 
annet ledd. Det vises til avsnitt 5.5.5 ovenfor og at 
det der er lagt til grunn at et eventuelt tillegg i 
risikopremien for å dekke en restrisiko i forhold 
til den bransjejustering som gjøres i forhold til fol-
ketrygdens delingstall, trolig vil bli beskjeden, 
særlig når man ser det i forhold til antallet som vil 
ta ut alderspensjon i de enkelte år. Etter Banklov-
kommisjonens vurdering er dette en rimelig løs-
ning for å oppnå en forholdsvis enkel metode for å 
kunne gjennomføre levealdersjustering på alders- 
og kjønnsnøytralt grunnlag innenfor tjenestepen-
sjonsordninger i privat sektor. 

I folketrygden fastsettes det delingstall for 
hvert årskull fra og med 1954-kullet avhengig av 
uttaksalder mellom 62 og 75 år. For arbeidstakere 
som er født før 1954 vil det i folketrygden ikke bli 
beregnet noe delingstall. For disse årskullene er 

levealdersjusteringen i folketrygden basert på for-
holdstall. For pensjonsordning for stortingsrepre-
sentanter og regjeringsmedlemmer er det for 
denne gruppen lagt til grunn at Statens pensjons-
kasse skal utarbeide delingstall på grunnlag av 
blant annet forholdstallene i folketrygden, se 
ovenfor i avsnitt 3.2. Banklovkommisjonen legger 
til grunn at bransjen må gjøre det samme for leve-
aldersjustering etter ny lov om kollektiv tjeneste-
pensjonsforsikring. 

Medlemmene Andreassen, Juliussen, Mildal og 
Skomsvold har knyttet særmerknader til leveal-
dersjusteringen, bruken av delingstall og risiko-
premie. Det vises til deres særmerknader inntatt i 
avsnitt 5.5.6.

2) Levealdersjusteringen innebærer at risi-
koen for utviklingen av levealder og dødelighet 
overføres til den enkelte arbeidstaker i pensjons-
ordningene i opptjeningstiden. Som en konse-
kvens av dette bør frigjøringen av pensjonskapital 
som følge av dødelighet i den perioden arbeidsta-
kerne har levealdersrisikoen, komme arbeids-
takerne til gode. Et tilsvarende prinsipp ligger til 
grunn for ny folketrygd (se foran i avsnitt 5.6.3).

Banklovkommisjonen foreslår derfor at frigjort 
pensjonskapital som følge av dødsfall i løpet av et 
år, skal tilføres arbeidstakernes pensjonsbehold-
ninger i form av en dødelighetsarv, jf. lovutkastet 
§ 4-6 annet ledd. Det vil her ikke være snakk om 
en beregnet dødelighet, men en fordeling av den 
kapital som faktisk frigjøres ved inntrådte dødsfall 
(faktisk dødelighetsarv). 

Frigjøringen av pensjonskapital som følge av 
dødsfall i løpet av et år skal beregnes under ett for 
alle tjenestepensjonsforsikringene i pensjonsinn-
retningen. Dødelighetsarven skal så fordeles for-
holdsmessig mellom pensjonsordningene og pen-
sjonsbevis i forhold til pensjonskapitalen. Deretter 
skal den enkelte arbeidstakers pensjonsbehold-
ning tilføres en forholdsmessig andel av dødelig-
hetsarven. Tilførte midler vil falle inn under pen-
sjonsinnretningens nullgaranti knyttet til pen-
sjonsbeholdningen.

6.7 Uttak av og beregningen av 
pensjonsytelsen

6.7.1 Fleksibelt uttak av pensjon 

I NOU 2010: 6 foreslo Banklovkommisjonen end-
ringer i foretakspensjonsloven og innskuddspen-
sjonsloven for å tilpasse lovene til prinsippet om 
rett til fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år 
og adgangen til å ta ut gradert alderspensjon. Som 
nevnt ovenfor i avsnitt 3.5.1, ble endringene gjen-
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nomført i lovene ved endringslov 17. desember 
2010 nr. 83. 

Lovutkastet §§ 4-15 om alder ved uttak av 
alderspensjon, 4-19 om uttak av alderspensjon,
4-20 om pensjonsopptjening etter pensjonsuttak 
og 4-23 om opplysningsplikt om pensjonsytelser 
er basert på de bestemmelsene som kom inn i 
foretakspensjonsloven og innskuddspensjonslo-
ven ved endringsloven i 2010. 

Dette innebærer for det første at en arbeidsta-
ker har rett til å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år 
med mindre Kongen har fastsatt adgang for tid-
ligere uttak av alderspensjon for den aktuelle stil-
lingstypen, se lovutkastet § 4-15. Uttaket skjer ved 
at arbeidstakeren melder fra til pensjonsinnretnin-
gen om fra hvilket tidspunkt vedkommende 
ønsker alderspensjon utbetalt. Om pensjonsinn-
retningen ikke mottar noen slik melding før fylte 
75 år, skal alderspensjon uansett utbetales, jf. lov-
utkastet § 4-19.

Dersom arbeidstaker ønsker å ta ut deler av 
pensjonen, må graden av uttaket være av en slik 
størrelse at samlet årlig pensjon utgjør om lag 30 
prosent av G, jf. lovutkastet § 4-19 annet ledd. 
Denne uttaksgraden kan på ethvert tidspunkt 
endres til fullt uttak av pensjon. Ellers kan grade-
ringen endres ved fylte 67 år og deretter på tids-
punkt fastsatt i pensjonsordningens regelverk, jf. 
lovutkastet § 4-19 tredje ledd og § 4-22. Disse 
bestemmelsene er satt for å hindre den kostnads-
drivende effekt som kan ligge i små utbetalinger. 
For personer som samtidig mottar uførepensjon, 
kan ikke uførepensjon og alderspensjon til 
sammen overstige en pensjonsgrad på 100 pro-
sent, jf. lovutkastet § 4-19 femte ledd. 

En arbeidstaker som har tatt ut full alderspen-
sjon, kan få ny pensjonsopptjening ved å arbeide 
videre samtidig med uttaket av pensjon. I henhold 
til lovutkastet § 4-20 skal pensjonsopptjeningen 
levealdersjusteres etter bestemmelsene i lovut-
kastet § 4-17 og omregnes til årlig pensjon basert 
på delingstallet på omregningstidspunktet, jf. § 4-18.
Årlig pensjonsytelse basert på den nye opptjenin-
gen skal legges til den tidligere beregnede årlige 
pensjonsytelsen. 

Hvilket tidspunkt som arbeidstakeren velger å 
ta ut sin alderspensjon, er av vesentlig betydning 
for størrelsen på den årlige alderspensjon som 
arbeidstakeren får utbetalt. I NOU 2010: 6 la 
Banklovkommisjonen derfor vekt på at arbeidsta-
kerne måtte ha grundig informasjon før de skulle 
treffe en avgjørelse med hensyn til uttakstids-
punkt og hvor stor del av alderspensjonen som 
eventuelt skulle tas ut. Det ble derfor foreslått 
bestemmelser i foretakspensjonsloven § 5-7d og 

innskuddspensjonsloven § 7-6, som innebærer at 
pensjonsinnretningen har en plikt til å gi den 
enkelte arbeidstaker informasjon det året arbeids-
takeren fyller 61 år. Dette omfatter informasjon 
om beregnet årlig pensjonsytelse dersom arbeids-
takeren velger å ta ut alderspensjon ved 62 år eller 
et senere år til 67 år. Også ved mottak om melding 
av uttak skal pensjonsinnretningen gi arbeidstake-
ren slik informasjon. Tilsvarende bestemmelser 
er foreslått i lovutkastet her i § 4-23. Det vises for 
øvrig til avsnitt 5.7 ovenfor. 

6.7.2 Livsvarig alderspensjon

Utgangspunktet for hvilken årlig pensjon den 
enkelte arbeidstaker vil få fra tjenestepensjonsord-
ningen vil være størrelsen på pensjonsbeholdnin-
gen på uttakstidspunktet. Denne vil være bestemt 
av innbetalt innskuddspremie over årene, den 
årlige oppreguleringen av pensjonsbeholdningen, 
eventuelt regulering av pensjonsbeholdningen på 
grunnlag av særskilt lønnsutvikling, og tilført fak-
tisk dødelighetsarv. I tillegg skal pensjonsbehold-
ningen ved uttak av alderspensjon tilføres en 
andel av reguleringsfondet, jf. lovutkastet § 4-17 
første ledd. Hvilken årlig pensjonsytelse som pen-
sjonsbeholdningen vil gi beror imidlertid både på 
uttaksalder, levealdersjustering og på hvor mange 
år pensjonen skal utbetales.

Det vanlige innenfor ytelsesbaserte foretaks-
pensjonsordninger har vært livsvarige ytelser. Det 
vil si at den årlige pensjonen vil utbetales til ved-
kommende dør. Foretakspensjonsloven § 5-1 
annet ledd åpner imidlertid for at alderspensjonen 
kan opphøre eller settes ned etter å ha vært utbe-
talt i minst 10 år, tidligst ved fylte 77 år. For inn-
skuddspensjonsordninger gjelder tilsvarende 
adgang til opphørende ytelser. Dersom en inn-
skuddspensjonsytelse skal være livsvarig, må inn-
skuddspensjonskapitalen konverteres til livsvarig 
pensjonsforsikringsavtale på utbetalingstidspunk-
tet, jf. innskuddspensjonsloven § 7-4 annet ledd. 

I folketrygden er det et viktig prinsipp at 
alderspensjonsytelsen skal være livsvarig. Dette 
er viktig, fordi alderspensjonen i folketrygden 
skal sikre et livsopphold for resten av livet etter 
bortfallet av arbeidsinntekt. Livsvarigheten er 
også viktig for at det ikke skal være nødvendig å 
spekulere i egen helse med tanke om hvor lenge 
man klarer å arbeide og når man ønsker å ta ut 
alderspensjonen. Mange vil også ha problemer 
med å se hva inntektsbehovet vil kunne være 
mange år fram i tid når man vurderer uttak av 
alderspensjon ved 62 år. Uavhengig av dette vil 
livsvarig tjenestepensjon også ivareta viktige sam-
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funnsøkonomiske hensyn. Bortfall av pensjons-
inntekt etter et visst antall år kan føre til belastnin-
ger på andre sosiale systemer i samfunnet. Pen-
sjonsytelse tidsavgrenset til et bestemt antall år 
(opphørende ytelser) vil således kunne føre til 
høyere samlede samfunnskostnader knyttet til 
livsopphold etter 62 år enn livsvarige ytelser kan 
gi, for eksempel når det gjelder dekning av det 
offentliges utgifter ved opphold på sykehjem, 
pleieinstitusjon mv. I 2000 ble det i foretakspen-
sjonsloven og innskuddspensjonsloven tatt inn 
uttrykkelige regler med adgang til etablering av 
opphørende pensjonsytelser både for ytelsesba-
serte foretakspensjonsordninger og innskudds-
pensjonsordninger. Selv om det også eksisterte 
ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger med 
opphørende ytelser før dette, er det foreløpig for-
holdsvis få og beløpsmessig begrensede, pen-
sjonsytelser av denne type som er kommet til 
utbetaling. De samfunnsmessige konsekvensene 
av tidsavgrensede alderspensjonsytelser er derfor 
ennå ikke blitt tydelige. Banklovkommisjonen 
mener derfor at hovedregelen i kollektiv pen-
sjonsforsikring fortsatt bør være at alderspensjon 
skal være en livsvarig ytelse (se lovutkastet § 4-16 
første ledd). Utbetalingstiden kan likevel settes 
ned til det antall år som er nødvendig for at årlig 
alderspensjonsytelse skal utgjøre om lag 30 pro-
sent av G dersom dette er fastsatt i pensjonspla-
nen eller arbeidstakeren krever det (se lovutkas-
tet § 4-16 annet ledd, jf. foretakspensjonsloven § 5-1
annet ledd siste punktum).

6.7.3 Tidsavgrenset alderspensjon

Som nevnt ovenfor i avsnitt 6.7.2 eksisterte det 
ytelsesbaserte pensjonsordninger i privat sektor 
med opphørende ytelser før 2000 og ikrafttredel-
sen av foretakspensjonsloven, men de fleste ord-
ningene hadde livsvarige ytelser. I dag har 
omtrent 30 prosent av ytelsesbaserte foretakspen-
sjonsordninger opphørende ytelser. De aller fleste 
innskuddspensjonsordninger har opphørende 
ytelser. Det foreligger imidlertid hittil ikke et til-
strekkelig erfaringsgrunnlag for å vurdere konse-
kvensene av dette i forhold til sosiale sikringssys-
temer i samfunnet utover folketrygden, se ovenfor 
i avsnitt 6.7.2. Uavhengig av dette legger Banklov-
kommisjonen til grunn at adgangen til å etablere 
tjenestepensjonsordninger med opphørende ytel-
ser fortsatt kan bidra til at arbeidstakergrupper 
med lave inntekter og pensjonsopptjening blir sik-
ret en anstendig pensjonsinntekt i den perioden av 
alderspensjonstiden hvor inntektsbehovet er 
størst. Det foreligger også til dels betydelige inn-

tektsgrupper og yrkesgrupper som, når det gjel-
der forventet gjenstående levetid ved for eksem-
pel 62 år, avviker en god del fra befolkningen i sin 
helhet. En livsvarig ytelse beregnet ut fra gjen-
nomsnittlig levealder i befolkningen, vil derfor 
ikke være av samme verdi for arbeidstakere 
innenfor grupper med lav forventet gjenstående 
levetid som for grupper med høy forventet leve-
alder ved uttak av pensjon. Ved fastsettelse av 
delingstall med utgangspunkt i folketrygdens ord-
ning, er det imidlertid ikke lett å ta hensyn til 
dette. 

Det kunne tenkes at en opphørende alderspen-
sjonsytelse fra supplerende tjenestepensjonsord-
ninger kunne være med på å sikre at flere arbeids-
takere vil kunne få mulighet til å ta ut alderspen-
sjonen gradert eller i form av tidlig uttak før 67 år, 
idet den opphørende pensjonsytelsen kan sikre at 
samlet alderspensjon blir høyere enn det minste-
kravet folketrygden setter for et slikt uttak. Det er 
i Ot.prp. nr. 37 (2008-2009) side 91 flg. lagt til 
grunn at det så langt ikke er tatt stilling til spørs-
målet om slike pensjonsordninger skal kunne tas 
med i vurderingsgrunnlaget for uttak av pensjon 
før fylte 67 år, og at spørsmålet vil måtte vurderes i 
lys av hvordan pensjonsordningene er utformet. 
AFP er i dag tillagt en slik betydning, men ytelsen 
fra AFP er en livsvarig ytelse, se ovenfor i avsnitt 
3.3.2.

På bakgrunn av at man i dag har en adgang 
innenfor foretakspensjonsloven og innskuddspen-
sjonsloven til opphørende ytelser, foreligger det 
etter Banklovkommisjonens vurdering neppe 
grunnlag for å stenge for dette i en ny lov om kol-
lektiv tjenestepensjonsforsikring. Et alternativ 
kunne være å øke minstekravene til ytelsens utbe-
talingstid på 10 år med bakgrunn i at ytelsen kan 
begynne å løpe fra 62 år. Det kreves imidlertid i 
dag at ytelsen skal løpe til minst fylte 77 år. Bank-
lovkommisjonen har vurdert en slik økning. Tall 
fra Statistisk sentralbyrå viser at forventet gjenstå-
ende levetid for en person ved 62 år har økt fra 
henholdsvis 18,43 år til 20,48 år for menn fra 2000 
til 2011, og 22,46 til 23,78 for kvinner. Forventet 
gjenstående levetid ved 67 år var i 2000 14,63 år 
for en mann og 18,06 for en kvinne. I 2011 var til-
svarende tall 16,5 og 19,5 år.

Banklovkommisjonen mener at det fortsatt vil 
foreligge behov for tjenestepensjonsordninger 
som åpner for pensjonsopptjening med en kortere 
tidshorisont, og for at opptjent pensjonsbehold-
ning vil gi grunnlag for utbetaling av pensjon i en 
tidsavgrenset periode, men at laveste alder for 
opphør av pensjonsytelsen bør settes noe høyere 
enn i dag som følge av utviklingen av levealderen 
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fra 2000. Det foreslås derfor at alderspensjonen 
kan opphøre eller settes ned etter å ha vært utbe-
talt i minst 10 år og tidligst ved fylte 80 år, se lovut-
kastet § 4-24. Utbetalingstiden kan likevel settes 
ned til det antall år som er nødvendig for at årlig 
alderspensjonsytelse skal utgjøre om lag 30 pro-
sent av G dersom dette er fastsatt i pensjonspla-
nen eller arbeidstakeren krever det (lovutkastet 
§ 4-24 fjerde ledd). Utbetalingstiden kan da også 
settes kortere enn 10 år.

Tidsavgrenset utbetalingstid reiser særlige 
spørsmål i forhold til gjennomføring av en leve-
aldersjustering. Ovenfor i avsnittene 5.5.5 og 6.6 
fremgår det at delingstallet vil være basert på for-
ventninger om antatt gjenstående levetid. Delings-
tallet i folketrygden bygger på en antatt levealder 
som strekker seg utover 80 år og dermed utover 
minstekravet til tidsavgrenset utbetalingstid i de 
tilfeller alderspensjonen tas ut før fylte 67 år, jf. 
beregningene i Ot.prp. nr. 37 (2008-2009) side 72 
og 73. Det samme vil gjelde den bransjefastsatte 
justeringsfaktor etter lovutkastet § 4-18 annet 
ledd. Banklovkommisjonen legger derfor til grunn 
at bransjejusterte delingstall som nevnt i lovutkas-
tet § 4-18 bare vil kunne anvendes i forhold til tids-
avgrenset pensjon etter en forsikringsteknisk jus-
tering ut fra forventet utbetalingstid på uttakstids-
punktet. Justeringen må baseres på den endringen 
som tidsavgrenset utbetaling medfører i forhold til 
levealdersrisiko knyttet til utbetalingsperioden 
ved alternative uttaksaldre. Det vises til lovutkas-
tet § 4-24 annet ledd, hvor det er presisert at det 
skal benyttes samme delingstall for menn og kvin-
ner, jf. foran i avsnittene 5.5.4 og 6.6. Det legges til 
grunn at Finanstilsynet på samme måte som fast-
satt i § 4-18 tredje ledd skal gis melding om den 
forsikringstekniske justeringen som gjøres av 
delingstall for tidsavgrensede ytelser. 

Medlemmet Orskaug mener at alle skattefinan-
sierte alderspensjonsordninger skal være livsva-
rige. Når det nå foreslås et nytt tjenestepensjons-
produkt som kan bli et alternativ til både de tradi-
sjonelle ytelsesordningene og de nyere inn-
skuddsordningene, vil det være riktig å avskjære 
de mulighetene som ligger i foretakspensjonslo-
ven og innskuddspensjonsloven som tillater opp-
hørende ordninger. Opphørende ordninger bryter 
med et viktig prinsipp i folketrygden og åpner for 
tilpasninger som kan velte kostnader over på fel-
lesskapet.

Dette medlemmet viser til at lovutkastet fore-
slår at utbetaling ikke kan opphøre før ved fylte 80 
år, tre år senere enn i dagens pensjonslover. Dette 
hjelper lite på hovedproblemet knyttet til opp-
hørende ordninger. Mange vil fortsatt ha noen år 

igjen som pensjonister etter fylte 80 år og vil da 
kanskje kun stå igjen med en liten alderspensjon 
fra folketrygden hvis pensjonen er tatt ut fra 62 år. 
Opphørende ordninger vil på den måten kunne gi 
økt fattigdom blant de eldste alderspensjonistene 
med økte kostnader for fellesskapet som økt 
bostøtte og redusert sykehjemsbetaling. Folke-
trygdens fleksibilitet, med mulighet for å ta ut full 
alderspensjon fra 62 år selv for de som fortsetter i 
jobb, samsvarer også dårlig med de utfordringer 
som følger av opphørende tjenestepensjonsord-
ninger.

6.7.4 Avkortning av alderspensjon ved 
tidliguttak

Fra arbeidstakerhold har det vært anført at det 
bør gjøres noe for å motvirke den avkortning i 
pensjonsytelsene som skjer blant annet ut fra prin-
sippet om nøytralitet i forhold til uttaksalder, der-
som arbeidstaker velger å ta ut alderspensjonen 
allerede fra 62 år. De er av den oppfatning at 
avkortningen i pensjonsytelsen for de som tar ut 
pensjon ved 62 år er for kraftig i folketrygden sett 
i forhold til for eksempel uttak ved 67 år. Det er 
vist til at mange arbeidstakere vil oppleve at de 
ved fylte 62 år i realiteten ikke har noen mulighet 
til å fortsette å arbeide på grunn av egen helse-
situasjon eller arbeidssituasjon.

Avkortningen skyldes flere forhold. For det 
første, ved uttak ved 62 år får arbeidstakeren 
ikke med seg senere opptjening verken i folke-
trygden eller i tjenestepensjonsordningen. Der-
som man fortsetter å arbeide etter 62 år fram til 
67 år vil man få 5 års tilleggsopptjening av pen-
sjon sett i forhold til en som tar ut pensjonen ved 
62 år. Pensjonsbeholdningen ved uttak 67 år vil 
dermed være høyere enn ved 62 år. I denne peri-
oden vil også pensjonsbeholdningen for den som 
er i arbeid bli oppregulert med lønnsvekst, mens 
den som har tatt ut pensjon får en noe lavere opp-
regulering i form av oppregulering av pensjons-
ytelsen i samsvar med lønnsvekst deretter fra-
trukket 0,75 prosent. Om lag en tredel av avkort-
ningen vil skyldes lavere opptjening ved uttak 
ved 62 år enn ved uttak ved 67 år. For det annet, 
pensjonsytelsen for en som velger å ta ut alders-
pensjon ved 62 år i stedet for ved 67 år, vil bli 
lavere som følge av at pensjonsbeholdningen 
skal dekke en pensjonsytelse som skal utbetales 
over flere år enn ved senere uttak. Om lag to tre-
deler av avkortningen skyldes en lengre utbeta-
lingstid. For det tredje, beregningen av pensjons-
ytelsen skal være nøytral i forhold til uttaksalder 
og til forventet nåverdi av den enkeltes samlede 



116 NOU 2012: 13
Kapittel 6 Pensjonslovene og folketrygdreformen II
pensjonsutbetalinger. Det vises til Ot.prp. nr. 37 
(2008-2009) side 82 og 143 flg. 

Unio har foretatt beregninger av avkortnings-
effekten i folketrygden for en person født i 1954 
med jevn inntekt ved 62 år sammenlignet med 
uttak ved 67 år. For en middels inntekt (uten 
lønnsvekst utover vanlig lønnsvekst i samfunnet) 
vil kompenasjonsgraden i folketrygden ved 62 år 
utgjøre 35,1 prosent, mens den ved 67 år vil 
utgjøre 50,5 prosent basert på ny folketrygd, se 
Unios notatserie nr. 1/2012. 

Virkningen av AFP i forhold til folketrygden 
ved ulike uttaksaldre er beskrevet foran i avsnitt 
3.3.2.

Det regelverk som lovutkastet kapittel 4 inne-
holder for alderspensjon i kollektiv tjenestepen-
sjonsforsikring, er i hovedsak basert på de prin-
sipper som er lagt til grunn for utformingen av 
pensjonssystemet i ny folketrygd. Tidlig uttak av 
alderspensjon vil således i hovedsak føre til til-
svarende avkortning av tjenestepensjonen som i 
folketrygdytelsene. Et tiltak for å redusere 
avkortningen av tjenestepensjon vil kunne være 
å stoppe eller redusere ny opptjening etter fylte 
62 år slik at høyere avkastning kunne tilføres 
pensjonsbeholdningen i årene etter 62 år. De 
beløp som foretakene ville spare ved ikke å 
betale innskuddspremie eller ved å betale redu-
serte innskudd, kunne i så fall gi grunnlag for 
høyere innskuddssatser fram til fylte 62 år, noe 
som imidlertid forutsetter at også foretakene er 
innstilt på å gjøre dette.

Avkortningen i folketrygden ved tidlig uttak er 
begrunnet først og fremst i et ønske om å stimu-
lere flest mulig til å stå lengre i arbeid hvor dette 
er mulig. Hensynet til arbeidslinjen står helt sen-
tralt i folketrygden fordi det er samfunnsmessig 
svært viktig å få flest mulig til å arbeide lengre når 
levealderen øker. Etter Banklovkommisjonens vur-
dering er det vanskelig å foreslå tiltak som vil 
dempe virkningene av tidlig uttak av tjenestepen-
sjon i de skattebegunstigede tjenestepensjonsord-
ningene uten at det først foretas endringer i folke-
trygden på dette området. Som skattebegunstiget 
ordning bør ikke tjenestepensjonsordningene 
bidra til en avdemping av virkninger som er lagt 
inn i folketrygden ut fra en vurdering av sam-
funnsøkonomiske hensyn. 

Medlemmene Dalsøren, Gjelsvik og Orskaug 
mener det bør åpnes for tiltak som kan bidra til å 
dempe avkortningen av alderspensjonen for de 
som tar ut pensjon tidlig. Det vil gjøre det samlede 
pensjonssystem bedre i den forstand at slitne 
arbeidstakere som ikke kan stå i arbeid lenger 
enn til 62 år, vil kunne få en noe bedre pensjon 

enn den kraftige avkortningen som følger av 
uttaksreglene i den nye folketrygden.

Disse medlemmene viser til at mandatet ber 
Banklovkommisjonen vurdere «om det bør innfø-
res ulike regler for opptjening av alderspensjon 
før og etter fylte 62 år». Opptjeningen av nye ret-
tigheter i ny AFP i privat sektor stopper ved fylte 
62 år. Det vises til avsnitt 3.3 ovenfor. For en 
arbeidstaker som tar ut AFP ved 62 år gir dette en 
avkortning på om lag 21 prosent sammenliknet 
med den AFP vedkommende ville fått ved å stå til 
67 år. Den tilsvarende avkortningen i folketryg-
den og i lovutkastet her (gitt lønnsregulering av 
pensjonsbeholdningen) er om lag 31 prosent.

Disse medlemmene mener at det er nødvendig 
å legge forholdene til rette for grupper som kan 
ha for lav opptjening ved 62 år til å få rett til å gå av 
tidlig etter dagens regelverk, eller som kan trenge 
å starte pensjonsuttaket tidlig, å kunne øke pen-
sjonsbeholdningen ut over det en flat innskudds-
profil fram til 75 år vil gi. Et hovedproblem er at 
mange i dag mangler tilstrekkelig opptjening for å 
kunne gå av etter 62 år på grunn av kravet om å 
oppnå en pensjon høyere enn minstepensjonen fra 
67 år. Ved en høyere opptjening før 62 år vil en 
kunne bøte på dette problemet. 

Disse medlemmene viser til at det i Banklov-
kommisjonens utredning nr. 23, NOU 2010: 6 Pen-
sjonslovene og folketrygdreformen I, er gitt 
anslag som viser at dagens sluttlønnsordninger 
kan gi en avkortning på 46 prosent ved avgang 62 
år. Dette blir avdempet med de modeller som her 
foreslås. Disse medlemmene mener likevel at en 
flat premieprofil etter de nye ordningene fortsatt 
vil få en for sterk avkortning. Regelverket bør 
åpne for at foretak og arbeidstakere som ønsker 
en avdempet avkortning kan velge dette innenfor 
en kostnadsnøytral ramme. Dette kan gjennom-
føres ved at det tas inn et nytt ledd i lovutkastet 
§ 4-2 som åpner for at det i pensjonsplanen kan 
fastsettes en høyere opptjening før 62 år enn etter, 
innenfor de samme økonomiske rammene som 
loven fastsetter.

Disse medlemmene er enig i at det ikke er noe 
ønskemål å oppmuntre til tidlig avgang. Det hen-
synet er imidlertid mer enn godt nok ivaretatt. Ny 
AFP er svært godt tilrettelagt for videre arbeids-
innsats. Hittil har om lag tre firedeler av de som 
har tatt ut ny AFP fortsatt å jobbe, selv om de ikke 
får opptjening etter 62 år. Til sammenlikning viser 
tall fra NAV at om lag to tredeler av folketrygdens 
tidligpensjonister er i arbeid. Disse medlemmene 
legger til grunn at det ikke er Banklovkommisjo-
nens oppgave å foreslå endringer i lov om obliga-
torisk tjenestepensjon som stiller et minstekrav til 
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innskudd på 2 prosent av lønn. Dette sikrer en 
minsteopptjening også ved arbeid etter 62 år. 

6.8 Oppregulering av pensjon under 
utbetaling

1) I ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger 
reguleres løpende pensjoner ved hjelp av pensjo-
nistenes overskuddsfond (foretakspensjonsloven 
§§ 5-10 til 5-12). I en ytelsesbasert foretakspen-
sjonsordning skal den avkastning på midler knyt-
tet til pensjoner under utbetaling som er tilbake 
etter fradrag for beregningsrente og tilleggsavset-
ninger (avkastningsoverskuddet), årlig tilføres 
pensjonistenes overskuddsfond (foretakspen-
sjonsloven § 8-5 annet ledd). Overskuddsfondet 
skal hvert år anvendes til oppregulering av ytel-
sene under utbetaling. Før foretakspensjonsloven 
forekom det ofte at det enkelte foretak betalte til-
leggspremie for å finansiere en oppregulering av 
løpende pensjoner, men i senere år er de fleste 
slike tillegg til ytelsesbaserte pensjonsordninger 
blitt avviklet. 

Foretakspensjonslovens ordning for regule-
ring av pensjoner under utbetaling har ikke virket 
som tilsiktet. I de senere år har oppreguleringen 
av pensjoner under utbetaling vært svært begren-
set. De beregningsrenter som er blitt regnet inn 
som et fradrag ved tidligere premieberegninger 
(se foran i avsnitt 4.1.1), har vært så høye at den 
oppnådde avkastningen bare i beskjeden grad har 
gitt overskudd. Når det i tillegg har vært behov 
for å bruke avkastningsoverskudd til tilleggsavset-
ninger i pensjonsinnretningene, har overskuddet 
til overføring til pensjonistenes overskuddsfond 
vært lite eller tidvis helt uteblitt. 

For Banklovkommisjonen har det vært et mål å 
finne frem til ordninger som kan sikre løpende 
pensjoners realverdi på en bedre måte enn ordnin-
gen med pensjonistenes overskuddsfond i praksis 
har kunnet gjøre, se ovenfor i avsnitt 5.6.5. I ny fol-
ketrygd foretas det en oppregulering av løpende 
pensjonsytelser årlig i samsvar med alminnelig 
lønnsvekst som deretter fratrekkes 0,75 prosent, 
og dette antas over tid å gi en regulering tilsva-
rende et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten 
(foran i avsnitt 3.1.1). Denne ordningen har nok 
sammenheng både med at det i folketrygden ikke 
blir tilført avkastning til pensjonsbeholdningen i 
utbetalingsperioden, og med at staten her kan 
legge et langsiktig perspektiv til grunn. Folke-
trygdens ordning lar seg imidlertid ikke overføre 
til kollektiv tjenestepensjonsforsikring, først og 
fremst fordi leverandørene av kollektive pensjons-

ordninger er økonomisk selvstendige pensjons-
innretninger som må legge forretningsmessige 
prinsipper til grunn for virksomheten, og fordi 
pensjonsinnretningene ikke kan påta seg et eget 
oppreguleringsansvar uten å være sikret at kost-
nadene dekkes ved premieinnbetaling på en eller 
annen måte, se ovenfor i avsnitt 5.6. 

2) Banklovkommisjonen har først vurdert om 
dødelighetsarv i utbetalingsperioden, det vil si 
midler som frigjøres ved at forsikrede dør, kunne 
brukes til oppregulering av pensjoner under utbe-
taling. Slik dødelighetsarv inngår imidlertid alle-
rede ved beregning av delingstall og dermed ved 
beregningen av årlig pensjonsytelse på grunnlag 
av de forsikredes forventede levetid. Etter leve-
aldersjusteringen ved uttak av alderspensjon er 
det pensjonsinnretningen som har risikoen for 
den videre utviklingen av dødelighet og levealder, 
og forutsetningen er at dødelighetsarv etter for-
sikrede som dør tidligere enn forventet, benyttes 
til å dekke utbetaling av pensjon til forsikrede som 
lever lenger enn forventet.

3) Et annet alternativ vil etter Banklovkommi-
sjonens oppfatning være å basere oppreguleringen 
av pensjoner på den avkastning av pensjonsbehold-
ningen som pensjonsinnretningene vil oppnå i 
utbetalingsperioden. Dette synspunktet lå i og for 
seg til grunn for oppreguleringsordningen i fore-
takspensjonsloven. Lovutkastet legger imidlertid 
opp til en annen fordeling av avkastningsrisikoen 
ved kapitalforvaltningen og en annen beregning av 
avkastningsoverskudd enn i ytelsesbaserte pen-
sjonsordninger etter foretakspensjonsloven. Etter 
lovutkastet er pensjonsinnretningenes risiko knyt-
tet til forvaltningen av pensjonsordningenes mid-
ler vesentlig endret og forslått basert på en null-
garanti (se foran i avsnitt 6.4). Dette betyr at all 
årlig avkastning som faktisk er oppnådd ved for-
valtningen av midler knyttet til pensjoner under 
utbetaling – uten fradrag for beregningsrente eller 
tilleggsavsetninger – vil utgjøre «avkastningsover-
skudd» som kan benyttes til oppregulering av 
løpende pensjoner. Pensjonsinnretningenes årlige 
avkastningsresultater vil imidlertid kunne variere 
med markedsforholdene, og enkelte år vil også 
kunne gi negative avkastningsresultater. Uavhen-
gig av dette mener Banklovkommisjonen at pen-
sjonsregulering i første rekke må baseres på bruk 
av avkastningen på midlene som er knyttet til de 
løpende pensjonene i pensjonsordningen, og der-
nest – for å unngå for store variasjoner i pensjons-
reguleringen – eventuelt på midler tilført pensjons-
ordningen av foretaket. 

Banklovkommisjonen har kommet til at det i 
reglene for pensjonsordninger basert på standard-
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modellen bør åpnes for to ulike alternativer for 
pensjonsregulering. Det vises til avsnitt 5.6.5 
ovenfor. 

For det første, foretaket kan ved bestemmelse 
i pensjonsplanen fastsette at det skal skje en årlig 
regulering av pensjonsytelsene i samsvar med 
alminnelig lønnsvekst og deretter fratrukket 0,75 
prosent. Alternativt kan reguleringen skje helt 
eller delvis i samsvar med endringene i folketryg-
dens grunnbeløp. Dette er på samme nivå som 
reguleringen i folketrygden, jf. folketrygdloven 
§ 20-18. Reguleringen skal i første rekke dekkes 
av årlig avkastning av midlene i pensjonsbehold-
ningene til de medlemmene som har tatt ut pen-
sjon. Dersom årets avkastning ikke er tilstrekke-
lig til å dekke slik regulering, vil foretaket måtte 
dekke den udekkede delen av pensjonsregule-
ringspremien, jf. lovutkastet § 4-21 annet ledd. Det 
antas at en del av de foretak som velger en pen-
sjonsordning i samsvar med standardmodellen, vil 
kunne være interessert i å påta seg et slikt subsi-
diært ansvar selv om dette vil utløse krav om 
balanseføring av det fremtidige ansvaret. På den 
annen side, dersom avkastningen i et år overstiger 
den pensjonsreguleringspremien som er nødven-
dig for å dekke den årlige pensjonsregulering, 
skal overskuddet tilføres et pensjonsregulerings-
fond som vil kunne brukes til å dekke pensjons-
regulering i år hvor oppnådd avkastning ikke er 
tilstrekkelig. Pensjonsreguleringsfondet vil der-
med utgjøre en buffer i forhold til foretakets for-
pliktelse til å dekke en udekket andel av pensjons-
reguleringspremien som også gir fradrag ved 
balanseføringen.

For det annet, for tilfeller hvor foretaket ikke 
har påtatt seg noe eget ansvar knyttet til oppregu-
lering av løpende pensjoner, foreslår Banklovkom-
misjonen at den årlige avkastningen på midlene 
knyttet til pensjonene under utbetaling skal benyt-
tes til tillegg til pensjonsytelsene det påfølgende 
år. Dersom avkastningen et år er høyere enn det 
som trengs til en regulering av pensjonene i sam-
svar med alminnelig lønnsvekst deretter fratruk-
ket 0,75 prosent, skal resten av avkastningen tilfø-
res medlemmets pensjonsbeholdning og benyttes 
til tilsvarende tillegg til pensjoner som kommer til 
utbetaling i etterfølgende år, jf. lovutkastet § 4-21 
tredje ledd. Dette alternativet vil imidlertid ikke 
sikre at det hvert år skjer regulering av pensjo-
nene, men det sikrer at avkastning på midlene 
knyttet til pensjoner under utbetaling som oppnås 
over årene i sin helhet, blir benyttet til tillegg i 
pensjonsytelsene.

Banklovkommisjonen forutsetter at begge 
disse alternativene skal kunne benyttes uavhen-

gig av om pensjonsordningen er etablert etter 
standardmodellen eller grunnmodellen. I praksis 
vil nok likevel det annet alternativ være mest aktu-
elt for pensjonsordninger etter grunnmodellen.

Medlemmet Hanssen viser til at Banklovkom-
misjonen – i mandatet for foreliggende utredning 
– bes «legge opp til at reguleringen av løpende 
pensjoner følger opp det reguleringsprinsippet 
som er vedtatt for folketrygden og som vil legges 
til grunn også for offentlige tjenestepensjoner». 
Dette er for standardmodellen godt ivaretatt gjen-
nom hovedregelen i § 4-21 som innebærer at regu-
leringen av pensjoner under utbetaling kan fore-
tas på to forskjellige måter som begge er begren-
set oppad til å være i samsvar med alminnelig 
lønnsvekst og deretter fratrekkes 0,75 prosent, 
det vil si som reguleringen i folketrygdens alders-
pensjon. Utkastet til § 4-21 inneholder imidlertid 
også et alternativ som åpner for at pensjoner 
under utbetaling kan reguleres helt eller delvis i 
samsvar med folketrygdens grunnbeløp. Dette 
åpner for en bedre regulering enn reguleringen i 
folketrygdens alderspensjon, og dette medlemmet
kan ikke se at et slikt alternativ er i samsvar med 
mandatet.

6.9 Investeringsvalg

1) For ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger 
har regelen vært at pensjonsordningenes midler 
forvaltes av den enkelte pensjonsinnretning i sam-
svar med de regler for felles kapitalforvaltning 
som gjelder for pensjonsinnretningen. Gjennom 
årlig premie får imidlertid pensjonsinnretningen 
vederlag for forvaltningen av pensjonsordningens 
midler, herunder vederlag for avkastningsgaranti. 
Denne forvaltningsformen innebærer at pensjons-
innretningen bærer risikoen for at avkastnings-
resultatet minst motsvarer premieberegnings-
renten (se foran i avsnitt 4.1.1), samt at avkastning 
utover dette nivået skal tilføres forsikringstakeren 
og de forsikrede (foretakspensjonsloven § 8-5). I 
senere år har imidlertid oppnådd avkastning 
utover pensjonsinnretningenes avkastnings-
garanti i stor grad gått til pensjonsinnretningens 
tilleggsavsetninger, noe som har vesentlig redu-
sert det overskudd som skal tilføres pensjonsord-
ningens premiefond og pensjonistenes over-
skuddsfond, jf. foretakspensjonsloven § 8-5 første 
og annet ledd. 

Foretakspensjonsloven § 11-1 åpner imidlertid 
for at foretaket og pensjonsinnretningen kan 
inngå avtale om at pensjonsordningens midler 
skal forvaltes som egen investeringsportefølje 
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med rett til investeringsvalg for foretaket, men 
dette er en ordning som er lite brukt. Forvaltnin-
gen skjer da på foretakets – ikke pensjonsinnret-
ningens – risiko. Hva avkastningsresultatet blir, 
får likevel ingen betydning for medlemmenes pen-
sjonsrettigheter. Avkastning tilsvarende premie-
beregningsrenten skal fortsatt årlig tilføres pen-
sjonsordningens premiereserve. I år hvor det ikke 
oppnås tilstrekkelig avkastning, må følgelig fore-
taket dekke differansen mellom beregningsren-
ten og oppnådd avkastning ved en overføring fra 
premiefondet eller en engangsinnbetaling til pen-
sjonsinnretningen. Gjør foretaket ikke dette, er 
det imidlertid pensjonsinnretningen selv som må 
dekke differansen, noe som nok vil føre til at pen-
sjonsordningen avvikles (se foretakspensjonslo-
ven § 15-1 tredje ledd). Realiteten i dette er imid-
lertid at pensjonsordningen vil bli sagt opp og 
avviklet året etter som følge av at foretaket ikke 
har overholdt sine forpliktelser i forhold til pen-
sjonsinnretningen. Dette subsidiære ansvaret for 
pensjonsinnretningen er således begrenset. I år 
hvor avkastning overstiger beregningsrenten – og 
årets tilleggsavsetninger – skal resten tilføres pen-
sjonsordningens premiefond og pensjonistenes 
overskuddsfond.

2) I innskuddspensjonsordninger er forvalt-
ning av pensjonskapitalen i egne investeringspor-
teføljer for den enkelte arbeidstaker med rett til 
investeringsvalg langt vanligere. I samsvar med 
innskuddspensjonsloven § 3-3 er de fleste inn-
skuddspensjonsordninger opprettet med egen 
pensjonskonto for det enkelte medlem. Pensjons-
kapitalen skal da forvaltes som en egen investe-
ringsportefølje, normalt tilordnet hver konto etter 
et valg mellom et fåtall forhåndsdefinerte porte-
føljer med forskjellig risikonivå tilrettelagt av pen-
sjonsinnretningen. Arbeidstakeren er imidlertid 
gitt rett til å endre sammensetningen av sin inves-
teringsportefølje, og til gjengjeld er regelen at for-
valtningen av pensjonskapitalen på kontoen skjer 
på arbeidstakerens risiko. Det betyr at arbeids-
takeren får fordelen ved at investeringsporteføl-
jens verdi øker i løpet av året, men må omvendt 
også ta tapet ved et verdifall. De fleste arbeids-
takere velger likevel å beholde den investerings-
portefølje deres konto er blitt tilordnet fra først av, 
og det er nå bare om lag fem prosent1 av arbeids-
takerne som gjør bruk av investeringsvalgsretten.

Innskuddspensjonsloven § 3-2a åpner også for 
at pensjonsordningens midler, det vil si medlem-
menes samlede pensjonskapital, kan forvaltes 
som en egen investeringsportefølje med rett til 

investeringsvalg for foretaket (kollektivt investe-
ringsvalg). Det er da opp til foretaket å bestemme 
sammensetningen av investeringsporteføljen og 
eventuelt å endre den senere. Årlig avkastning 
eller tap ved forvaltningen skal da tilordnes pen-
sjonsordningens midler. Dette betyr at fordelen 
ved at investeringsporteføljens verdi øker i løpet 
av året, og omvendt tapet ved et verdifall, blir for-
delt forholdsmessig mellom medlemmene av pen-
sjonsordningene etter opptjent pensjonskapital. I 
denne ordningen har derfor foretaket retten til 
investeringsvalg selv om det er arbeidstakerne 
som må bære risikoen for verdifall og tap som 
rammer investeringsporteføljen. Tanken er nok at 
foretaket vil kunne ha bedre forutsetninger for å 
foreta investeringsvalg enn den enkelte arbeids-
taker. Det er imidlertid svært få innskuddspen-
sjonsordninger som har gjort bruk av denne for-
valtningsordningen, og Banklovkommisjonen 
mener at det nå ikke er behov for en tilsvarende 
ordning i kollektiv tjenestepensjonsforsikring. 

Bestemmelsene i innskuddspensjonsloven 
§§ 3-2a og 3-3 har for øvrig sitt motstykke i 
reglene i foretakspensjonsloven §§ 11-1a og 11-2. 
Disse reglene gjelder bare for pensjonsordninger 
med engangsbetalt alderspensjon, og har derfor 
ikke nevneverdig betydning i praksis. 

3) Banklovkommisjonen viser til at foretaks- og 
innskuddspensjonslovene har ulike ordninger for 
forvaltning av pensjonsordningens midler i egne 
investeringsporteføljer med rett til investerings-
valg for henholdsvis foretaket eller de enkelte 
arbeidstakerne. Banklovkommisjonen utelukker 
ikke at det også i kollektive pensjonsforsikrings-
ordninger vil kunne foreligge et visst behov for å 
kunne benytte forvaltningsordninger bygget på til-
svarende prinsipper. I så fall må det imidlertid skil-
les mellom pensjonsordninger opprettet etter hen-
holdsvis standardmodellen og grunnmodellen. 

4) Foretakspensjonsloven § 11-1 åpner som 
nevnt for en ordning hvor forvaltningen av pen-
sjonsordningens midler foregår på foretakets 
risiko, og hvor foretaket fortsatt er ansvarlig også 
i forhold til arbeidstakerne for at pensjonsinnret-
ningen tilføres de midler som trengs for å sikre 
arbeidstakerne opptjente pensjonsrettigheter. Fra 
arbeidsgiverhold er det under Banklovkommisjo-
nens arbeid reist spørsmål om en tilsvarende ord-
ning bør kunne etableres for pensjonsordninger 
etter standardmodellen. Det er vist til at foretaket 
vil ha risikoen for at det årlige avkastningsresultat 
er tilstrekkelig til å dekke den årlige oppregule-
ring av pensjonsbeholdningene etter lovutkastet 
§ 4-8, og at utkastet § 4-21 annet ledd åpner for en 
tilsvarende ordning for årlig pensjonsregulering. 1 I følge opplysninger fra pensjonsinnretningene. 
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Banklovkommisjonen har fulgt dette opp i lov-
utkastet § 5-6 som bare passer for pensjonsordnin-
ger etablert etter standardmodellen. Paragrafen 
er utformet i samsvar med de prinsipper som lig-
ger til grunn for foretakspensjonsloven § 11-1. 
Banklovkommisjonen mener at det bør være en 
forutsetning for en slik investeringsvalgordning at 
den ikke vil medføre begrensninger i foretakets 
forpliktelser overfor medlemmene i pensjonsord-
ningen når det gjelder årlig oppregulering av pen-
sjonsbeholdningen og i tilfelle pensjonsytelsene 
etter lovutkastet §§ 4-8 tredje ledd eller 4-21 tredje 
ledd, jf. lovutkastet § 5-1 annet ledd annet punk-
tum. I samsvar med dette bør foretaket også i for-
hold til pensjonsinnretningen ha plikt til om nød-
vendig å tilføre pensjonsinnretningen de midler 
som trengs til reguleringen og sikring av arbeids-
takernes pensjonsrettigheter, enten ved over-
føring fra premiefondet eller ved særskilt innbeta-
ling, jf. lovutkastet § 5-6 femte ledd. Pensjonsinn-
retningens subsidiære ansvar i forhold til arbeids-
takerne etter lovutkastet § 5-1 annet ledd annet 
punktum vil være begrenset til nullgarantien. Den 
vil også være begrenset av det forhold at kontrak-
ten vil bli sagt opp umiddelbart dersom foretaket 
ikke oppfyller sine forpliktelser til dekning av opp-
regulering i de år hvor avkastningen eventuelt 
ikke er tilstrekkelig til å dekke dette. 

I henhold til lovutkastet § 5-8 kan foretaket 
inngå avtale med pensjonsinnretningen om sær-
skilt avkastningsgaranti knyttet til forvaltningen 
av investeringsporteføljen. Denne garantien kan 
knyttes til både positiv og negativ prosentsats som 
følge av at pensjonsinnretningens nullgaranti ikke 
vil gjelde i forhold til foretaket når foretaket har 
rett til investeringsvalg, jf. lovutkastet § 5-1 annet 
ledd annet punktum. Det kan også tenkes løsnin-
ger hvor en garanti etter § 5-8 ikke er utformet 
som en årlig garanti men som en gjennomsnitts-
garanti over flere år. Avhengig av den utformin-
gen som den eventuelle garanti gis, vil pensjons-
innretningen normalt kreve særskilt vederlag for 
avkastningsgaranti, og det følger av utkastet § 5-6 
tredje ledd at dette skal dekkes av foretaket.

5) Innskuddspensjonsloven § 3-3 åpner for at 
det kan opprettes innskuddspensjonsordninger 
med egen pensjonskonto for hver enkelt arbeids-
taker. I så fall blir den pensjonskapital som opptje-
nes av den enkelte arbeidstaker, forvaltet av pen-
sjonsinnretningen som en egen investeringsporte-
følje som er tilordnet pensjonskontoen i samsvar 
med arbeidstakerens valg mellom et fåtall for-
håndsdefinerte porteføljer med forskjellig risiko-
nivåer. Arbeidstakeren gis rett til å endre sam-
mensetningen av sin investeringsportefølje, men 

til gjengjeld er regelen at forvaltningen av pen-
sjonskapitalen på kontoen skjer på arbeidstake-
rens risiko. 

Banklovkommisjonen mener at det vil kunne 
foreligge et visst behov for en tilsvarende forvalt-
ningsordning i kollektive tjenestepensjonsordnin-
ger etablert etter grunnmodellen, særlig fordi 
avkastningen av pensjonskapitalen i opptjenings-
perioden her er avgjørende både for inflasjons- og 
nivåsikring av pensjonskapitalen og for pensjons-
nivået ved uttak av pensjon. For så vidt vil situasjo-
nen her være den samme som i innskuddspen-
sjonsordninger, hvor en tilsvarende forvaltnings-
ordning med investeringsvalg for arbeidstakeren 
har vist seg i praksis å bli så å si enerådende.
Banklovkommisjonen mener imidlertid at en slik 
forvaltningsordning – basert på investeringsvalg 
for de enkelte arbeidstakere – ikke passer for pen-
sjonsordninger etablert etter standardmodellen 
hvor foretaket har et subsidiært ansvar for å sikre 
årlig oppregulering av pensjonsbeholdningene ut 
fra alminnelig lønnsvekst eller lønnsøkning innen-
for alminnelig lønnsutvikling i foretaket, jf. lovut-
kastet § 4-8 tredje ledd. Det samme gjelder for 
pensjonsordninger med en tilsvarende ordning 
for pensjonsregulering, jf. lovutkastet § 4-21 femte 
ledd.

Banklovkommisjonen viser til lovutkastet § 5-5 
som vil være aktuell for pensjonsordninger eta-
blert etter grunnmodellen, og som inneholder de 
nærmere regler om forvaltningen av de enkelte 
arbeidstakeres opptjente pensjonskapital i sam-
svar med den investeringsportefølje som er tilord-
net den enkelte pensjonskonto, se nedenfor i 
avsnitt 7.6. Bestemmelsene er i hovedsak utfor-
met med utgangspunkt i reglene i innskuddspen-
sjonsloven § 3-3, jf. også foretakspensjonsloven 
§ 11-2. I samsvar med lov om obligatorisk tjeneste-
pensjon § 4 tredje ledd er regelen i lovutkastet § 5-5
tredje ledd at foretaket skal dekke kostnadene ved 
administrasjon og forvaltningen av pensjonsord-
ningen i opptjeningstiden som et årlig tillegg til 
den årlige innskuddspremie. Dette fremgår av 
henvisningen til lovutkastet § 4-14 første ledd, 
likevel slik at det ikke skal svares noe vederlag for 
avkastningsgaranti når arbeidstakeren bærer risi-
koen for forvaltningen opptjent pensjonskapital i 
egen investeringsportefølje. For øvrig fremgår det 
av lovutkastet § 4-14 annet ledd at foretaket ikke 
plikter å dekke kostnader som påløper etter uttak 
av pensjon, jf. lovutkastet § 5-5 fjerde ledd tredje 
punktum.

I henhold til lovutkastet § 5-8 kan en arbeids-
taker inngå avtale med pensjonsinnretningen om 
særskilt avkastningsgaranti knyttet til forvaltnin-
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gen av investeringsporteføljen. Denne garantien 
kan knyttes til både positiv og negativ prosentsats 
som følge av at pensjonsinnretningens nullgaranti 
ikke vil gjelde når arbeidstakeren har rett til inves-
teringsvalg. Det kan også tenkes løsninger hvor 
en garanti ikke utformes som en årlig garanti, 
men som en gjennomsnittsgaranti over flere år. 
Avhengig av den utformingen som den eventuelle 
garanti gis, vil pensjonsinnretningen normalt 
kreve særskilt vederlag for avkastningsgaranti, og 
det følger av utkastet § 5-5 tredje ledd at dette skal 
dekkes av arbeidstakeren og kan belastes dennes 
pensjonskonto.

Banklovkommisjonen legger til grunn at en 
arbeidstaker normalt vil ønske å redusere risiko-
nivået ved forvaltningen av sin investeringsporte-
følje i de siste årene før uttak av pensjon og at pen-
sjonsinnretningen derfor bør etablere rutiner som 
ivaretar hensynet til arbeidstakerne i denne sam-
menheng. Uavhengig av dette mener Banklov-
kommisjonen at årlig pensjonsytelse normalt skal 
beregnes ut fra pensjonsbeholdningen ved uttak 
av pensjon, og at hovedregelen derfor bør være at 
pensjonsordningen har vanlig avkastningsrisiko 
(nullgaranti) for forvaltningen av pensjonskapita-
len og utbetaling av fastsatt årlig pensjon i utbeta-
lingstiden, jf. lovutkastet §§ 4-21 femte ledd og 4-
17 femte ledd. Det antas at de fleste arbeidsta-
kerne vil se seg tjent med at pensjonsbeholdnin-
gen i utbetalingsperioden blir forvaltet av pen-
sjonsinnretningen på vanlige vilkår, blant annet 
for å oppnå rimelig sikkerhet når det gjelder stør-
relsen av årlig pensjon. Vederlag for avkastnings-
risiko og levealdersrisiko vil pensjonsinnretnin-
gen i så fall kunne kreve dekket etter lovutkastet 
§ 4-14 annet ledd. I samsvar med dette angir lovut-
kastet § 5-5 fjerde ledd annet og tredje punktum at 
bestemmelsene i lovutkastet §§ 4-15 til 4-20, 4-21 
tredje og fjerde ledd, 4-22 og 4-23 skal gjelde til-
svarende. 

Lovutkastet § 5-5 fjerde ledd er imidlertid ikke 
til hinder for at en arbeidstaker likevel kan kreve 
at pensjonsbeholdningen fortsatt skal forvaltes 
som egen investeringsportefølje også etter uttak 
av pensjon. I så fall må årlig pensjonsytelse fastset-
tes ut fra investeringsporteføljens verdi og forven-
tet gjenstående levetid ved hver utbetaling, jf. lov-
utkastet §§ 5-5 fjerde ledd fjerde punktum og 4-21 
femte ledd. 

Medlemmet Orskaug mener på prinsipielt 
grunnlag at det ikke må åpnes for individuelt 
investeringsvalg for arbeidstaker/pensjonist i den 
nye tjenestepensjonsordningen. Svært få av de 
som har individuelt investeringsvalg i dagens inn-
skuddsordninger benytter denne retten etter at de 

først har valgt en av livselskapenes porteføljer 
(lav, middels eller høy risiko). Dette medlemmet
mener at arbeidstakere ikke er tjent med denne 
«valgmuligheten». Folk flest har ikke kunnskap 
og kompetanse til å plassere egne pensjonsmidler 
«bedre» enn profesjonelle aktører. De eneste som 
synes å vinne på individuelle investeringsvalg er 
livselskapene som tar seg betalt gjennom gebyrer.

6.10 Kostnadsansvar og administrasjon

Både i foretakspensjonsordninger og innskudds-
pensjonsordninger er hovedregelen at det er fore-
taket som bærer kostnadene knyttet til adminis-
trasjon og forvaltning av pensjonsordningen, jf. 
foretakspensjonsloven §§ 9-2 første ledd og 9-6 
tredje ledd og lov om obligatorisk tjenestepensjon 
§ 4 tredje ledd. Dette gjelder uavhengig av om 
kostnadene knytter seg til arbeidstakere i opptje-
ningsperioden eller til arbeidstakere som er blitt 
pensjonister ved uttak av pensjon. Det samme 
gjelder selv om pensjonsordningen er opprettet 
med egen pensjonskonto med rett til investerings-
valg for de enkelte arbeidstakere, men den 
enkelte arbeidstaker må da selv dekke kost-
nadene knyttet til endringer i den investerings-
porteføljen som er tilordnet kontoen. 

Banklovkommisjonen mener at disse prinsip-
pene i hovedsak også skal gjelde for kollektive tje-
nestepensjonsforsikringer. Dette vil følge av lov 
om obligatorisk tjenestepensjon § 4 tredje ledd. 
Alternativet ville være at kostnader og risikopre-
mier skulle bæres av arbeidstakerne i form av fra-
drag i avkastning eller i pensjonsbeholdningen. 
Dette vil være en løsning som er i strid med de 
prinsipper som ligger til grunn for pensjonsord-
ninger utformet etter standardmodellen, og vil i 
forhold til arbeidstakerne skape dårlig forutbereg-
nelighet når det gjelder opptjente pensjonsrettig-
heter. Det samme gjelder i og for seg også i for-
hold til pensjonsordninger utformet etter grunn-
modellen, men Banklovkommisjon mener at det ut 
fra andre hensyn her er grunn til å skille mellom 
kostnader og risikopremier som påløper i hen-
holdsvis opptjeningsperioden og utbetalingsperio-
den. Dette er bakgrunnen for at lovutkastet §§ 4-
11 og 4-13 har noe ulike regler for de to typer av 
tjenestepensjonsforsikringsordninger når det gjel-
der foretakets plikt til å dekke kostnader og risiko-
premier knyttet til opptjeningsperioden og utbeta-
lingsperioden, se ovenfor i avsnitt 5.6.4 og neden-
for i avsnitt 7.7. 

I lovutkastet § 4-11 som gjelder pensjonsord-
ninger etablert etter standardmodellen, er det lagt 
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til grunn at det er foretaket som i form av en årlig 
kostnadspremie til pensjonsinnretningen skal 
dekke kostnader for administrasjon og forvaltning 
av pensjonsordningen, samt premie for avkast-
ningsrisiko og premie for levealdersrisiko i utbeta-
lingsperioden. Forholdet til levealdersrisiko i opp-
tjeningsperioden er regulert i lovutkastet § 4-6 
annet ledd. I tillegg skal foretaket dekke årlig pre-
mie for premiefritak ved uførhet, jf. foretakspen-
sjonsloven § 2-1 annet ledd annet punktum og lov 
om obligatorisk tjenestepensjon § 4 annet ledd. 

I lovutkastet § 4-11 er det presisert at fore-
takets kostnadsansvar i pensjonsordninger etter 
standardmodellen også omfatter kostnader for for-
valtning av midler knyttet til pensjonistenes rettig-
heter og kostnader knyttet til administrasjon av 
deres rettigheter, herunder utbetaling. Dette gjel-
der arbeidstakere som ved uttak av pensjon blir 
pensjonister, og som fortsatt er medlemmer av 

pensjonsordningen, og hvor disse kostnadene 
knytter seg til pensjonsordningen som sådan. I 
standardmodellen vil disse kostnadene også 
omfatte årlig vederlag for avkastningsrisiko i utbe-
talingsperioden, det vil si premie for nullgarantien, 
og premie for levealdersrisikoen i utbetalings-
tiden, det vil si premie for den restrisikoen som 
pensjonsinnretningen mener å ha etter at leveal-
dersjustering er foretatt, jf. lovutkastet §§ 4-11 
annet ledd og 4-18 fjerde ledd. For øvrig henvises 
det til fremstillingen foran i avsnittene 6.4 og 6.6.

Kostnadspremier og premier knyttet til for-
hold som nevnt i lovutkastet § 4-11 faller utenfor 
de innskuddspremiegrenser som er foreslått i lov-
utkastet § 4-10. Når det gjelder de nærmere regler 
for premietariffering og premiefastsettelse knyttet 
til kostnadene for administrasjon og forvaltning, 
følger disse av forsikringsvirksomhetsloven §§ 9-3 
og 9-5 med tilhørende forskrifter. 
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Kapittel 7  

Grunnmodell

7.1 Oversikt 

7.1.1 Målet med modellen

Som det fremgår innledningsvis i avsnitt 6.1.1 for-
slår Banklovkommisjonen at en kollektiv tjeneste-
pensjonsforsikring skal kunne utformes etter 
reglene for en «standardmodell» eller en «grunn-
modell». Standardmodellen er beskrevet nær-
mere ovenfor i kapittel 6.

På mange punkter er det likheter mellom 
bestemmelsene i lovutkastet for standardmodel-
len og grunnmodellen. Det vises også til avsnit-
tene 5.3 til 5.6 ovenfor. På en del sentrale punkter 
er det imidlertid viktige forskjeller i modellenes 
egenskaper. Dette gjelder blant annet bestemmel-
sene og prinsippene for oppregulering av pen-
sjonsbeholdningen i opptjeningstiden. Valget av 
modell har også betydning for plasseringen av 
risiko og ansvar for kostnader. 

Målet med utformingen av lovutkastets 
bestemmelser om «grunnmodellen» i §§ 4-12 til 
4-14 er å gi foretaket mulighet til å velge en forsi-
kringsbasert tjenestepensjonsordning som ikke 
utløser, eller som i minst mulig grad medfører, at 
foretaket må balanseføre framtidige pensjonskost-
nader i sitt regnskap som følge av pensjonsordnin-
gens egenskaper. Modellen skal på samme måte 
som innskuddspensjonsordninger sikre arbeids-
takerne pensjonsrettigheter gjennom en årlig pre-
miekostnad fra foretaket uten at rettighetene gir 
foretaket følgeforpliktelser i form av balanse-
føringskrav. Pensjonsrettighetene skal således 
være fullt ut dekket gjennom foretakets årlige pre-
mieinnskudd. 

Samtidig vil grunnmodellen ha fordelene av å 
være en forsikringsordning ved bruk av dødelig-
hetsarv (som innebærer at dersom et medlem dør 
før pensjonsbeholdningen kommer til utbetaling 
skal pensjonsbeholdningen komme de øvrige 
medlemmer i pensjonsordninger i pensjonsinnret-
ningen til gode). Grunnmodellen har også den 
mulighet som ligger i at pensjonsinnretningen 

kan overta risiko knyttet til avkastning og dødelig-
het mot et vederlag i form av forsikringspremie. 

Grunnmodellen skal være en enkel og oversik-
telig måte å etablere en tjenestepensjonsforsik-
ring. Den skal kunne sikre arbeidstakerne et 
rimelig godt nivå på pensjonsytelsene dersom 
foretaket ønsker dette. Dersom foretaket skulle 
ønske å videreføre en del av de egenskapene som 
ligger i dagens ytelsesbaserte foretakspensjons-
ordninger vil standardmodellen være det riktige 
valget. I standardmodellen ligger mulighetene for 
tilvalg fra foretakets side som sikrer arbeids-
takerne en utvikling av pensjonsbeholdningen 
som gir grunnlag for ytelser som ligger på nivå for 
eksempel på to tredeler av lønnen inkludert folke-
trygd. Grunnmodellen skal kunne fremstå som et 
alternativ til innskuddspensjonsordningen for de 
foretak som i utgangspunktet ønsker en pensjons-
ordning som tilfredsstiler minimumskravene i lov 
om obligatorisk tjenestepensjon. 

På samme måte som «standardmodellen» skal 
foretaket velge et nivå på pensjonsordningen ved 
å fastsette størrelsen på de årlige innbetalingene 
som foretaket forpliktelser seg til å foreta i form 
av et årlig premieinnskudd fastsatt i prosent av 
lønn for den enkelte arbeidstaker. I motsetning til 
standardmodellen skal imidlertid foretakets 
ansvar som hovedregel stanse med dette. Den 
enkelte arbeidstaker er derfor mer avhengig av 
hvilken avkastning kapitalen kaster av seg for å 
sikre blant annet oppregulering av pensjonsbe-
holdningen. Mulighetene for tilvalgselementer til 
modellens hovedegenskaper er derfor også langt 
mer begrenset enn i standardmodellen.

Nedenfor i avsnitt 7.1.2 gis det en skjematisk 
oversikt over grunnmodellen. Som vedlegg 1 i 
utredningen er oversikten gjengitt med paragraf-
henvisninger til lovutkastet. 

7.1.2 Oversikt over modellen

Grunnmodellen kan skjematisk skisseres som i 
figur 7.1.
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Figur 7.1 viser at hovedsystematikken i stan-
dardmodellen og grunnmodellen er den samme. 
Grunnmodellen i opptjeningstiden vil bestå av tre 
hovedegenskaper (markert med blått). Dette er for 
det første årlige premier fastsatt som en prosent av 
den enkelte arbeidstakers lønn til enhver tid. På 
samme måte som for standardmodellen skal pen-
sjonsplanen være lik for alle arbeidstakerne. Års-
premiene skal derfor fastsettes på samme måte for 
alle medlemmene for å sikre likebehandling og for-
holdsmessighet. Det foreslås også at innskudds-

premien i grunnmodellen skal fastsettes uavhengig 
av medlemmenes kjønn for å sikre kjønnsnøytrale 
premier. Videre skal faktisk dødelighetsarv som 
følge av frigivelse av pensjonsbeholdning på grunn-
lag av dødsfall blant medlemmene i forsikrings-
kollektivet fordeles forholdsmessig mellom med-
lemmene. Den tredje grunnegenskapen er en årlig 
oppregulering av pensjonsbeholdningen. Oppregu-
leringen av pensjonsbeholdningen i grunnmodel-
len vil bero på avkastningen som oppnås på mid-
lene i løpet av året. 

Figur 7.1 Skjematisk oversikt over egenskaper og tilvalg i grunnmodellen

Årspremier i % av lønn + 
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Årspremiene, faktisk dødelighetsarv og tilført 
avkastning vil gi en pensjonsbeholdning for den 
enkelte arbeidstaker. Den pensjonsbeholdning 
som er oppsamlet gjennom årene i pensjonsord-
ningen danner utgangspunkt for beregningen av 
den årlige pensjonsytelsen i utbetalingsperioden. 
Denne årlige ytelsen vil være et resultat blant 
annet av levealdersjustering og oppregulering av 
pensjonsytelsen i utbetalingsperioden på grunn-
lag av tilført avkastning. 

7.1.3 Nærmere sammenligning med 
standardmodellen

Siden det på en del punkter er store likheter mel-
lom grunnmodellen og standardmodellen vil en 
del av de drøftelser som er gjort i kapittel 6 for 
standardmodellen også gjelde for grunnmodellen. 
En del av de spørsmålene som er felles for begge 
modeller er også på prinsipielt grunnlag drøftet 
ovenfor i avsnittene 5.3 til 5.6. I dette kapittel vil 
derfor Banklovkommisjonen ha hovedfokus på de 
elementene som skiller grunnmodellen og stan-
dardmodellen. I dette avsnittet gis det en nær-
mere oversikt over hvilke områder dette dreier 
seg om.

Bestemmelsene i kapittel 1 til 3 i lovutkastet er 
felles for både standardmodellen og grunnmodel-
len. Dette innebærer at reglene om etablering og 
medlemskap er de samme som for standardmo-
dellen. Det vises til avsnitt 6.2 ovenfor. 

Fastsettelsen av årspremiene skal skje på 
samme måte som i standardmodellen. Det vises til 
avsnitt 6.3 ovenfor og til lovutkastet § 4-12 første 
ledd. Nedenfor i avsnitt 7.2 drøftes imidlertid hva 
som bør være lovens maksimalnivå i prosent av 
lønn for årsinnskuddet i pensjonsordninger eta-
blert etter grunnmodellen. Banklovkommisjonen
mener at det ikke er gitt at maksimalnivået bør 
være det samme som i standardmodellen blant 
annet som følge av risikofordelingen mellom 
arbeidstakerne og foretaket i grunnmodellen. På 
samme måte som i standardmodellen skal det 
være mulig for foretaket å foreta særlige premie-
innskudd utover årsinnskuddet fastsatt i pensjons-
planen innenfor maksimalrammene i år hvor fore-
takets lønnsevne tilsier det. Dette særlige årsinn-
skuddet kan være på inntil 2 prosent av lønnen for 
det enkelte medlem og skal være likt for alle 
arbeidstakere. Det vises til lovutkastet § 4-12 før-
ste ledd annet punktum og nærmere kommen-
tarer til tilsvarende bestemmelse for standardmo-
dellen i avsnittene 5.3.3 og 6.3 ovenfor. 

Også i grunnmodellen skal det være mulig å 
inngå avtale mellom foretaket og arbeidstakerne, 

eventuelt med fagforeninger som representerer 
arbeidstakerne, om tilskudd fra arbeidstakerne på 
samme måte som i pensjonsordninger etablert 
etter standardmodellen. Det vises til lovutkastet 
§ 4-25 og avsnittene 5.3.6 og 6.3 ovenfor. 

Når det gjelder spørsmålet om pensjonsinnret-
ningenes eventuelle garantiansvar knyttet til ver-
dien av pensjonsbeholdningene, har Banklovkom-
misjonen kommet til at pensjonsinnretningen også 
i grunnmodellen skal ha en nullgaranti med min-
dre det velges investeringsvalg for pensjonsord-
ningen. Dette er nærmere drøftet nedenfor i 
avsnitt 7.3. 

For oppregulering av pensjonsbeholdning i 
opptjeningsperioden er det valgt en annen løsning 
enn i standardmodellen. Oppreguleringen vil helt 
og holdent bero på avkastningen av midlene knyt-
tet til pensjonsordningene. Det vises til avsnitt 7.4 
nedenfor, se også avsnitt 5.4.3. 

Uttaksbestemmelsene for alderspensjon er i 
utgangspunktet de samme som for standardmo-
dellen. Pensjonen skal kunne tas ut fra 62 år som 
en livsvarig ytelse eller som en tidsavgrenset 
ytelse. Det vises til drøftelsene i standardmodel-
len i avsnitt 6.7 ovenfor. Ved beregningen av de 
årlige pensjonsytelsene anvendes også de samme 
bestemmelser om levealdersjustering som for 
standardmodellen. Det vises til lovutkastet §§ 4-17 
og 4-18 og foran i avsnitt 6.6. Forskjellen mellom 
standardmodellen og grunnmodellen i utbetal-
ingsperioden ligger i plasseringen av avkastnings-
risikoen og levealdersrisikoen samt kostnadsan-
svaret. Det vises til avsnitt 7.5 nedenfor. 

7.2 Maksimalgrenser for nivået på 
årspremier i grunnmodellen

Ovenfor i avsnitt 5.3.2 la Banklovkommisjonen til 
grunn at årspremien i pensjonsplanen skal fastset-
tes som en bestemt prosent av de enkelte med-
lemmers lønn i foretaket innenfor området 0 til 
12 G. Et medlem i Banklovkommisjonen mener at 
det skal være mulig for foretaket å fastsette års-
premien i prosent av lønn mellom 1 og 12 G. Det 
vises til særmerknad i avsnitt 5.3.2.

Årspremien beregnes av lønnen til enhver tid 
og pensjonsplanen skal gjelde for alle arbeids-
takere. Ovenfor i avsnitt 5.3.5 har Banklovkommi-
sjonen konkludert med at grensen for årlig premie-
innskudd i standardmodellen bør lovfastsettes til 
7 prosent for lønn i området 0 til 12 G kombinert 
med en grense for tilleggspremie for lønn i områ-
det 7,1 til 12 G knyttet til innskuddsnivået i folke-
trygden på 18,1 prosent. Samlet kompensasjons-



126 NOU 2012: 13
Kapittel 7 Pensjonslovene og folketrygdreformen II
nivå fra folketrygden og dagens ytelsesbaserte 
foretakspensjonsordninger er normalt på om lag 
66 prosent. Det vises til figur 5.1 ovenfor i avsnitt 
5.1.2. Dette innebærer at alderspensjonen fra tje-
nestepensjonsordningen må utgjøre en kompen-
sasjonsgrad i forhold til lønn i området 12 til 15 
prosent for arbeidstakere med lønn opptil 7,1 G, jf. 
avsnitt 5.3.5 ovenfor. Dette forutsetter at en lov-
fastsatt grense for ordinær årlig premie i prosent 
av lønn ikke bør knyttes til en prosentsats som er 
lavere enn om lag 7 prosent. Banklovkommisjonen
legger til grunn at samme beregning og konklu-
sjon også vil gjelde i forhold til grunnmodellen, 
dersom man legger til grunn at det også i grunn-
modellen skal være mulig å kunne oppnå en pen-
sjonsytelse fra folketrygden og tjenestepensjons-
ordningen på om lag 66 prosent av lønn.

Det vil være mulig å velge samme maksimale 
prosentgrense for standardmodellen og grunn-
modellen. Foretaket vil imidlertid ved standard-
modellen ha ansvar for at arbeidstakernes pen-
sjonsbeholdning oppreguleres årlig i opptjenings-
perioden med enten alminnelig lønnsvekst eller 
lønnsøkningen i samsvar med alminnelig lønnsut-
vikling i foretaket. Oppreguleringen skal først og 
fremst finansieres av avkastningen på midlene 
knyttet til pensjonsbeholdningene, se ovenfor i 
avsnitt 6.5. Dersom avkastningen et år ikke er til-
strekkelig til å dekke oppregulering og det heller 
ikke er tilstrekkelige midler i reguleringsfondet, 
skal resten av reguleringspremien dekkes av fore-
taket. Slik reguleringspremie vil komme i tillegg 
til årsinnskuddet fastsatt i pensjonsplanen og ikke 
omfattes av maksimalgrensene for årsinnskudd. I 
grunnmodellen vil ikke foretaket ha noe ansvar 
knyttet til oppregulering av pensjonsbeholdnin-
gen, se nedenfor i avsnitt 7.4. Arbeidstakerne vil 
dermed ikke ha den samme sikkerheten knyttet 
til en realverdisikring av pensjonsbeholdningen 
som i standardmodellen. Mange foretak vil videre 
kunne ha et ønske om å unngå forpliktelser knyt-
tet til oppreguleringen av pensjonsbeholdningene, 
blant annet som følge av at dette kan utløse krav 
om balanseføring i foretakets regnskap av risi-
koen for å måtte betale reguleringspremie, se 
ovenfor i avsnitt 4.3.5. Foretak kan i slike tilfelle 
tenkes å være mer interessert i å betale en høyere 
innskuddspremie i stedet for å ha en risiko knyttet 
til oppreguleringen. Banklovkommisjonen mener 
derfor at det bør være skattemessig rom for å 
sette maksimalgrensen for årsinnskudd noe høy-
ere i grunnmodellen enn i standardmodellen. Det 
foreslås i lovutkastet §§ 4-13 første ledd at maksi-
malgrensen for årsinnskudd settes til 8 prosent av 
lønn for grunnmodellen.

Ovenfor i avsnittene 5.3.4 og 6.3 har Banklov-
kommisjonen drøftet innskuddspremie av lønn 
mellom 7,1 og 12 G. Banklovkommisjonen har for 
standardmodellen lagt til grunn at all pensjons-
opptjening for lønn utover folketrygdens grense 
for pensjonsgivende lønn på 7,1 G, må dekkes i sin 
helhet ved årlig innskuddspremie fra foretaket. 
Dette krever at det i tillegg til foretakets ordinære 
årlige innskuddspremie også blir innbetalt ytter-
ligere premie på inntil 18,1 prosent av lønn mel-
lom 7,1 og 12 G for å få finansiert den del av sam-
let pensjon som for lønn inntil 7,1 G ellers kom-
mer fra folketrygden.

På samme måte som for standardmodellen 
foreslår Banklovkommisjonen at det i pensjons-
planen kan fastsettes at det for lønn mellom 7,1 og 
12 G skal kunne betales en tilleggspremie på inntil 
18,1 prosent av slik lønn. Dette vil kunne øke 
alderspensjonen fra pensjonsordningen slik at 
samlet pensjon fra folketrygden og tjenestepen-
sjonsordningen vil kunne gi samme kompensa-
sjonsgrad for arbeidstakere med lønn i området 
7,1 og 12 G som for arbeidstakere med lønn inntil 
7,1 G. Det vises til lovutkastet § 4-13 første ledd 
annet punktum. 

Maksimalgrensen for årsinnskudd i grunnmo-
dellen i lovutkastet er derfor 8 prosent for lønn i 
området 0 til 12 G kombinert med en grense for 
tilleggspremie for lønn i området 7,1 og 12 G på 
18,1 prosent (lovutkastet § 4-13).

7.3 Pensjonsinnretningenes 
garantiansvar

Utformingen av pensjonsinnretningenes garanti-
ansvar er vurdert ovenfor i avsnitt 5.4 og nærmere 
for standardmodellen i avsnitt 6.4. I dagens ytel-
sesbaserte foretakspensjonsordninger er syste-
met slik at pensjonsinnretningenes garantiansvar 
kommer til uttrykk som et fradrag i premien på 
grunnlag av beregnet framtidig avkastning. Bank-
lovkommisjonen legger i avsnitt 5.4.1 til grunn at 
man prinsipielt bør gå over til en ordning hvor 
nivået på innskuddspremier som foretaket årlig 
skal tilføre pensjonsordningen, bestemmes uav-
hengig av forventet framtidig avkastning ved for-
valtningen av innbetalt pensjonskapital. I inn-
skuddspensjonsordninger er det en naturlig og 
oversiktelig løsning at selve innskuddspremie-
nivået i prosent av lønn fastsettes i pensjonsplanen 
og det er dette beløpet som skal innbetales av 
foretaket. Oppnådd avkastning tilordnes samtidig 
pensjonsbeholdningen og disponeres til pensjons-
formål. 
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I avsnittene 5.4 og 6.4 har Banklovkommi-
sjonen videre kommet til at det av hensyn til 
arbeidstakerne bør være en grunnsikring som 
innebærer at pensjonsinnretningene har en 
avkastningsrisiko som innebærer at pensjonsbe-
holdningene ikke kan reduseres i verdi. Det vil si 
at dersom avkastning et år blir negativ, vil pen-
sjonsinnretningene måtte tilføre midler til pen-
sjonsbeholdningen (nullgaranti). Garantien skal i 
standardmodellen finansieres ved en årlig premie 
fra foretaket, jf. lovutkastet § 4-11 annet ledd bok-
stav a og forsikringsvirksomhetsloven § 9-5, jf. 
§ 9-3. Nullgarantien omfatter innbetalt pensjons-
kapital og annen tilført kapital som inngår i 
arbeidstakers pensjonsbeholdning til enhver tid. 

Etter Banklovkommisjonens vurdering vil 
samme behov for en grunnsikring gjøre seg gjel-
dende for arbeidstakerne i en pensjonsordning 
etablert i samsvar med grunnmodellen. En verdi-
reduksjon av pensjonsbeholdningen som følge av 
for eksempel et fall i verdipapirmarkedet vil 
kunne få store konsekvenser for pensjonsytelsen 
for den enkelte arbeidstaker, særlig om verdifallet 
skjer kort tid før arbeidstakers uttak av pensjon. I 
disse tilfellene vil det ikke være mulig for arbeids-
taker å stole på at verdireduksjonen vil bli avdem-
pet gjennom senere års tilført avkastning. Bank-
lovkommisjonen mener derfor at den beste løsnin-
gen vil være at pensjonsinnretningene også i 
grunnmodellen har en nullgaranti. I avsnitt 5.4.3 
har Banklovkommisjonen drøftet om denne 
garantien bør være årlig eller om den for eksem-
pel bør kunne etableres som en sluttgaranti. 
Banklovkommisjonen mener at den skal være 
årlig, men enkelte medlemmer i Banklovkommi-
sjonen har i særmerknader inntatt i avsnitt 5.4.3 
gitt uttrykk for at det bør være mulig å utforme 
denne garantien som en flerårig garanti. 

Premien for nullgarantien vil enten måtte dek-
kes av arbeidstakerne gjennom fradrag i årlig 
avkastning eller pensjonsbeholdningen eller ved 
en årlig premie som belastes foretaket i tillegg til 
de årlige premieinnskudd. Skal nullgarantien 
utgjøre en reell sikring for arbeidstakerne, bør 
denne kostnaden etter Banklovkommisjonens vur-
dering dekkes av foretaket, slik løsningen er for 
standardmodellen. Av vurderingene ovenfor i 
avsnitt 4.3.5 fremgår det imidlertid at en sikring 
av arbeidstakerne mot at verdien av de opptjente 
pensjonsrettigheter reduseres i verdi fra år til et 
annet, vil kunne medføre at pensjonsordningen 
må klassifiseres som en ytelsesordning i regn-
skapsmessig forstand dersom foretaket skal 
betale pensjonsinnretningen et vederlag for at inn-
retningen skal påta seg dette ansvaret. Dersom 

man skulle være sikker på at det ikke utløses et 
krav om balanseføring av den framtidige null-
garantipremie, må arbeidstakerne dekke dette 
vederlaget ved fradrag i oppnådd avkastning eller 
av pensjonsbeholdningen. 

Det å pålegge pensjonsinnretningen et null-
garantiansvar i grunnmodellen, som de dermed 
må ta seg betalt for ved et vederlag i form av en 
årlig risikopremie fra foretaket, vil derfor kunne 
gjøre at man ikke kommer helt i mål med hensyn 
til å skape en tjenestepensjonsforsikring som ikke 
utløser krav om balanseføring av framtidige for-
pliktelser på foretakets hånd. Dette vil kunne 
være en ulempe for grunnmodellen sett i forhold 
til innskuddspensjonsordninger, imidlertid er det 
viktig for Banklovkommisjonen at arbeidstakerne 
ikke pålegges hele risikoen knyttet til en forvalt-
ning av pensjonsbeholdningen når denne er 
basert på en alminnelig forvaltning der plasse-
ringsvalgene ligger hos pensjonsinnretningen. 
Dersom oppreguleringen av pensjonsbeholdnin-
gen alene baseres på avkastningen på midlene 
knyttet til pensjonsbeholdningen (se nedenfor i 
avsnitt 7.4) og arbeidstakerne samtidig skal dekke 
risikopremien for den nullgaranti som pensjons-
innretningene har, vil ansvaret knyttet til verdi- og 
nivåsikring av pensjonsbeholdningen i sin helhet 
ligge hos arbeidstakerne. Pensjonsinnretningens 
ansvar vil ligge i at de beregner risikopremien 
knyttet til nullgarantien på en slik måte at den 
dekker den risiko de faktisk påtar seg. Arbeids-
takerne vil samtidig ikke ha noen mulighet til å 
påvirke denne premiefastsettelsen gjennom valg 
av pensjonsinnretning og eventuelt flytting der-
som de synes premien blir for høy. Dette vil det 
være foretaket som har kontroll på og mulighet til 
å gjøre noe med. 

På denne bakgrunn er Banklovkommisjonen
kommet til at det riktige vil være at foretaket også 
i grunnmodellen har et ansvar for å dekke pen-
sjonsinnretningenes årlige risikopremiekrav knyt-
tet til nullgarantien. Når det gjelder det krav om 
balanseføring som dette kan utløse, vil Banklov-
kommisjonen peke på at den framtidige pensjons-
forpliktelsen som ligger i den årlige risikopremien 
for pensjonsinnretningenes nullgarantiansvar vil 
være beløpsmessig svært beskjedent sett i forhold 
til gjeldende ytelsesbaserte foretakspensjonsord-
ninger. Det vises til avsnitt 5.4.2 ovenfor hvor det i 
tabell 5.3 er tatt inn historiske tall for bokført 
avkastning i livsforsikringsselskapene. Dette viser 
at den risikoen som pensjonsinnretningene påtar 
seg ved nullgarantien er beskjeden og vederlaget 
vil derfor også bli beskjedent. Banklovkommi-
sjonen har liten tro på at dette elementet i seg selv 
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vil hindre at foretak etablerer tjenestepensjonsfor-
sikring etter grunnmodellen dersom de ser forde-
ler med en slik ordning sett i forhold til innskudd-
spensjonsordninger for øvrig. Risikoen for balan-
seføring for foretaket vil også kunne unngås der-
som det velges investeringsvalg. Det vises til 
avsnitt 7.6 nedenfor. 

7.4 Oppregulering av 
pensjonsbeholdningen i 
opptjeningstiden

Når et av målene med grunnmodellen er å unngå 
eller begrense egenskaper som utløser krav til 
balanseføring av framtidige forpliktelser i foreta-
kets regnskap, er det ikke mulig å anvende 
samme modell og tilvalgsmuligheter for oppregu-
lering av pensjonsbeholdning som i standardmo-
dellen. Foran i avsnitt 6.5 har Banklovkommisjo-
nen lagt til grunn at pensjonsbeholdningene i pen-
sjonsordninger opprettet etter standardmodellen, 
skal oppreguleres årlig med alminnelig lønns-
vekst eller lønnsøkningen for den enkelte arbeids-
taker i samsvar med foretakets alminnelig lønns-
utvikling. Oppreguleringen skal finansieres ved 
avkastningen eller ved overføring fra regulerings-
fondet bygd opp ved tidligere års avkastning. Der-
som avkastningen eller reguleringsfondet ikke er 
tilstrekkelig til å dekke oppreguleringen, må fore-
taket dekke den resterende del av reguleringspre-
mien, jf. lovutkastet § 4-8. Foretaket kan også i 
pensjonsplanen bestemme at pensjonsbeholdnin-
gene ved individuelle lønnsøkninger skal opp-
reguleres som om vedkommende hadde hatt 
denne lønnen i hele eller deler av medlemstiden, 
jf. lovutkastet § 4-9. Foretakets ansvar for opp-
reguleringen medfører at den framtidige forplik-
telsen må balanseføres i foretakets regnskap, se 
ovenfor i avsnitt 4.3.5.

Ønske om å unngå balanseføringskravet, eller 
begrense det mest mulig, i grunnmodellen gjør at 
foretaket ikke kan stå ansvarlig for eller være 
garantist for at pensjonsbeholdningen årlig infla-
sjons- og nivåsikres. Alternativet er da at oppregu-
leringen skjer ved den årlige tilførte avkastning 
knyttet til pensjonsbeholdningene, og arbeidsta-
kerne vil måtte ta risikoen for at den avkastning 
som oppnås er tilstrekkelig til en inflasjons- og 
nivåsikring av pensjonsbeholdningen, se lovutkas-
tet § 4-12 tredje ledd.

Kombinert med pensjonsinnretningens nullga-
ranti innebærer dette at arbeidstakerne ikke risi-
kerer en verdireduksjon av midlene med mindre 
arbeidstakeren har investeringsvalg, se nedenfor i 

avsnitt 7.6. Dersom avkastningen skulle bli nega-
tiv vil pensjonsbeholdningens nominelle verdi 
opprettholdes som følge av pensjonsinnretninge-
nes nullgaranti. Det normale vil imidlertid være at 
det oppnås en positiv avkastning ved forvaltnin-
gen. Arbeidstakerne vil da være sikret verdiøk-
ning av pensjonsbeholdningen ved at avkastnin-
gen tilføres pensjonsbeholdningen. Avkastningen 
kan i enkelte år være lavere enn den alminnelige 
lønnsvekst, men den kan også bli langt høyere. 
Dette kan gi en verdiøkning av pensjonsbehold-
ningen som ligger utover en alminnelig inflasjons- 
og nivåsikring, og dermed utover den sikringen 
en arbeidstaker kan ha etter standardmodellen. 

Det er et spørsmål om en oppregulering 
basert på den årlige avkastning kan bli så høy at 
det av skattemessige grunner kan være behov for 
å sette en øvre grense for hvor høy oppregulering 
som kan tillates i et enkelt år. I dagens verdipapir- 
og rentemarkeder er dette vanskelig å tenke seg, 
men om situasjonen endrer seg og man får mer 
normale rentenivåer, kan dette tenkes å kunne bli 
et problem. I innskuddspensjonsloven § 3-2 annet 
ledd har lovgiver valgt å overlate til Kongen å 
bestemme om det skal fastsettes en høyeste 
avkastningsprosent for hvor stor del av oppnådd 
avkastning av pensjonskapitalen i et år som etter 
regelverket skal tillegges pensjonskapitalen hvor 
man har en innskuddspensjonsordning med 
alminnelig forvaltning ved pensjonsinnretningen. 
Kongen kan også fastsette at en bestemt del av 
årets avkastning skal tillegges pensjonskapitalen. 
Avkastning som ikke tillegges pensjonskapitalen, 
skal tilføres innskuddsfondet. Kongen har ennå 
ikke benyttet denne adgangen til å gi nærmere 
regler i innskuddspensjonsloven.

Etter Banklovkommisjonens vurdering tilsier 
skattemessige hensyn at en tilsvarende grense 
bør være mulig å fastsette for grunnmodellen. Det 
blir da opp til Kongen å vurdere med bakgrunn i 
utviklingen av verdipapir- og rentemarkedene om 
det er behov for å anvende adgangen og eventuelt 
hvor den øvre grensen bør settes, jf. lovutkastet 
§ 4-13 tredje ledd. 

Siden arbeidstakerne vil ha risikoen for at 
avkastningen blir lav eller ned mot null, kan det 
reises spørsmål om det er riktig at eventuell 
avkastning utover en fastsatt øvre grense skal gå 
til premiefondet, og dermed foretaket, slik løsnin-
gen er i innskuddspensjonsloven. Det at arbeids-
takerne har risikoen for nivået på den avkastning 
som oppnås, kunne tilsi at arbeidstakerne skulle 
ha fordelen av avkastningen i sin helhet, for 
eksempel gjennom etablering av et fond hvor 
avkastning utover en fastsatt øvre grense anven-
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des til oppregulering av pensjonsbeholdningene i 
senere år hvor årets avkastning gir en oppregule-
ring lavere enn maksimalgrensen fastsatt i hen-
hold til § 4-13 tredje ledd. Etter Banklovkommisjo-
nens vurdering vil imidlertid dette kunne gjøre 
grunnmodellen mer komplisert og administrativt 
krevende. Ved en tilføring av avkastning utover 
maksimalgrensen til premiefondet, vil foretaket få 
en mulig fordel uten å ha tatt noen risiko. Imidler-
tid vil dette kunne bidra til en finansiering av pen-
sjonsordningen og det valgte nivå på premieinn-
skuddene i ordningen. Det vil også kunne bidra til 
en finansiering av premie knyttet til nullgarantien 
i opptjeningsperioden. Indirekte kan dette sies å 
være en fordel for arbeidstakerne. Med bakgrunn 
i at dette er løsningen i innskuddspensjonsloven 
§ 3-3, finner Banklovkommisjonen det hensikts-
messig å velge samme løsning for grunnmodellen 
i ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring.

7.5 Fordeling av risiko i 
grunnmodellen i 
utbetalingsperioden

Som det fremgår i oversikten i avsnitt 7.1.3 oven-
for vil forskjellen mellom standardmodellen og 
grunnmodellen i utbetalingsperioden vanligvis 
ligge i plasseringen av avkastningsrisikoen og 
levealdersrisikoen samt kostnadsansvaret. 
Reglene om beregning av de årlige pensjonsytel-
sene og levealdersjusteringen vil være den 
samme, jf. lovutkastet §§ 4-17 og 4-18.

1) Når det gjelder levealdersjusteringen er det 
i lovutkastet lagt opp til at denne skal baseres på 
folketrygdens delingstall, justert med en bransje-
fastsatt justeringsfaktor som følge av avvikende 
levealdersutvikling i forsikringsbestanden i for-
hold til gjennomsnittet av landets befolkning. Der-
som den enkelte pensjonsinnretning har en leveal-
dersrisiko i sin portefølje som ikke omfattes av 
justeringsfaktoren, kan pensjonsinnretningen ta 
hensyn til dette ved beregningen av årlig premie 
for levealdersrisikoen i utbetalingstiden, se lovut-
kastet § 4-18 fjerde ledd og ovenfor i avsnittene 
5.5.5 og 5.5.6. Avslutningsvis i avsnitt 5.5.6 er det 
inntatt særmerknader fra enkelte medlemmer i 
Banklovkommisjonen til utformingen av leve-
aldersjusteringen. 

I standardmodellen skal en eventuell årlig pre-
mie for levealdersrisiko i utbetalingsperioden dek-
kes av foretaket, jf. lovutkastet § 4-11 annet ledd 
bokstav b. En slik premie vil kunne utløse krav om 
balanseføring i foretakets regnskaper. For grunn-
modellen foreslår derfor Banklovkommisjonen at 

denne premien skal dekkes av medlemmet i form 
av et årlig fradrag i avkastningen på pensjonsbe-
holdningen i utbetalingsperioden eller om nød-
vendig i den årlige pensjonsytelsen som skal utbe-
tales, jf. lovutkastet § 4-14 annet ledd. Dette vil 
innebære at mot slutten av utbetalingsperioden 
hvor gjenstående pensjonsbeholdning er liten 
eller lik null, vil premien mest sannsynlig kunne 
medføre noe lavere ytelser for medlemmet der-
som pensjonsinnretningens restlevealdersrisiko 
tilsier krav om slik premie. 

Samtidig med en adgang for pensjonsinnret-
ningene til å belaste medlemmene for levealders-
risiko utover det som er dekket gjennom bruk av 
folketrygdens delingstall og den bransjemessige 
justeringsfaktor, vil dødelighetsarv i utbetalings-
perioden gå til pensjonsinnretningen. Dette kan 
fremstå som en ubalanse i plassering av risiko 
mellom pensjonsinnretning og pensjoner under 
utbetaling. Et alternativ kunne tenkes å være at 
dødelighetsarv knyttet til pensjoner under utbeta-
ling ble tilført et særskilt fond som ble anvendt til 
dekning av deler av levealdersrisikopremien. 
Etter Banklovkommisjonens vurdering vil imidler-
tid ikke dette være noen god løsning. En god del 
pensjonsinnretninger vil sannsynligvis ikke ha 
behov for å ta en slik premie for restlevealders-
risiko og pensjonsinnretningene skal også ta hen-
syn til en beregnet fordel av dødelighetsarv i utbe-
talingstiden ved fastsettelsen av en premie for 
levealdersrisikoen. Et slikt fond vil også etter 
Banklovkommisjonens vurdering komplisere 
grunnmodellen og gjøre den mer administrativt 
krevende. 

2) Pensjonsinnretningenes nullgaranti vil også 
gjelde i utbetalingsperioden. I standardmodellen 
dekker foretaket premie for avkastningsrisiko 
knyttet til nullgarantien, jf. lovutkastet § 4-11 annet 
ledd bokstav b. For grunnmodellen foreslås det at 
denne premien skal dekkes på samme måte som 
premie for levealdersrisiko, se ovenfor under 
punkt 1). Det vil si at premien skal dekkes ved fra-
drag i årlig avkastning av pensjonsbeholdningen i 
utbetalingsperioden eller om nødvendig i den 
årlige pensjonsytelsen som skal utbetales. 

3) I standardmodellen kan foretaket påta seg 
et ansvar for at pensjonsytelsene oppreguleres 
med alminnelig lønnsvekst deretter fratrukket 
0,75 prosent, eller helt eller delvis med endrin-
gene av grunnbeløpet i folketrygden, jf. lovutkas-
tet § 4-2 annet ledd. Oppreguleringen skal dekkes 
av avkastningen som oppnås på midlene knyttet til 
pensjonene under utbetaling eller ved overføring 
fra pensjonsreguleringsfondet oppbygd ved tid-
ligere års avkastning. Dersom avkastningen ikke 
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er tilstrekkelig til å dekke oppreguleringen og det 
heller ikke er tilstrekkelig midler i pensjonsregu-
leringsfondet, skal den resterende del av regule-
ringspremien dekkes av foretaket, jf. lovutkastet 
§ 4-12 annet ledd. Dette vil utløse et krav om 
balanseføring hos foretaket.

Dersom foretaket ikke ønsker å påta seg 
ansvar for oppregulering av pensjonsytelsene, er 
det foreslått at den årlige avkastningen på midlene 
knyttet til pensjonene skal benyttes til tillegg til 
pensjonsytelsene det påfølgende år, jf. lovutkastet 
§ 4-21 tredje ledd. Dersom avkastningen et år er 
høyere enn det som trengs til en regulering av 
pensjonene i samsvar med alminnelig lønnsvekst 
deretter fratrukket 0,75 prosent, skal resten av 
avkastningen tilføres medlemmets pensjonsbe-
holdning og benyttes til tilsvarende tillegg til pen-
sjoner som kommer til utbetaling i etterfølgende 
år, jf. lovutkastet § 4-21 tredje ledd. Dette alterna-
tivet vil imidlertid ikke sikre at det hvert år skjer 
regulering av pensjonene, men det sikrer at 
avkastning på midlene knyttet til pensjoner under 
utbetaling som oppnås over årene i sin helhet, blir 
benyttet til tillegg i pensjonsytelsene. 

Banklovkommisjonen legger til grunn at den 
sistnevnte løsningen vil være den som er mest 
aktuell for grunnmodellen, da en regulering 
basert på avkastning alene ikke vil utløse noe krav 
om balanseføring av framtidige pensjonsforpliktel-
ser for foretaket. Muligheten for foretaket til å for-
plikte seg til å regulere pensjonsytelsene årlig 
synes mest aktuell for pensjonsordninger etablert 
etter standardmodellen. Siden dette er en opsjon 
for foretaket og lovutkastet er basert på et system 
der en regulering på grunnlag av årlig avkastning 
kommer til anvendelse dersom foretaket ikke 
benytter opsjonen, ser ikke Banklovkommisjonen
noen grunn til å ha forskjellige regler i loven på 
dette punktet for standardmodellen og grunnmo-
dellen. 

4) Konklusjonene ovenfor under punktene 1) 
til 3) innebærer at det vil være pensjonsinnretnin-
gen og arbeidstakerne som vil ha risikoen for 
dødelighet og avkastning i utbetalingsperioden i 
grunnmodellen. Foretaket vil ikke ha risiko knyt-
tet til pensjoner under utbetaling med mindre 
foretaket skulle velge å påta seg en oppregule-
ringsforpliktelse. 

7.6 Investeringsvalg

I avsnitt 6.9 ovenfor fremgår det at Banklovkommi-
sjonen i lovutkastet foreslår at foretaket kan velge 
å etablere en kollektiv tjenestepensjonsforsikring 

med enten investeringsvalg for foretaket (lovut-
kastet § 5-6) eller individuell investeringsporte-
følje for den enkelte arbeidstaker (lovutkastet § 5-
5), i stedet for alminnelig forvaltning i pensjons-
innretningen. 

På bakgrunn av at risikoen for at det oppnås 
en avkastning som gir grunnlag for oppregulering 
av pensjonsbeholdningen i opptjeningsperioden 
og de årlige pensjonsytelser i utbetalingsperioden, 
er lagt til arbeidstakerne i grunnmodellen, vil ikke 
et investeringsvalg for foretaket være et aktuelt 
alternativ når pensjonsordningen er etablert etter 
grunnmodellen. Etter Banklovkommisjonens vur-
dering vil et investeringsvalg bare være aktuelt 
der risikoen for resultatet av investeringsvalget og 
valget av hvordan midlene skal plasseres, legges 
på samme part. Ved grunnmodellen vil et investe-
ringsvalg for foretaket føre til at foretakets valg av 
risikoprofil hadde kunnet gi direkte følger for 
arbeidstakernes og medlemmenes risiko og opp-
nådde oppregulering av pensjonsbeholdning og 
årlige pensjonsytelser.

For pensjonsordninger etablert etter grunn-
modellen er det derfor bare individuelt investe-
ringsvalg som er alternativet til alminnelig forvalt-
ning. Individuelt investeringsvalg og lovutkastet 
§ 5-5 er beskrevet nærmere ovenfor i avsnitt 6.9 
punkt 5). Det vises til at medlemmet Orskaug på 
prinsipielt grunnlag mener at det ikke bør åpnes 
for individuelt investeringsvalg. Det vises til sær-
merknad inntatt ovenfor i avsnitt 6.9. 

7.7 Administrasjon og kostnadsansvar

Det fremgår ovenfor i avsnittene 5.6.4 og 6.10 at 
hovedreglene i både foretakspensjonsordninger 
og innskuddspensjonsordninger er at det er fore-
taket som bærer kostnadene knyttet til adminis-
trasjon og forvaltning av pensjonsordningen. 
Dette gjelder uavhengig av om kostnadene knyt-
ter seg til arbeidstakere i opptjeningsperioden 
eller til arbeidstakere som er blitt pensjonister ved 
uttak av pensjon. Det samme gjelder selv om pen-
sjonsordningen er opprettet med egen pensjons-
konto med rett til investeringsvalg for de enkelte 
arbeidstakere, men den enkelte arbeidstaker må 
da selv dekke kostnadene knytte til endringer i 
den investeringsporteføljen som er tilordnet kon-
toen. Banklovkommisjonen har i avsnittene 5.6.4 
og 6.10 lagt til grunn at disse prinsippene i hoved-
sak også skal gjelde for kollektive tjenestepen-
sjonsforsikringer. Banklovkommisjonen ser ikke 
grunn til å skille mellom standardmodellen og 
grunnmodellen i forhold til dette utgangspunktet, 
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jf. lovutkastet § 4-14 første ledd sml. § 4-11 første 
ledd. Dette vil si at det er foretaket som årlig skal 
dekke kostnader knyttet til administrasjon og for-
valtning av pensjonsordningen i form av et årlig 
kostnadstillegg til årspremiene. Imidlertid er det 
behov for å ha forskjellige regler hva gjelder kost-
nadene knyttet til administrasjon og forvaltning i 
standardmodellen og grunnmodellen hva gjelder 
utbetalingsperioden. 

Når det gjelder kostnader for administrasjon 
som direkte er knyttet til utbetalingsperioden, 
foreslås det at disse skal dekkes ved et fradrag i 
årlig avkastning av pensjonsbeholdningen i utbe-
talingsperioden eller om nødvendig i den årlige 
pensjonsytelse som skal utbetales, jf. lovutkastet 
§ 4-14 annet ledd. Dette som følge av at en kost-
nadsbelastning for foretaket ellers kunne utløse 
balanseføringskrav av framtidige forpliktelser 
knyttet til utbetalingene av pensjon. De kostna-
dene som må anses som knyttet til pensjonsord-
ningen som sådan og som ikke er spesifikt knyttet 
til pensjoner under utbetaling skal også i grunn-
modellen dekkes av foretaket, jf. lovutkastet § 4-14 
første ledd. Når det gjelder kostnadene knyttet til 
forvaltning vil disse i tilfeller hvor pensjonsordnin-
gen er underlagt alminnelig forvaltning, inngå 
som en del av pensjonsordningens kostnader. 
Pensjonsbeholdningene knyttet til pensjoner 
under utbetaling er en del av pensjonsordningens 
midler og er ikke skilt ut fra pensjonsordningen 
som sådan. Dette i motsetning til innskuddspen-

sjonsordninger der arbeidstakere som fratrer pen-
sjonsordningen med rett til straks begynnende 
alderspensjon mottar pensjonskapitalbevis, jf. inn-
skuddspensjonsloven § 6-2. Kostnaden knyttet til 
forvaltning av kapitalen er normalt fastsatt som en 
degressiv prosent av den totale kapital som er til-
knyttet pensjonsordningen og som et årlig kost-
nadsbidrag. Det er ikke knyttet framtidig risiko til 
dette. Etter Banklovkommisjonens vurdering er 
det ikke hensiktsmessig å skulle beregne disse 
forvaltningskostnadene særskilt for de enkelte 
pensjonsytelser under utbetaling og belaste den 
enkelte pensjonist en forholdsmessig del av disse 
kostnadene så lenge midlene er en del av pen-
sjonsordningens midler. 

Medlemmet Mildal mener at for grunnmodel-
len skal forvaltningskostnader i utbetalingsperio-
den trekkes av avkastningen, på samme måte som 
administrasjonskostnadene. Medlemmet tror at en 
løsning for grunnmodellen der foretaket må 
dekke forvaltningskostnader for pensjonistene vil 
gjøre grunnmodellen betydelig mindre attraktiv 
og at flere dermed vil velge innskuddspensjon i 
stedet. 

Medlemmene Andreassen og Mildal ønsker en 
avklaring på hvorvidt ansvar for forvaltningskost-
nader under utbetalingsperioden vil føre til balan-
seføring, noe som i tilfelle vil være negativt for 
denne modellen når det gjelder å være et attrak-
tivt alternativ til innskuddspensjon.
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Kapittel 8  

Pensjonsordningens midler 

8.1 Pensjonsordningens midler og 
forholdet til foretaket

Klare grenser for hvilke midler som inngår i en 
pensjonsordning er viktig av ulike grunner. For 
det første setter dette grenser mellom pensjons-
ordningens midler, pensjonsinnretningens øvrige 
kapital og foretakets midler. Slike grenser er helt 
sentrale for å hindre sammenblanding mellom 
pensjonsmidler og selskaps-/foretaksmidler. 
Videre er en klar avgrensning av pensjonsordnin-
gens midler et viktig grunnlag for beregning av 
den avkastning som skal tilføres pensjonsordnin-
gen hvert år. I tillegg utgjør pensjonsordningens 
midler en avgrensning for pensjonsinnretninge-
nes avkastningsansvar i form av nullgarantien 
med mindre det er avtalt investeringsvalg for hele 
eller deler av midlene. Det vises til avsnittene 
5.4.3 og 6.4 ovenfor. Pensjonsordningens midler 
er også en avgrensning for hvilke midler som er 
underlagt en skattegunstig behandling. 

Pensjonsordningens midler vil dels bestå av 
innbetalte midler og dels av tilført avkastning i tid-
ligere år. I lovutkastet § 5-1 første ledd er det fast-
satt at pensjonsordningens midler omfatter midler 
tilsvarende medlemmenes pensjonsbeholdninger 
til enhver tid. Det er gitt en nærmere definisjon av 
pensjonsbeholdning i lovutkastet § 1-2 første ledd 
bokstav d. Pensjonsbeholdningene omfatter både 
pensjonsbeholdning knyttet til opptjeningsperio-
den og beholdning som er under utbetaling. Der-
som pensjonsordningen er etablert etter standard-
modellen, vil pensjonsordningens midler også 
omfatte reguleringsfond og pensjonsregulerings-
fond. Disse er nærmere definert i lovutkastet § 1-2 
første ledd bokstav f og g. Det vises til omtale av 
disse fondene i avsnittene 6.5 og 6.8 ovenfor. Lov-
utkastet § 5-1 er bygget opp på samme måte som 
tilsvarende bestemmelser i foretakspensjonsloven 
§ 8-1 første ledd og innskuddspensjonsloven § 8-1 
første ledd.

Kapital knyttet til utstedte pensjonskapitalbe-
vis for fratrådte arbeidstakere vil ikke omfattes av 
pensjonsordningens midler. Nedenfor i kapittel 9 

fremgår det at pensjonskapitalbeviset utgjør et 
særskilt rettsforhold mellom pensjonsordningen 
og innehaveren av pensjonskapitalbeviset. Pen-
sjonskapitalbeviset og midlene knyttet til dette er 
derfor ikke en del av pensjonsordningens midler. 
Det vises til § 5-1 første ledd annet punktum. 

Når det gjelder forholdet til foretaket har det 
vært et sentralt prinsipp i kollektiv tjenestepen-
sjon at det skal skilles klart mellom foretakets 
midler og pensjonsordningens midler til sikring 
av pensjon. Dette såkalte separasjonsprinsippet 
medfører blant annet at foretaket ikke kan bruke 
pensjonsordningens midler som sikkerhet ved 
gjeldsforpliktelser og lignende. Tilsvarende kan 
ikke foretakets kreditorer ta sikkerhet eller 
beslag i pensjonsordningens midler. Dette kom-
mer til uttrykk i lovutkastet § 5-2 som er bygget 
opp på tilsvarende måte som foretakspensjons-
loven § 8-3 og innskuddspensjonsloven § 8-3. 

Definisjonen av pensjonsordningens midler 
danner grunnlag for beregning av hvilken avkast-
ning som skal tilføres pensjonsordningen hvert år. 
Det vises til lovutkastet § 5-4. Dersom pensjons-
ordningen har alminnelig forvaltning av midlene 
skal avkastningen fordeles forholdsmessig mel-
lom medlemmenes pensjonsbeholdninger. Der-
som ordningen er etablert i samsvar med stan-
dardmodellen skal også reguleringsfondet og pen-
sjonsreguleringsfondet tildeles en forholdsmessig 
andel av avkastningen. Hvordan denne avkastnin-
gen skal brukes følger av lovutkastet kapittel 4. 
Det vises til kapittel 6 og 7 ovenfor der det er lagt 
til grunn at avkastningen skal benyttes til oppre-
gulering av medlemmenes pensjonsbeholdning 
og årlige pensjonsytelser. For pensjonsytelser i 
pensjonsordninger etablert i samsvar med grunn-
modellen skal avkastning også kunne dekke pre-
mier og kostnader knyttet til utbetalingsperioden. 
Kongen er i lovutkastet gitt en adgang til å fast-
sette en øvre grense for størrelsen på den avkast-
ning som årlig kan anvendes til oppregulering, 
overskytende avkastning skal i så fall tilføres pre-
miefondet, jf. § 4-10 tredje ledd og § 4-13 tredje 
ledd, se også ovenfor i avsnitt 7.4. 
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8.2 Premiefondet

1) Premiefondet kan ses på som foretakets midler 
i pensjonsordningen. For å markere denne for-
skjellen inngår ikke premiefondet i definisjonen 
av pensjonsordningens midler i lovutkastet § 5-1 
første ledd. Dette til forskjell fra tilsvarende 
bestemmelser i foretakspensjonsloven § 8-1 første 
ledd og innskuddspensjonsloven § 8-1 første ledd. 
Separasjonsprinsippet i forhold til foretakets mid-
ler vil imidlertid gjelde fullt ut. Pensjonsinnretnin-
gens nullgaranti vil også gjelde premiefondets 
midler med mindre det avtales investeringsvalg. 
Premiefondet vil gi foretaket et visst rom for å til-
passe belastningen ved pensjonsordningen til vari-
asjoner i foretakets økonomiske situasjon. I år 
hvor lønnsevnen er begrenset vil foretaket kunne 
begrense sine innbetalinger til pensjonsordningen 
for dekning av årspremier, risikopremier og kost-
nader ved å trekke på midlene i premiefondet. I år 
hvor lønnsevnen er god vil foretaket kunne tilføre 
pensjonsordningen midler utover det som følger 
av foretakets premie og kostnadsansvar ved å til-
føre midler til premiefondet i samsvar med skatte-
loven § 6-46 første ledd bokstav c. Så lenge det er 
midler i premiefondet vil det også kunne utgjøre 
en sikkerhet for arbeidstakerne for videreføring 
av pensjonsordningen i år hvor foretaket har redu-
sert lønnsevne. 

Siden det dreier seg om midler som etter skat-
tereglene er underlagt en skattegunstig behand-
ling er det nødvendig å begrense både hvilke mid-
ler som kan tilføres premiefondet, bruken av disse 
midlene og om, og i hvilken grad, foretaket skal 
kunne overføre midler fra fondet til foretaket. Alle 
disse forholdene er regulert i innskuddspensjons-
loven kapittel 9 og foretakspensjonsloven kapittel 
10. Bestemmelsene i lovutkastet §§ 5-10 flg. om 
premiefond tar derfor utgangspunkt i bestemmel-
sene i foretakspensjonsloven og innskuddspen-
sjonsloven. 

2) Premiefondet kan som nevnt ovenfor til-
føres midler direkte fra foretaket i form av til-
skudd i samsvar med skatteloven § 6-46 første 
ledd bokstav c. Videre følger det av lovutkastet 
§ 5-11 at premiefondet skal tilføres avkastning. 
Midlene i premiefondet kan enten forvaltes ved 
alminnelig forvaltning i pensjonsinnretningene 
eller ved foretakets investeringsvalg dersom fore-
taket har bestemt at premiefondet skal underleg-
ges en egen investeringsportefølje i samsvar med 
bestemmelsene i lovutkastet § 5-14. Dersom Kon-
gen velger å fastsette øvre grenser for hvor stor 
avkastning som i et år kan tilføres reguleringsfon-
det hvor pensjonsordningen er etablert i samsvar 

med standardmodellen eller til pensjonsbehold-
ningen hvor pensjonsordningen er etablert i sam-
svar med grunnmodellen, skal den overskytende 
avkastning tilføres premiefondet. Det vises til 
avsnittene 6.5.3 og 7.4. I tillegg vil premiefondet 
kunne tilføres midler som følge av at et medlem 
slutter i foretaket i løpet av et år eller som følge av 
at medlemmer slutter før de har fått krav på pen-
sjonsbevis. Det vises til avsnitt 9.2.

3) Som følge av at premiefondets midler vil 
være underlagt en skattegunstig behandling, vil 
bruken av fondets midler måtte begrenses til for-
mål knyttet til pensjonsordningen. Det er derfor i 
lovutkastet § 5-12 lagt til grunn at premiefondet 
kan brukes til dekning av årspremie, risikopre-
mier og kostnader som følger av lovutkastet kapit-
tel 4. For en pensjonsordning etablert etter stan-
dardmodellen vil dette foruten årspremiene og 
kostnader knyttet til administrasjon og forvaltning 
av pensjonsordningen, omfatte vederlag for pen-
sjonsinnretningens nullgaranti i opptjeningsperio-
den og utbetalingsperioden, samt premie for leve-
aldersrisiko i utbetalingsperioden. Det vises til 
lovutkastet § 4-11. For grunnmodellen utgjør kost-
nadene som kan belastes premiefondet årspremi-
ene og kostnader knyttet til administrasjon og for-
valtning av pensjonsordningen, samt vederlag for 
nullgarantien i opptjeningsperioden. 

I samsvar med tilsvarende bestemmelser i 
foretakspensjonsloven § 10-3 første ledd åpner 
ikke lovutkastets ordlyd uttrykkelig for at admi-
nistrasjonsreserve i tilknytning til utstedelse av 
pensjonskapitalbevis i standardmodellen etter § 6-
2 annet ledd, kan dekkes av midler i premiefondet 
med mindre utstedelsen av pensjonskapitalbevis 
skjer i forbindelse med etablering av kombinerte 
pensjonsordninger, jf. lovutkastet § 2-9 fjerde ledd. 
Dette har sammenheng med at det normalt er 
avtalt mellom pensjonsinnretningen og foretaket 
at pensjonsordningens administrasjonsreserve 
skal ha en viss minstestørrelse til enhver tid. Ved 
utstedelse av fripoliser dekkes administrasjonsre-
serven som skal følge disse, av pensjonsordnin-
gens administrasjonsreserve. Dersom dette med-
fører at pensjonsordningens administrasjonsre-
serve da blir mindre enn den avtalte minstestør-
relse, vil pensjonsinnretningen kreve en premie 
for oppbyggingen av reserven opp til minstekra-
vet. Dette vil være en premie som inngår i årspre-
mien og som dermed kan trekkes av premiefon-
det. Det vises til avsnitt 9.2 nedenfor. 

Foretakspensjonsloven § 10-3 tredje ledd og 
innskuddspensjonsloven § 9-3 tredje ledd innehol-
der også en adgang til å bruke premiefondets mid-
ler til dekning av manglende premiereserve eller 
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manglende pensjonskapital, dersom pensjonsord-
ningen er etablert i en pensjonskasse som har tapt 
sin ansvarlige kapital. Banklovkommisjonen har 
ikke funnet grunn til å foreslå en tilsvarende 
bestemmelse i lov om kollektiv tjenestepensjonsfor-
sikring på bakgrunn av at virksomhetsreglene for 
pensjonskasser i mellomtiden har blitt vurdert og 
regulert i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 7.

4) Av skattemessige grunner er det i foretaks-
pensjonsloven § 10-4 og innskuddspensjonsloven 
§ 9-4 fastsatt grenser for hvor mye midler som pre-
miefondet kan omfatte. Dersom premiefondet 
eller innskuddsfondet overstiger denne grensen, 
skal det overskytende tilføres foretaket mot 
beskatning av midlene. Tilsvarende bestemmel-
ser er foreslått i lovutkastet § 5-14.
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Kapittel 9  

Rettigheter for fratrådte arbeidstakere

9.1 Sikring av opptjente 
pensjonsrettigheter

1) Arbeidstaker som før uttak av pensjon fratrer 
sin stilling i et foretak med ytelsesbasert foretaks-
pensjonsordning, opphører ved fratredelsen å 
være medlem i foretakets pensjonsordning. 
Arbeidstakeren beholder imidlertid normalt ret-
ten til pensjon opptjent under tjenestetiden i fore-
taket (foretakspensjonsloven § 4-6). Det er avgjø-
rende for arbeids- og tjenestepensjonsmarkedets 
virkemåte at arbeidstakere som fratrer i et foretak 
før uttak av alderspensjon, sikres de pensjonsret-
tigheter som er opptjent i løpet av de årene 
arbeidstakerne har vært ansatt i foretaket og har 
vært medlem av dets pensjonsordning. Pensjons-
innretningen som har pensjonsordningen, skal 
derfor sørge for at arbeidstakeren får en fripolise 
som sikrer retten til opptjent pensjon og tilhø-
rende premiereserve samt en forholdsmessig 
andel av tilleggsavsetningene knyttet til pensjons-
ordningen. I tillegg skal det knyttes en administra-
sjonsreserve til fripolisen. Administrasjonsreser-
ven som betales av foretaket, skal dekke pensjons-
innretningens kostnader ved fortsatt administra-
sjon og forvaltning av forsikringsforholdet og 
senere utbetalinger i henhold til fripolisen. Så 
lenge arbeidstakeren er ansatt i foretaket, er dette 
kostnader som dekkes løpende ved foretakets pre-
mieinnbetalinger. 

Fripolisen utstedes på grunnlag av pensjons-
ordningens beregningsgrunnlag og omfatter 
arbeidstakerens pensjonsrettigheter beregnet ut 
fra lønn og tjenestetid ved fratreden (foretakspen-
sjonsloven § 4-2 første ledd). Dette er pensjonsret-
tigheter som er betalt fullt ut gjennom premie fra 
foretaket. Pensjonsrettighetenes innhold er der-
for fastlagt ut fra forholdene ved fratredelsen. For 
arbeidstakerne innebærer dette at pensjonsrettig-
hetene normalt ikke vil være inflasjons- eller nivå-
sikret, og at de derfor vil miste noe av sin reelle 
verdi i tiden frem til uttak av pensjon. 

For pensjonsinnretningen betyr disse forhold 
at den ikke kan kreve ytterligere innbetaling ver-

ken fra arbeidstakeren eller foretaket i anledning 
av det forsikringsforhold fripolisen etablerer. 
Dette har vist seg å være et stort problem, fordi 
store deler av pensjonsinnretningenes fripolisebe-
stand omfatter pensjonsrettigheter som er betalt 
med premier beregnet ut fra høye premiebereg-
ningsrenter, og som det derfor fortsatt er knyttet 
tilsvarende høy avkastningsrisiko til (se foran i 
avsnitt 4.1.1). Samtidig har pensjonsinnretningene 
en tilsvarende høy levealdersrisiko knyttet til fri-
polisebestanden fordi premiene i sin tid er bereg-
net ut fra en dødelighetsstatistikk som ikke har 
tatt høyde for den betydelige økningen i levealder 
som senere har funnet sted, jf. Banklovkommisjo-
nens Utredning nr. 25, NOU 2012: 3 Fripoliser og 
kapitalkrav og foran i avsnitt 3.5.2. 

2) Lovutkastet kapittel 6 om opphør av med-
lemskap som følge av fratredelse før uttak av pen-
sjon, bygger i hovedsak på de prinsipper som lig-
ger til grunn for reglene om fripoliser i foretaks-
pensjonsloven §§ 4-6 flg. Banklovkommisjonen har 
likevel valgt å benytte begrepet «pensjonsbevis» 
om det dokument pensjonsinnretningene skal 
utstede til sikring av fratrådte arbeidstakeres opp-
tjente pensjonsrettigheter i nye forsikringsbaserte 
tjenestepensjonsordninger. Det anses hensikts-
messig å etablere et skille mellom pensjonsbevis 
og fripoliser, fordi lovutkastets regler for pen-
sjonsbevis avviker på enkelte viktige punkter fra 
de regler som nå gjelder for fripoliser utstedt i 
henhold til ytelsesbaserte foretakspensjonsord-
ninger. Enkelthetene behandles nedenfor i avsnit-
tene 9.2 og 9.3. 

9.2 Rett til pensjonsbevis

I kollektiv tjenestepensjonsforsikring vil opp-
tjente rettigheter være bestemt av pensjonsbe-
holdningen til enhver tid. Arbeidstakere som slut-
ter i sin stilling før uttak av pensjon, blir utmeldt 
av pensjonsordningen, men beholder sin rett til 
opptjent pensjonsbeholdning (lovutkastet § 6-1). 
Dette er i samsvar med hovedreglene i foretaks-
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pensjonsloven og innskuddspensjonsloven. 
Bestemmelsene om utstedelse av pensjonsbevis 
til arbeidstakere som fratrer sin stilling før uttak 
av pensjon, er inntatt i lovutkastet kapittel 6 avsnitt 
I. De regler som forslås om forvaltningen av mid-
ler knyttet til pensjonsbevis og om uttak av pen-
sjon er inntatt i lovutkastet kapittel 6 avsnitt II. 

Pensjonsbeviset vil omfatte den rett til pensjon 
som pensjonsbeholdningen ved fratreden gir 
grunnlag for. Som beskrevet ovenfor i avsnitt 6.5, 
vil foretaket i pensjonsordninger basert på stan-
dardmodellen ha et ansvar for at kostnadene knyt-
tet til årlig oppregulering av pensjonsbeholdnin-
gene i samsvar med alminnelig lønnsvekst eller 
lønnsøkning i samsvar med alminnelig lønnsutvik-
ling i foretaket. Slik oppregulering vil normalt 
dekkes av den årlige avkastningen eller, dersom 
ikke dette er tilstrekkelig, ved bruk av regule-
ringsfondet som vil være bygd opp av avkastning i 
tidligere år. Først i tilfelle hvor verken den årlige 
avkastningen eller reguleringsfondet er tilstrekke-
lig til å dekke oppreguleringen, vil foretaket yte til-
skudd for å dekke reguleringen. Siden regule-
ringsfondet vil være bygget opp av avkastning på 
midlene knyttet til pensjonsbeholdningene i pen-
sjonsordningen, er det etter Banklovkommisjonens 
oppfatning rimelig at en forholdsmessig andel av 
dette fondet følger med ved utstedelse av pen-
sjonsbevis. Andelen av reguleringsfondet skal til-
føres pensjonsbeholdningen knyttet til pensjons-
beviset ved utstedelsen, se lovutkastet § 6-2 annet 
ledd. 

Medlemmet Mildal finner det ikke rimelig at en 
andel av reguleringsfondet skal tilføres fratrådtes 
pensjonsbeholdning. Den ansatte er i standardmo-
dellen lovet et gitt reguleringsnivå uavhengig av 
fondets størrelse. Reguleringsfondet er der for å 
jevne ut svingninger i arbeidsgivers kostnader og 
risiko. Det er da ikke naturlig at en andel av en 
slik buffer skal følge med når den ansatte fratrer.

Når det gjelder administrasjonsreserve, viser 
Banklovkommisjonen til at oppbyggingen av admi-
nistrasjonsreserve ved utstedelse av fripoliser i 
eksisterende ytelsesbaserte foretakspensjonsord-
ninger oppfattes som relativt belastende for en del 
foretak. Som beskrevet ovenfor i avsnitt 8.2, dek-
kes normalt administrasjonsreserven ved utste-
delse av fripoliser av pensjonsordningens adminis-
trasjonsreserve. Dersom dette medfører at pen-
sjonsordningens administrasjonsreserve kom-
mer under et fastsatt minimumsnivå, vil pensjons-
innretningen kreve premie av foretaket for at 
pensjonsordningens administrasjonsreserve igjen 
skal oppfylle minstekravet. Særlig i forhold til 
unge arbeidstakere hvor fripolisen vil ha en lang 

løpetid før den kommer til utbetaling, blir den 
nødvendige administrasjonsreserve forholdsvis 
høy sett i forhold til pensjonsrettighetene som er 
opptjent. Samtidig er administrasjonsreserven 
helt sentral for at ikke fripoliseinnehaveren skal 
unngå at pensjonskapitalen blir redusert for 
dekke administrasjonskostnader i perioden før 
uttak av pensjon. Skal pensjonsbeholdningen gi et 
godt bilde av hvilke pensjonsytelser som pen-
sjonsbevisinnehaveren vil få, er det nødvendig å 
knytte administrasjonsreserve til pensjonsbeviset. 
Alternativet ville vært at foretaket fortsatt beholdt 
kostnadsansvaret knyttet til forvaltning og admi-
nistrasjon av rettighetene, og at disse kostnadene 
ble dekket av foretaket gjennom en årlig kost-
nadspremie. 

Fra foretakshold er det fremhevet som vesent-
lig at foretakene i forhold til arbeidstakere som 
har sluttet i foretaket, ikke skal ha noe ansvar 
knyttet til de fratrådte arbeidstakeres pensjonsfor-
hold. Etter Banklovkommisjonens oppfatning bør 
det derfor kreves at det fortsatt blir knyttet en 
administrasjonsreserve til pensjonsbevis som 
utstedes på grunnlag av opptjening i pensjonsord-
ning basert på standardmodellen, jf. lovutkastet 
§ 6-2 annet ledd, jf. § 6-8 fjerde ledd. Det foreslås 
imidlertid ikke at det samme skal gjelde for pen-
sjonsbevis for pensjonsrettigheter opptjent i pen-
sjonsordninger etablert etter grunnmodellen, 
blant annet fordi en slik regel ville kunne utløse 
krav om balanseføring av fremtidige pensjonsfor-
pliktelser. I så fall skal årlige kostnader knyttet til 
pensjonsbeviset dekkes ved fradrag i avkastnin-
gen av pensjonsbeholdningen, jf. lovutkastet § 6-8 
fjerde ledd annet punktum.

Banklovkommisjonen har lagt vekt på å unngå 
at det utstedes et betydelig antall pensjonsbevis 
for pensjonsrettigheter av beskjedent omfang. I 
dag er grensen for å få utstedt fripolise i ytelsesba-
serte foretakspensjonsordninger at opptjent pre-
miereserve knyttet til alderspensjon overskrider 
50 prosent av G, jf. foretakspensjonsloven § 4-7. I 
NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav har Bank-
lovkommisjonen foreslått at arbeidstakeren ikke 
skal ha rett til opptjent pensjonsbeholdning i form 
av fripolise dersom arbeidsforholdet er kortere 
enn 12 måneder, jf. lovutkastet § 6-1 annet ledd. 
Videre foreslås det at pensjonsbevis ikke skal 
utstedes dersom pensjonsbeholdningen er min-
dre enn 150 prosent av G. I så fall har arbeidstake-
ren bare rett til å få pensjonsbeholdningen over-
ført til annet pensjonsbevis eller tjenestepensjons-
ordning, eller til individuell pensjonsavtale, jf. lov-
utkastet § 6-2 tredje ledd og NOU 2012: 3 side 47 
til 50. Dette forslaget har sin bakgrunn i blant 
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annet at håndteringen av fripoliser med beskjeden 
premiereserve er kostbart å administrere og den 
bindingseffekt fripoliser har på pensjonsinnretnin-
genes garanterte rentenivå. I forhold til pensjons-
bevis etter lovutkastet vil ikke denne bindings-
effekten gjøre seg gjeldende på samme måte og 
være like kraftig siden pensjonsbeviset vil være 
underlagt en nullgaranti. Levealdersrisikoen til-
knyttet pensjonsbevisene vil videre være pen-
sjonsbevisinnehaverens som følge av levealders-
justeringen. I lovutkastet § 6-2 tredje ledd foreslås 
det derfor at gjeldende grense for utstedelse av 
fripoliser i foretakspensjonsloven på halvparten av 
folketrygdens grunnbeløp gjøres gjeldende i lov 
om kollektiv tjenestepensjonsforsikring. 

9.3 Rettsforholdet etter utstedelsen av 
pensjonsbeviset

Et pensjonsbevis vil være et eget rettsforhold mel-
lom pensjonsinnretningen som utsteder pensjons-
beviset og pensjonsbevisinnehaveren. Forsi-
kringsforholdet etter pensjonsbeviset vil således 
deretter ikke ha noen kontraktsrettslig tilknytning 
til pensjonsordningen, blant annet slik at reglene i 
lovutkastet § 4-8 om oppregulering av pensjonsbe-
holdningen i samsvar med lønnsvekst ikke kom-
mer til anvendelse. For øvrig vil imidlertid vilkår 
som følger av pensjonsplanen for pensjonsordnin-
gen, fortsatt gjelde for pensjonsrettighetene og 
pensjonsbeholdningen med mindre noe annet 
avtales mellom pensjonsinnretningen og pen-
sjonsbevisinnehaveren. 

Lovutkastet kapittel 6 avsnitt II inneholder de 
viktigste reglene om forvaltningen av de midler 
som er knyttet til pensjonsbeviset. Pensjonsinnret-
ningen skal ha ansvar for at midlene til enhver tid 
minst tilsvarer pensjonsbeholdningen (nullga-
rantiansvar) med mindre det avtales at midlene 
skal forvaltes som egen investeringsportefølje 
med rett til investeringsvalg for pensjonsbevi-
sinnehaveren, jf. lovutkastet §§ 6-8 annet ledd og 
6-10. I perioden fra utstedelsen av pensjonsbeviset 
og til uttak av pensjon skal pensjonsbeholdningen 
tilføres oppnådd avkastning og en forholdsmessig 
del av faktisk dødelighetsarv i pensjonsinnretnin-
gen i tiden frem til uttak av pensjon, jf. lovutkastet 
§ 6-8 tredje ledd og foran i avsnittene 5.5.6 og 6.6. 
Pensjonsinnretningen har imidlertid rett til å 
gjøre fradrag i årlig avkastning for sitt vederlag for 
avkastningsrisiko, en regel som også er begrun-
net i behovet for tilpasning til det nye kapitalkravs-
regimet (Solvens II) i EU/EØS forsikringsdirek-
tiv. 

For pensjonsbevis utstedt i pensjonsordninger 
etter standardmodellen gjelder at administrative 
kostnader ved forvaltning av pensjonsbeviset med 
tilhørende midler skal dekkes av pensjonsbevisets 
administrasjonsavsetning, lovutkastet § 6-8 fjerde 
ledd og ovenfor i avsnitt 9.2. Pensjonsinnretningen 
bærer risikoen for at administrasjonsavsetningen 
er tilstrekkelig. Til pensjonsbevis utstedt i pen-
sjonsordninger etter grunnmodellen er det imid-
lertid ikke knyttet administrasjonsavsetning, og 
slike kostnader må følgelig dekkes ved fradrag i 
årlig avkastning av pensjonsbeholdningen (lovut-
kastet § 6-8 fjerde ledd annet punktum). 

Ved uttak av pensjon i henhold til pensjonsbe-
viset vil de alminnelige reglene i lovutkastet 
gjelde, jf. lovutkastet § 6-9. Dette innebærer blant 
annet at årlig pensjon beregnes ut fra pensjonsbe-
holdningen på uttakstidspunktet, og at prinsip-
pene om levealdersjustering og nøytralt uttak 
kommer til anvendelse. Pensjonsregulering vil 
kunne skje etter reglene i lovutkastet § 4-21 tredje 
ledd i den utstrekning årets avkastning av pen-
sjonsbeholdningen gir grunnlag for det.

Etter lovutkastet § 6-10 kan pensjonsbevisinne-
haveren og pensjonsinnretningen inngå avtale om 
at midlene knyttet til pensjonsbeviset skal forval-
tes som egen investeringsportefølje med rett til 
investeringsvalg for pensjonsbevisinnehaveren. 
Bestemmelsen er med enkelte endringer utformet 
i samsvar med Banklovkommisjonens lovforslag i 
Utredning nr. 25, NOU 2012: 3 Fripoliser og kapi-
talkrav og vurderingene på side 42 til 47 i utred-
ningen, se også foran i avsnitt 6.9. I perioden frem 
til uttak av pensjon skal pensjonskontoen etter lov-
utkastet § 6-10 annet ledd tilføres avkastning av 
investeringsporteføljen og en forholdsmessig andel
av pensjonsordningens dødelighetsarv, se ovenfor 
i dette avsnittet. Pensjonsinnretningens vederlag 
for forvaltningen av pensjonsbeviset og midlene 
knyttet til dette kan kreves dekket ved belastning 
av pensjonskontoen. Ved uttak av pensjon bereg-
nes årlig pensjonsytelse etter de alminnelige 
reglene i lovutkastet med utgangspunkt i investe-
ringsporteføljens verdi på uttakstidspunktet (lov-
utkastet § 6-10 femte ledd), men pensjonsbevis-
innehaveren kan kreve at pensjonsbeholdningen 
fortsatt skal forvaltes som egen investeringsporte-
følje, se foran i avsnitt 6.9 punkt 5).

9.4 Sammenslåing av pensjonsbevis 
mv.

De fleste arbeidstakere i privat sektor er i løpet av 
sin yrkesaktive periode som regel ansatt i mer enn 
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ett foretak. Økt mobilitet i arbeidsmarkedet har 
gjort skifte av arbeidsgiver vanlig. I privat sektor 
vil derfor den enkeltes samlede alderspensjon på 
uttakstidspunktet svært ofte bygge på pensjons-
rettigheter opptjent ved medlemskap i flere, kan-
skje også ulike pensjonsordninger. Sett i forhold 
til mobiliteten i arbeidsmarkedet er det derfor et 
voksende problem at det både rettslig og praktisk 
er meget vanskelig å få slått sammen pensjonsret-
tigheter fra ulike tjenesteforhold eller opptjent i 
forskjellige pensjonsinnretninger. Ved selve utfor-
mingen av reglene for nye forsikringsbaserte tje-
nestepensjonsordninger har Banklovkommisjo-
nen søkt å legge bedre til rette for at pensjonsret-
tigheter opptjent i flere pensjonsordninger skal 
kunne la seg slå sammen. Dessuten inneholder 
lovutkastet §§ 6-2 tredje ledd og 6-5 uttrykkelige 
regler om sammenslåing av opptjente pensjonsret-
tigheter.

Banklovkommisjonen viser til at spørsmål om 
sammenslåing av pensjonsbevis utstedt av ulike 
pensjonsinnretninger også må sees i sammen-
heng med reglene om flytting av pensjonsbevis i 
forsikringsvirksomhetsloven kapittel 11. Et nytt 
pensjonsbevis for samlet pensjonsbeholdning må i 
tilfelle utstedes av den pensjonsinnretning hvor 
pensjonsbevisene etter flytting er samlet (lovut-
kastet § 6-5 første ledd). 

Et beslektet spørsmål er om en arbeidstaker 
kan få overført pensjonsbevis fra tidligere anset-
telsesforhold til pensjonsordningen i det foretak 
hvor han deretter er blitt ansatt. En slik «sammen-
slåing» av tidligere opptjent pensjonsbeholdning 
med pensjonsbeholdningen under opptjening i det 
nye foretakets pensjonsordning, vil kunne få virk-
ninger også for det nye foretaket, for eksempel 
medføre noe høyere kostnader ved forvaltningen 
av pensjonsordningens midler. Slike spørsmål må 
i tilfelle løses ved avtale mellom arbeidstakeren og 
foretaket. 

For øvrig viser Banklovkommisjonen til at det 
normalt ikke vil være mulig å få sammenslått ret-
tigheter fra forsikringsbaserte pensjonsordninger 
i privat sektor med pensjonskapitalbevis fra inn-
skuddspensjonsordninger. Det samme gjelder i 
forhold til pensjonsrettigheter opptjent i statlige 
eller kommunale pensjonsordninger i offentlig 
sektor. Dette skyldes at regelverket i innskudds-
pensjonsloven og regelverket for pensjonsordnin-
ger i offentlig sektor på vesentlige punkter avviker 
både fra reglene i foretakspensjonsloven og fra 
reglene i lovutkastet. En samordning på disse 
områdene vil i tilfelle kreve omfattende regel-
verksendringer og vel også endringer i veletablert 
praksis. Dette er forhold som ligger utenfor ram-
mene for utredningen her.
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Kapittel 10  

Gjennomføring av et nytt lovverk for kollektiv 
tjenestepensjonsforsikring

10.1 Lovtekniske spørsmål

Banklovkommisjonens utkast til ny lov om kollek-
tiv tjenestepensjonsforsikring inneholder et regel-
verk for opptjening av alderspensjon, beregning 
av årlig pensjon og utbetaling av pensjon i arbeids-
forhold i privat sektor. Det regelverk som foreslås, 
er utformet med utgangspunkt i de prinsipper 
som ligger til grunn for alderspensjonssystemet i 
ny folketrygd, og imøtekommer dessuten ulike 
behov for vesentlige endringer i risiko- og kost-
nadsfordelingen i trekantforholdet mellom pen-
sjonsinnretning, foretak og arbeidstakere som 
kollektiv pensjonsforsikring etablerer. Det er 
foran i avsnitt 5.2 gitt en oversikt over de prinsip-
per og hovedsynspunkter som er lagt til grunn 
ved utformingen av lovutkastet.

Lovutkastet inneholder forslag til omfattende 
regelverksendringer. Det dreier seg om forslag til 
regler som både formelt og reelt i betydelig grad 
og på viktige områder avviker fra regelverket for 
kollektive tjenestepensjonsforsikringer i foretaks-
pensjonsloven. Banklovkommisjonen har vurdert 
om forslagene til lovendring burde utformes som 
et utkast til endringer i foretakspensjonsloven, 
men er ut fra omfanget og karakteren av de regel-
verksendringer det gjelder, kommet til at dette 
rent lovteknisk ikke lar seg gjennomføre på noen 
god måte. Resultatet av utredningsarbeidet «Pen-
sjonslovene og folketrygdreformen II» legges der-
for frem i form av et utkast til ny lov om kollektiv 
tjenestepensjonsforsikring (tjenestepensjons-
loven).

Det regelverk som foreslås i lovutkastet, er 
ment å motsvare reglene i kapitlene 1 til 5 og 8 til 
11 i foretakspensjonsloven om opptjening, bereg-
ning og utbetaing av alderspensjon og om forvalt-
ningen av pensjonskapitalen i ytelsesbaserte tje-
nestepensjonsordninger. Lovutkastet kapitlene 1 
til 3 er i hovedsak en redaksjonelt forenklet 
videreføring av hovedreglene om etablering av og 
medlemskap i tjenestepensjonsordninger i fore-

takspensjonsloven kapitlene 1 til 3. Også enkelte 
andre deler av lovutkastet bygger til dels på 
bestemmelser i foretakspensjonsloven, blant 
annet reglene i §§ 5-7a til 5-7d om fleksibelt uttak 
av pensjon som ble fastsatt ved lov 17. desember 
2010 nr. 83, og regler om pensjonsordningens 
midler og premiefond i kapitlene 8 og 10 i fore-
takspensjonsloven. De sentrale deler av lovutkas-
tet (kapitlene 4 til 6) er imidlertid i hovedtrekk 
utformet i samsvar med de prinsipper som ligger 
til grunn for pensjonssystemet for alderspensjon i 
folketrygdloven kapittel 20, og avviker således 
både reelt, formelt og i sin systematikk fra reglene 
for ytelsesbasert foretakspensjon i foretakspen-
sjonsloven kapitlene 4, 5, 9 og 11. 

Lovutkastet dekker imidlertid ikke alle områ-
der som omfattes av regelverket i foretakspen-
sjonsloven. Banklovkommisjonen har lagt vesent-
lig vekt på å utarbeide og fremlegge et forslag til 
et nytt regelverk om alderspensjon i forsikrings-
baserte tjenestepensjonsordninger på et så tidlig 
tidspunkt som mulig. Av tidsmessige grunner har 
det derfor vært nødvendig å utsette behandlingen 
av enkelte områder, blant annet en gjennomgang 
av regelverket om håndtering av pensjonsordnin-
ger ved foretakendringer og om avvikling og 
omdanning av pensjonsordninger i foretakspen-
sjonsloven kapitlene 13 til 15 og innskuddspen-
sjonsloven kapittel 14. Det vises til Vedlegg 1 til 
Utredning nr. 25, NOU 2012: 3 Fripoliser og kapi-
talkrav som gir en oversikt over hvilke endringer 
som det vil være aktuelt å vurdere i denne sam-
menheng. Videre har den etappevise gjennom-
føringen av folketrygdreformen medført at Bank-
lovkommisjonen i denne omgang ikke har hatt et 
tilstrekkelig grunnlag for å vurdere en tilpasning 
til ny folketrygd av reglene i foretakspensjons-
loven kapitlene 6 og 7 om uførepensjon og pen-
sjon til etterlatte, se nedenfor i avsnitt 10.2. 

Banklovkommisjonen tar sikte på å behandle 
disse spørsmålene i utredningen «Pensjons-
lovene og folketrygdreformen III». Det vil der bli 
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fremlagt forslag til nye lovregler på disse områ-
dene med sikte på nødvendig utbygging av det 
lovutkast som fremlegges i utredningen her. 

10.2 Supplerende uførepensjon og 
etterlattepensjon

Foretakspensjonsloven ble utarbeidet for å imøte-
komme behovet for et tidsmessig lovverk for ytel-
sesbaserte tjenestepensjonsordninger. Formålet 
med slike pensjonsordninger har vanligvis vært å 
gi arbeidstakerne så vel alderspensjon som uføre- 
og etterlattepensjon i tillegg til ytelsene fra dagjel-
dende folketrygd, og loven ble utformet som et i 
hovedsak felles lovverk for opptjening av disse tre 
formene for pensjonsytelser. Foretakspensjons-
loven kapitlene 6 og 7 om uførepensjon og pen-
sjon til etterlatte er imidlertid nært knyttet til og 
bygger i stor grad på lovens regelverk for alders-
pensjon. Etter folketrygdreformen er det ikke 
grunnlag for en slik bred tilnærmingsmåte.

For det første, folketrygdreformen har med-
ført behov for vesentlige tilpasninger og endrin-
ger i regelverket for alderspensjon basert på kol-
lektiv tjenestepensjonsforsikring. Utgangspunk-
tet ved utformingen av de deler av lovgivningen 
for forsikringsbaserte tjenestepensjonsordninger 
som gjelder uførepensjon og pensjon til etterlatte, 
må dermed også bli et annet enn i foretakspen-
sjonsloven. 

For det annet er folketrygdreformen basert på 
et tresporet opplegg med prinsipielt egne pen-
sjonssystemer for henholdsvis alderspensjon, ufø-
repensjon og pensjon til etterlatte. Alderspen-
sjonssystemet ble fastsatt ved lov 5. juni 2009 og 
er trådt i kraft. Folketrygdens uføretrygdsystem 
som først ble fastsatt ved lov 16. desember 2011 
nr. 59, er derimot ennå ikke satt i kraft og det nye 
systemet for pensjoner til etterlatte er fortsatt 
under arbeid. Det vises til avsnitt 3.1.2 ovenfor. 
Opplegget for folketrygdreformen medfører der-
for at det i forhold til hver av de tre typer av pen-
sjon må vurderes særskilt hvilken rolle supple-
rende pensjon basert på kollektiv tjenestepen-
sjonsforsikring fortsatt skal ha. Allerede lovgiv-
ningen om uføretrygd i ny folketrygd som nylig er 
vedtatt, viser dette. Dessuten fremgår det at nye 
regler om supplerende uførepensjon fra tjeneste-
pensjonsordninger i alle tilfelle må utformes prin-
sipielt uavhengig av, og i hovedsak uten direkte til-
knytning til, regelverket for tjenestepensjonsord-
ningers alderspensjon, herunder også det regel-
verk for alderspensjon som er foreslått i lovutkas-
tet. Det samme vil gjelde for pensjon til etterlatte 

når regelverket for ny folketrygd på dette området 
er blitt fastsatt. 

Banklovkommisjonen legger til grunn at forsi-
kringsbaserte tjenestepensjonsordninger i privat 
sektor fortsatt skal kunne omfatte uførepensjon 
og/eller pensjon til etterlatte. Det vises til at slike 
ytelser fortsatt omfattes av tjenestepensjonsord-
ninger i offentlig sektor etter tilpasningen til ny 
folketrygd, noe som fremgår av lov 28. juli 1949 
nr. 26 om Statens pensjonskasse kapitlene 6 og 7 
og lov 16. desember 2011 nr. 60 om pensjonsord-
ning for stortingsrepresentanter og regjerings-
medlemmer kapitlene 5 og 6. Banklovkommisjo-
nen legger imidlertid også til grunn at folketryg-
dreformen medfører behov for omfattende tilpas-
ninger og endringer i foretakspensjonsloven 
kapittel 6 og 7 om uførepensjon og pensjon til 
etterlatte. Det tas sikte på å utrede disse spørs-
målene i «Pensjonslovene og folketrygdreformen 
III». Banklovkommisjonen antar at det på disse 
områdene vil bli aktuelt med så vidt omfattende 
regelverksendringer at det ikke foreligger grunn-
lag for å inkludere foretakspensjonsloven kapit-
lene 6 og 7 i lovutkastet, heller ikke som en mid-
lertidig løsning. Dersom det skulle bli aktuelt å 
gjennomføre regelverket om alderspensjon i lov-
utkastet før ny lovgivning om tjenestepensjons-
ordningers uførepensjon og/eller etterlattepen-
sjon er på plass, vil det i tilfelle måtte utformes 
egnede overgangsløsninger. 

10.3 Ikraftsetting. Overgangsspørsmål

Banklovkommisjonen viser til at lovutkastet er 
utarbeidet med sikte på at det nye lovverket om 
alderspensjon i forsikringsbaserte tjenestepen-
sjonsordninger skal gjennomføres og settes i kraft 
fra det tidspunkt Kongen fastsetter (lovutkastet 
§ 7-1). Et særskilt spørsmål i denne sammenheng 
er om ikraftsetting skal utstå til et nytt samlet 
regelverk for kollektiv tjenestepensjonsforsikring 
er blitt vedtatt, eller om regelverket om alderspen-
sjon kan settes i kraft uavhengig av et nytt regel-
verk for uførepensjon og etterlattepensjoner. Uav-
hengig av hvilken fremgangsmåte som velges, vil 
det også være behov for enkelte endringer i annen 
lovgivning, blant annet lovtekniske tilpasninger. 
De viktigste av endringene er i denne omgang 
utformet som overgangsregler (nedenfor i avsnitt 
10.4).

Lovutkastet er utformet på grunnlag av et 
skille mellom opptjenings- og utbetalingsperio-
den, og inneholder regler om opptjening av 
alderspensjon, beregning av årlig pensjon og 
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uttak av pensjon. Reglene om uttak av pensjon 
bygger i hovedsak på den ordning for fleksibelt 
uttak av pensjon som ligger til grunn for ny folke-
trygd, og som ble gjennomført allerede ved end-
ringer i foretakspensjonsloven ved lov 17. desem-
ber 2010 nr. 83. Utkastets regler om opptjening av 
alderspensjon og beregning av årlig pensjon vil 
derimot innebære vesentlige endringer i gjel-
dende lovgivning, blant annet som følge av vidt-
gående tilpasning til pensjonssystemet i ny folke-
trygd. 

Særskilt ikraftsetting av dette regelverket vil 
åpne for en omdanning av innskuddspensjonsord-
ninger til forsikringsbaserte alderspensjonsord-
ninger, og for at nye foretak etablerer slike pen-
sjonsordninger. For nyetablerte foretak og for 
foretak som ønsker en omdanning fra innskudds-
pensjonsordning til tjenestepensjonsforsikring vil 
derfor en ikrafttredelse av loven uten at over-
gangsbestemmelser er på plass, være av betyd-
ning fordi dette ikke vil reise problemer i forhold 
til allerede opptjente rettigheter. For ytelsesba-
serte pensjonsordninger derimot vil særskilt 
ikraftsetting innebære at ny pensjonsopptjening 
deretter vil skje etter reglene i den nye lovgivnin-
gen, enten som følge av endringer i pensjonspla-
nen i samsvar med de nye alderspensjonsreglene, 
eller som følge av avvikling av alderspensjons-
delen av den ytelsesbaserte pensjonsordningen i 
kombinasjon med etablering av ny alderspen-
sjonsordning. I begge tilfelle vil det oppstå viktige 
spørsmål om sammenkobling av ny pensjonsopp-
tjening og allerede opptjente pensjonsrettigheter 
(foran i avsnitt 4.4.2). Tilsvarende spørsmål vil for 
øvrig også oppstå ved iverksetting av et samlet 
regelverk for kollektiv tjenestepensjonsforsikring.

Banklovkommisjonen legger vesentlig vekt på 
at det ved ikraftsettingen av et nytt regelverk for 
kollektiv pensjonsforsikring legges til rette for en 
mest mulig fleksibel overgang mellom nye forsi-
kringsbaserte tjenestepensjonsordninger og de 
eksisterende ytelsesbaserte pensjonsordninger. 
Det forutsetter, for det første, at det legges opp til 
en overgangsordning som innebærer at fortsatt 
opptjening av alderspensjon på grunnlag av det 
nye regelverket i hovedsak vil fremstå som en 
videreføring av virksomheten i eksisterende tje-
nestepensjonsordninger. I så fall vil overgangen til 
det nye regelverk i første omgang kunne gjen-
nomføres ved at foretaket ved nødvendig tilpas-
ning av pensjonsordningens pensjonsplan, går 
over til en opptjeningsordning som er i samsvar 
med de krav det nye regelverket for alderspensjon 
stiller. Arbeidstakernes rett til opptjent pensjon vil 
i tilfelle bli videreført innenfor pensjonsordningen 

og utgjøre et grunnlag for videre pensjonsopptje-
ning etter den nye opptjeningsordningen. Opp-
tjent pensjon for den enkelte arbeidstaker vil i så 
fall utgjøre summen av tidligere og ny opptjening. 

Et slikt opplegg forutsetter imidlertid at tid-
ligere opptjente pensjonsrettigheter lar seg inte-
grere i den videreførte pensjonsordningen på en 
slik måte at arbeidstakerne fullt ut sikres utbeta-
ling av den pensjonsytelse som er opptjent ved 
overgangen til en ny opptjeningsordning. De 
spørsmål som oppstår i denne sammenheng vil 
være et sentralt tema i utredningen «Pensjonslo-
vene og folketrygdreformen III». I denne sam-
menheng vil det blant annet bli vurdert i hvilken 
utstrekning håndteringen av de tilsvarende spørs-
mål i loven om Statens pensjonskasse §§ 24 og 24a 
og de tilsvarende bestemmelser i stortings- og 
regjeringspensjonsloven §§ 3-6 og 4-6 her vil 
kunne gi egnede utgangspunkter. 

Et alternativ til det opplegget som er skissert 
ovenfor, ville være at foretaket kombinerte en 
avvikling av den eksisterende pensjonsordningen 
etter foretakspensjonslovens regler med etable-
ring av en ny pensjonsordning for kollektiv tjenes-
tepensjonsforsikring. Den umiddelbare virkning 
av avviklingen vil i tilfelle være at pensjonsinnret-
ningen må utstede et betydelig antall fripoliser til 
sikring av de pensjonsrettigheter arbeidstakerne 
har opptjent frem til avviklingstidspunktet. En slik 
diskontinuitet i arbeidstakernes pensjonsopptje-
ning vil imidlertid neppe være i arbeidstakernes 
interesse, og vil dessuten medføre en betydelig 
skjerping av kapitalkravene til pensjonsinnretnin-
gen når det nye kapitalkravsregimet i Solvens II 
blir gjennomført i løpet av de nærmeste årene. 
Overgangsreglene bør derfor så vidt mulig utfor-
mes slik at overgangen til et nytt regelverk for kol-
lektiv pensjonsforsikring ikke fører til en avvikling 
av ytelsesbaserte pensjonsordninger i et omfang 
av betydning, jf. foran i avsnitt 4.3.3 og Utredning 
nr. 25, NOU 2012: 3 avsnitt 4.4.1.

10.4 Overgangsregler

Ved ikraftsetting av en lov om kollektiv tjeneste-
pensjonsforsikring i samsvar med Banklovkommi-
sjonens lovutkast, vil det være behov for endrin-
ger i enkelte andre lover samt ulike overgangs-
regler. Av praktiske grunner er utkast til slike 
regler ikke tatt inn i lovutkastet, blant annet fordi 
de påbygninger på lovutkastet som vil bli fremlagt 
i utredningen «Pensjonslovene og folketrygd-
reformen III», her vil kunne reise særlige spørs-
mål. Banklovkommisjonen mener at det i denne 
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omgang vil være tilstrekkelig inntil videre å regu-
lere de viktigste spørsmålene ved overgangsre-
gler, og at de konkrete endringer i tidligere lovgiv-
ning vil kunne gjennomføres på et senere tids-
punkt. 

Banklovkommisjonen har lagt til grunn, for det 
første, at bestemmelsene om et foretaks plikt til å 
ha tjenestepensjonsordning, minstekravene til 
pensjonsordningen og de øvrige bestemmelser i 
lov om obligatorisk tjenestepensjon (unntatt § 5) 
skal gjelde tilsvarende for tjenestepensjonsordnin-
ger opprettet i samsvar med utkastet til lov om 
kollektiv tjenestepensjonsforsikring. En bestem-
melse som gjør dette klart er tatt inn i lovutkastet 
§ 7-2 første ledd.

Banklovkommisjonen har lagt til grunn, for det 
annet, at tjenestepensjonsordninger opprettet i 
samsvar med utkastet til lov om kollektiv tjeneste-
pensjonsforsikring skal behandles skattemessig 
på samme måte som tjenestepensjonsordninger 

etter foretakspensjonsloven eller innskuddspen-
sjonsloven, jf. skatteloven §§ 6-45 til 6-47 og foran i 
avsnitt 5.3.5. Forutsetningen er således at et fore-
tak skal gis fradrag for kostnad til årlige innskudd-
spremier og tilskudd til dekning av risikopremier 
og kostnader knyttet til tjenestepensjonsordnin-
gen i henhold til reglene i lovutkastet kapittel 4 
avsnittene II eller III, samt for tilskudd til premie-
fond for pensjonsordningen etter regler tilsva-
rende reglene i skatteloven § 6-46 første ledd. For-
utsetningen er også at arbeidstakere skal gis fra-
drag for tilskudd til tjenestepensjonsordningen i 
henhold til en tilskuddordning i samsvar med vil-
kår og regler i lovutkastet § 4-25. Bestemmelser 
som gjør dette klart, er tatt inn i lovutkastet § 7-2 
annet og tredje ledd.

For det tredje er det i lovutkastet § 7-2 fjerde 
ledd inntatt en alminnelig hjemmel for Kongen til 
å fastsette andre overgangsregler.
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Kapittel 11  

Likestillingsmessige, økonomiske og administrative 
konsekvenser

11.1 Hovedpunkter i lovutkastet

Banklovkommisjonen framlegger i denne utred-
ningen et utkast til en ny lov om kollektiv tjeneste-
pensjonsforsikring. Utredningen er fase II av det 
arbeidet Banklovkommisjonen startet opp i sin 
utredning nr. 23, NOU 2010: 6 Pensjonslovene og 
folketrygdreformen I, med å tilpasse pensjons-
lovene til den nye alderspensjonen i folketrygd-
loven. Utkastet inneholder ikke forslag til endring 
av minstekravene til tjenestepensjonsordninger i 
loven om obligatorisk tjenestepensjon.

Lovutkastet er et viktig steg i tilpasningen av 
tjenestepensjonslovgivningen til den nye alders-
pensjonen i folketrygden, men imøtekommer 
dessuten ulike behov for vesentlige endringer i 
risiko- og kostnadsfordelingen i det trekantfor-
hold mellom pensjonsinnretning, foretak og 
arbeidstakere som kollektiv pensjonsforsikring 
etablerer. Lovutkastet er videre et viktig steg for 
at foretak og pensjonsinnretninger skal kunne til-
passe tjenestepensjonsordningene på en fleksibel 
måte til den situasjon som over tid er skapt av det 
lave nivået i rentemarkedene og av en vesentlig 
økning i befolkningens levetid og dermed i pen-
sjonenes utbetalingsperiode. Lovutkastet legger 
også til rette for at pensjonsinnretningene skal 
kunne tilby pensjonsprodukter som er bedre til-
passet de kapitalkrav som vil komme ved en inn-
føring av EU/EØS lovgivningen om Solvens II.

Lovutkastet etablerer en ny form for forsi-
kringsbasert tjenestepensjonsordning basert på 
to ulike modeller – standardmodellen og grunn-
modellen. Begge modellene er – på samme måte 
som alderspensjonssystemet i ny folketrygd – 
basert på et «hybrid»-opplegg, det vil si har egen-
skaper som forbindes med både innskudds- og 
ytelsesbaserte pensjonsordninger. Forskjellen 
mellom modellene ligger først og fremst i at stan-
dardmodellen gir foretaket en mulighet til å eta-
blere en tjenestepensjonsordning med en stan-
dard eller et tjenestepensjonsnivå opp til om lag 

det nivå som hittil har vært vanlig i ytelsesbaserte 
foretakspensjonsordninger. Grunnmodellen har 
ikke de samme tilvalgsmuligheter som standard-
modellen og har som et viktig mål å etablere et 
forsikringsbasert tjenestepensjonsalternativ som 
ikke, eller i minst mulig grad, utløser plikt for fore-
taket til å foreta balanseføring av framtidige pen-
sjonsforpliktelser i sitt regnskap. Standardmodel-
len vil medføre enkelte fremtidige pensjonsfor-
pliktelser for foretaket som etter regnskaps-
reglene vil kreves balanseført, men omfanget av 
balanseføringen vil bli vesentlig redusert i forhold 
til det som nå gjelder for ytelsesbasert foretaks-
pensjon. 

Hver av modellene kan utformes med sikte på 
ulike tjenestepensjonsnivåer. Det kreves at det i 
pensjonsplanen for pensjonsordningen skal fast-
settes hva foretaket årlig skal innbetale i årspre-
mie, og foretakene kan således tilpasse årlige pen-
sjonskostnader til egen økonomi og lønnsevne. 
Årspremien skal fastsettes i prosent av lønn for 
den enkelte arbeidstaker. Loven fastsetter maksi-
malgrensene for den årlige innskuddspremien og 
er en rammelov for hvordan tjenestepensjonsfor-
sikringene kan utformes. For standardmodellen 
er maksimalgrensen foreslått til 7 prosent av lønn 
fra 0 til 12 G og for grunnmodellen er grensen satt 
til 8 prosent for tilsvarende lønn. Foretaket kan i 
tillegg betale inn en tilleggspremie for lønn mel-
lom 7,1 og 12 G på inntil 18,1 prosent. Dette har 
sin bakgrunn i at det ikke gis opptjening i folke-
trygden for lønn over 7,1 G, og at opptjeningen i 
folketrygden for lønn mellom 0 og 7,1 G er basert 
på 18,1 prosent av lønn. Innenfor maksimalgren-
sene kan foretaket i det enkelte år foreta innskudd 
på inntil to prosent av lønn utover det som er fast-
satt i pensjonsplanen. Det årlige innskuddet vil 
danne en pensjonsbeholdning for det enkelte 
medlem.

I opptjeningsperioden skal pensjonsbeholdnin-
gen tilføres en forholdsmessig andel av den kapi-
tal som faktisk frigjøres i pensjonsinnretningen 
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som følge av at medlemmer dør før uttak av pen-
sjon (dødelighetsarv), og arbeidstakerne vil såle-
des ha risikoen for utviklingen av levealder og 
dødelighet i opptjeningsperioden. Videre skal pen-
sjonsbeholdningen i opptjeningsperioden også til-
føres oppnådd avkastning av pensjonskapitalen. 
Avkastningen skal benyttes til årlig oppregulering 
av pensjonsbeholdningen. Denne oppregulerin-
gen er avhengig av hvilken modell som velges. I 
grunnmodellen skjer oppreguleringen på grunn-
lag av den årlige avkastningen, og i år hvor det 
ikke oppnås et positivt avkastningsresultat, vil det 
ikke skje oppregulering. Arbeidstakerne er imid-
lertid sikret mot verdireduksjon av pensjonsbe-
holdningen gjennom en nullgaranti fra pensjons-
innretningene. I standardmodellen er arbeidsta-
kerne sikret en årlig oppregulering lik alminnelig 
lønnsvekst eller lønnsøkning innenfor alminnelig 
lønnsutvikling i foretaket. Denne oppregulering 
skal i utgangspunktet dekkes av avkastningen, 
men foretaket vil ha et ansvar for å dekke resten 
av reguleringspremien dersom avkastningen ikke 
er tilstrekkelig. I standardmodellen kan det også 
avtales oppregulering av pensjonsbeholdningen 
på grunnlag av lønnsøkning som skyldes skifte av 
stilling mv. 

Ved uttak av pensjon vil pensjonsbeholdningen 
danne grunnlag for beregning av den årlige pen-
sjonsytelsen som arbeidstakeren vil få utbetalt i 
alderspensjon i resten av sin levetid. Pensjonen 
skal som hovedregel være livsvarig, men det kan i 
pensjonsplanen fastsettes tidsavgrenset pensjon 
med utbetaling til medlemmet har fylt 80 år, i alle 
tilfelle likevel minst i 10 år fra uttaksåret. Ved 
beregningen av årlig pensjon skal det foretas leve-
aldersjustering basert på det antall år som tilsvarer 
arbeidstakerens forventede levetid på uttakstids-
punktet og den dødelighetsarv som beregnes fri-
gjort i den forventede utbetalingsperioden. Ved 
levealdersjusteringen benyttes folketrygdens 
delingstall med en bransjefastsatt justering ut fra 
avvik mellom forventet levetid i befolkningen som 
sådan og i den populasjon som inngår i tjeneste-
pensjonsordningene i pensjonsinnretningene. Pen-
sjonsytelsen skal i standardmodellen oppreguleres 
årlig etter alminnelig lønnsvekst deretter fratruk-
ket 0,75 prosent. Denne reguleringen skal dekkes 
av årlig avkastning eller, om dette ikke er tilstrek-
kelig, av foretaket. I grunnmodellen skjer det en 
årlig regulering på grunnlag av avkastningen. 

I korthet skiller kollektiv tjenestepensjonsfor-
sikring seg fra ytelsesbaserte foretakspensjons-
ordninger ved at det er årspremien som fastsettes 
i pensjonsplanen. I ytelsesbaserte foretakspen-
sjonsordninger er det nivået på pensjonsytelsen 

som ordningen har som mål å gi, som defineres i 
pensjonsplanen. Tjenestepensjonsforsikringen 
skiller seg fra innskuddspensjonsordninger ved at 
ordningene er forsikringsbasert og det tilføres 
dødelighetsarv i opptjeningsperioden samt at pen-
sjonsinnretningene vil garantere for at pensjons-
beholdningene ikke reduseres i verdi med mindre 
det er valgt investeringsvalg. 

Fortsatt vil det gjenstå behov for å utrede 
spørsmål knyttet til håndteringen av allerede opp-
tjente pensjonsrettigheter i forbindelse med over-
gang fra eksisterende pensjonsordninger til kol-
lektiv tjenestepensjonsforsikring. Dette vil bli sen-
tralt i Banklovkommisjonens arbeid med en fase III 
av arbeidet med tilpasning av pensjonslovene til 
ny folketrygd. Dette arbeidet vil også omfatte til-
pasninger til ny folketrygd av reglene for uføre- og 
etterlatteytelser i de kollektive pensjonsordnin-
gene. Dessuten vil det være behov for å vurdere 
endringer i annen lovgivning, herunder en avkla-
ring av forholdet til foretakspensjonsloven som 
ikke vil kunne videreføres i sin nåværende form.

11.2 Likestillingsmessige konsekvenser 
i forhold til kjønn og alder

Den årlige innskuddspremie for de enkelte 
arbeidstakere som er fastsatt i pensjonsplanen for 
en kollektiv tjenestepensjonsforsikring, er uav-
hengig av om medlemmet er mann eller kvinne. 
Den er også uavhengig av arbeidstakerens alder 
og gjenstående tid til et mulig uttak av alderspen-
sjon. Dette gjør at årsinnskuddet er kjønns- og 
aldersnøytralt.

Videre er levealdersjustering basert på folke-
trygdens delingstall som er fastsatt på grunnlag av 
en gjennomsnittsberegnet dødelighet for hele 
befolkningen. Folketrygdens delingstall er derfor 
kjønns- og aldersnøytrale og gjør ikke forskjell på 
menn og kvinner. På bakgrunn av at det for hvert 
årskull beregnes et sett med delingstall avhengig 
av uttakstidspunktet for alderspensjonen, er også 
folketrygdens delingstall nøytrale i forhold til det 
tidspunkt vedkommende velger å ta ut alderspen-
sjon. I lovutkastet er det lagt opp til at den bransje-
justering som skal skje av folketrygdens delingstall 
ved levealderjustering i kollektiv tjenestepensjons-
forsikring for tilpasning i forhold til at forventet 
levetid i forsikringskollektivet vil kunne avvike fra 
gjennomsnittet i befolkningen for øvrig, skal være 
kjønnsnøytral. Også beregning av premie som 
følge av at en pensjonsinnretning kan ha en popula-
sjon med forventet levetid som avviker fra bransje-
justeringen, skal skje på objektivisert grunnlag.
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Dette medfører at lovutkastet er basert på at 
pensjonsordningene skal være kjønns- og 
aldersnøytrale både i opptjeningsperioden og 
utbetalingsperioden.

11.3 Økonomiske og administrative 
konsekvenser

11.3.1 Økonomiske og administrative 
konsekvenser for det offentlige

Banklovkommisjonen legger til grunn at en ny lov 
på pensjonsområdet ikke bør utløse behov for 
ytterligere ressurser i Finansdepartementet eller 
Finanstilsynet som skal forvalte loven. Både 
Finansdepartementet og Finanstilsynet besitter 
kompetanse og har bygget opp ressurser til å for-
valte pensjonsloven. Lov om kollektiv tjenestepen-
sjonsforsikring vil på mange områder kunne sam-
menlignes med de pensjonslovene som disse insti-
tusjoner allerede forvalter. Systematisk og redak-
sjonelt utgjør imidlertid lovutkastet en viss forenk-
ling av regelverket, blant annet som følge av at det 
er utformet etter prinsipper som allerede ligger til 
grunn for ny folketrygd. På samme måte som ved 
annen ny lovgivningen vil myndighetene måtte 
bruke ressurser på å bygge opp kunnskap hos 
medarbeiderne om regelverket, og det vil kunne 
kreve ekstra ressurser i starten å dekke informa-
sjonsbehov utenfra. På sikt bør det imidlertid ikke 
være knyttet noe ekstra ressursbehov til forvalt-
ning av denne loven sett i forhold til de andre pen-
sjonslovene. Banklovkommisjonen har ved utarbei-
delsen av lovutkastet lagt vekt på at tjenestepen-
sjonsforsikringsprodukter skal kunne utformes på 
en forholdsvis enkel og oversiktlig måte. 

Sett fra myndighetenes ståsted, vil man gjen-
nom en lov om kollektiv tjenestepensjonsforsik-
ring få tjenestepensjonsprodukter som er bedre 
tilpasset de sentrale prinsippene og hensynene 
bak folketrygdreformen, og derigjennom vil vik-
tige samfunnsmessige og samfunnsøkonomiske 
hensyn ivaretas. 

Lovutkastet inneholder en generell forskrifts-
hjemmel samt enkelte andre hjemler til å fastsette 
nærmere regler. Loven er imidlertid ikke lagt opp 
slik at forskrifter må være på plass før man even-
tuelt kan sette loven i kraft. Tvert imot er det lagt 
opp til at forskrifter kan fastsettes dersom det 
etter en viss tid viser seg at det er behov for nær-
mere regler på enkelte områder.

I mandatet er det lagt til grunn av Finansde-
partementet at Banklovkommisjonens forslag i 
utgangspunktet bør være provenynøytrale for det 
offentlige. Om lovforslaget blir provenynøytralt 

eller ikke, beror i stor grad på hvordan foretakene 
vil reagere på at det etableres et nytt forsikrings-
basert tjenestepensjonsalternativ. Det er vanske-
lig å foreta noe anslag på hvor mange foretak som 
for eksempel vil velge å omdanne sine ytelsesba-
serte foretakspensjonsordninger til kollektiv tje-
nestepensjonsforsikring og om, og i hvilken grad, 
det er foretak som vil velge å omdanne sine inn-
skuddspensjonsordninger til tjenestepensjonsfor-
sikring. Skatteprovenyet vil også bero på om fore-
takene vil velge standardmodellen eller grunnmo-
dellen og hvilket nivå for årlig innskuddspremie 
som vil inngå i de enkelte foretaks pensjonsord-
ninger. Det antas at det ikke vil være mange fore-
tak som vil legge seg på de maksimale rammene 
for årspremie. Særlig gjelder dette tilleggspre-
mien for lønn mellom 7,1 og 12 G. Det vises også 
til at et alminnelig uttrykt ønske fra foretakene i 
forbindelse med dette arbeidet har vært å oppnå 
et nivå på årlige pensjonskostnader som ikke er så 
høyt som i ytelsesbasert foretakspensjon. Ut fra 
de forhold Banklovkommisjonen kan vurdere, 
antas det at lovforslaget ikke vil ha negative prove-
nyvirkninger. Banklovkommisjonen legger til 
grunn at dette spørsmål i alle tilfelle vil bli vurdert 
av Finansdepartementet i forbindelse med propo-
sisjonsbehandlingen.

11.3.2 Økonomiske og administrative 
konsekvenser for 
pensjonsinnretningene

Når det gjelder konsekvensene av lovutkastet for 
pensjonsinnretningene er det viktig å påpeke at 
det ved utarbeidelsen av lovutkastet har vært lagt 
vekt på å finne løsninger som skal være mindre 
belastende og risikofylte for pensjonsinnretnin-
gene med tanke på oppbygging og akkumulering 
av avkastningsrisiko og levealdersrisiko over tid. 
Sett i forhold til eksisterende foretakspensjonsord-
ninger og dagens situasjon i rente- og verdipapir-
markedene, vil det i lengden neppe være mulig for 
pensjonsinnretningene å drive virksomhet basert 
på kollektiv tjenestepensjonsforsikring uten 
vesentlige endringer i samlet risikoeksponering. 
Det vises også til at de kapitalkrav som pensjons-
innretningene vil møte ved en gjennomføring av 
EU/EØS lovgivningen om Solvens II i norsk rett 
og gjeldende situasjon med at et lavrentemarked 
har eksistert over en viss tid, uansett ville kreve at 
pensjonsinnretningene foretok justeringer i sin 
virksomhet og de produkter som i dag tilbys. Det 
påpekes i denne sammenheng også at løsningene 
for hva som skal skje med eksisterende pensjons-
rettigheter i fase III i Banklovkommisjonens 
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arbeid med å tilpasse pensjonslovene til ny folke-
trygd, vil bli viktig for pensjonsinnretningene med 
tanke på deres soliditetsmessige situasjon.

En ny lov som åpner for helt nye skattebegun-
stigede tjenestepensjonsprodukter, vil medføre at 
pensjonsinnretningene vil måtte bruke en god del 
ressurser i starten dersom de ønsker å tilby pro-
duktet. De må for det første bruke ressurser på å 
bygge opp kompetanse på lovgivningen. Videre 
må det foretas beregninger og oppbygging av 
datasystemer tilpasset premieberegning og for-
valtning av det nye produktet. De må videre gjøre 
avveininger av eventuelt hvilke variasjonsmulighe-
ter og standarder de vil legge inn i sine produkter 
og hvordan de ønsker å markedsføre disse. Ut fra 
dette må det utarbeides standarder for kundeavta-
ler osv. Dette vil kreve en god del ressurser og 
investeringer i de enkelte pensjonsinnretninger.

Videre må bransjen som sådan bruke en del 
ressurser innledningsvis for å utarbeide en bran-
sjestandard for justering av folketrygdens delings-
tall i forhold til avvik i forventet levetid mellom 
populasjonen i tjenestepensjonsordningene og 
befolkningen for øvrig. Det antas at dette arbeidet 
vil kreve mest ressurser i en innledningsfase før 
systemet er på plass. Det vil imidlertid også kreve 
noe arbeid, men begrensede ressurser, i forbin-
delse med oppfølging av dette over tid. 

En del foretak har valgt å avvente med å foreta 
endringer i sine ytelsesbaserte foretakspensjons-
ordninger i påvente av en vurdering og utredning 
av et hybridalternativ til ytelsesbaserte foretaks-
pensjonsordninger og innskuddspensjonsordnin-
ger. Et nytt lovutkast og ny lov om kollektiv tjenes-
tepensjonsforsikring vil derfor måtte påregnes å 
utløse et forholdsvis stort informasjonsbehov hos 
foretak og arbeidstakere, som skal dekkes av pen-
sjonsinnretningene og næringsorganisasjonene. 
Dette vil kreve en god del ressurser fra pensjons-
innretningene og det er viktig at behovet for infor-
masjon ikke undervurderes. 

Pensjonsinnretningene og livsforsikringsbran-
sjen har fulgt Banklovkommisjonens arbeid med 
utarbeidelsen av lovutkastet tett, blant annet gjen-
nom deltakelse i Banklovkommisjonens arbeids-
gruppe. Pensjonsinnretningene er således godt 
forberedt på å følge opp en prosess med utarbei-
delse av produkter og systemer basert på lovut-
kastet. 

11.3.3 Økonomiske og administrative 
konsekvenser for foretakene

Fra foretakene har det vært uttrykt ønske om å 
finne forsikringsbaserte tjenestepensjonsløsnin-

ger som er mindre kostnadskrevende og gir mere 
forutsigbarhet enn dagens ytelsesbaserte fore-
takspensjonsordninger. Lovutkastet gir mulighet 
for dette. Det gir dessuten ny og mer fleksibilitet 
ved utformingen av forsikringsbaserte pensjons-
ordninger samtidig som det legges til rette for 
videreføring av en standard på pensjonsordningen 
som hittil har vært betraktet som normalt nivå for 
de ytelsesbaserte foretakspensjonsordningene. 
Lovutkastet med de to ulike modellene og tilvalgs-
muligheter er dermed et svar på et ønske om nye 
valgmuligheter og tjenestepensjonsprodukter 
både fra arbeidstaker- og foretakshold og fra pen-
sjonsinnretningene. Dette vil også gjøre det mulig 
å se tjenestepensjon i sammenheng med øvrige 
lønns- og arbeidsvilkår. Dersom foretaket velger 
en kollektiv tjenestepensjonsforsikring for seg 
selv og sine arbeidstakere, vil dette være ut fra en 
vurdering av at dette vil være den beste løsningen 
på sikt for foretaket. Sett i forhold til ytelsesba-
serte foretakspensjonsordninger, antas det at det 
vil ligge en kostnadsbesparelse i overgang til en 
tjenestepensjonsforsikring, både i forhold til 
direkte innbetalinger til pensjonsordningen og i 
forhold til den kapitalmessige bindingen som 
balanseføring av framtidige pensjonsforpliktelser 
medfører for foretaket. Dette avhenger imidlertid 
av nivået på nåværende pensjonsordning og hvor-
dan den nye tjenestepensjonsforsikringen utfor-
mes. Banklovkommisjonen påregner også at en del 
foretak vil kunne være interessert i å gå over fra 
innskuddspensjonsordning til en tjenestepen-
sjonsforsikring. Om dette vil bli dyrere for fore-
taket, vil avhenge helt av hvilket nivå for årsinn-
skudd og eventuelle tilvalg man velger for den nye 
pensjonsordningen. 

Sett i forhold til innskuddspensjonsordninger, 
vil tjenestepensjonsforsikringer etablert etter 
standardmodellen kunne innebære en reduksjon 
av arbeidstakernes risiko knyttet til oppregulering 
av pensjonsbeholdningen i opptjeningstiden og 
regulering av pensjonsytelsene i utbetalingstiden. 
Dette vil kunne være viktig for foretak som kon-
kurrerer om, og ønsker å tiltrekke seg, godt kvali-
fisert arbeidskraft.

For foretakene vil loven kreve ressurser for å 
sette seg inn i informasjon om produktet dersom 
foretaket ønsker å vurdere overgang til, eller eta-
blering av, en slik pensjonsordning. Skulle de 
velge å etablere en tjenestepensjonsforsikring, vil 
arbeid med valg av modell og eventuelt tilvalgs-
muligheter, utarbeidelsen av en avtale og fastset-
telse av en pensjonsplan kreve en god del ressur-
ser. Det samme gjelder informasjon til arbeidsta-
kerne. For at denne informasjonen skal bli til-
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strekkelig og god, vil foretakene være avhengig 
av informasjonsmateriell fra pensjonsinnretnin-
gene og sine egne næringsorganisasjoner. 

Foretakenes organisasjoner har fulgt Banklov-
kommisjonens arbeid med utarbeidelsen av lovut-
kastet tett, blant annet gjennom deltakelse i Bank-
lovkommisjonens arbeidsgruppe, og er således 
godt forberedt på å følge opp en prosess med 
utforming av nye tjenestepensjonsordninger 
basert på lovutkastet. 

11.3.4 Økonomiske konsekvenser for 
arbeidstakerne

Et nytt tjenestepensjonsprodukt og overgang fra 
én tjenestepensjonsordning til en annen vil alltid 
kunne skape usikkerhet hos arbeidstakere i et 
foretak. Lovutkastet vil medføre vesentlige endrin-
ger i risiko- og kostnadsfordelingen i det trekant-
forhold mellom pensjonsinnretning, foretak og 
arbeidstakere som kollektiv pensjonsforsikring 
etablerer, blant annet ved at risiko som hittil har 
ligget hos pensjonsinnretningene nå allokeres til 
arbeidstakerne. Reelt er dette grunnlaget for både 
reglene om pensjonsinnretningenes nullgaranti, 
om tilføring av oppnådd årlig avkastning til 
arbeidstakernes pensjonsbeholdning og oppregu-
leringsformål og levealdersjustering av årlig pen-
sjon i hovedsak på samme måte som i folketryg-
den. Dette må ses i sammenheng med ordningen 
for disponering av årlig avkastning. 

Ved en samlet vurderingen av hvilken betyd-
ning disse endringene vil ha for arbeidstakerne, 
må det imidlertid etter Banklovkommisjonens opp-
fatning skilles mellom de umiddelbare virkninger 
og virkningene over tid i så vidt langt tidsperspek-
tiv som kollektiv pensjonsforsikring vil dekke. 
Banklovkommisjonen mener at de regelverksend-
ringer lovutkastet vil medføre, vil gi grunnlag for 
et tjenestepensjonssystem som for arbeidstakerne 
vil gi nødvendig forutsigbarhet også på den måte 

at det vil gi grunnlag for et langt mer bærekraftig 
pensjonssystem for foretak og pensjonsinnretnin-
ger enn ytelsesbasert foretakspensjon i privat sek-
tor nå synes å gjøre. Det vil generelt sett være i 
arbeidstakernes interesse at også kollektiv tjenes-
tepensjonsforsikring over tid lar seg tilpasse 
næringslivsstrukturen i Norge og de forskjeller 
som foreligger mellom de enkelte foretaks lønns-
evne og økonomi. 

I arbeidet med lovutkastet har Banklovkommi-
sjonen sett det som viktig at et nytt tjenestepen-
sjonsprodukt er godt tilpasset den økte mobilite-
ten i arbeidsmarkedet slik at opptjente pensjons-
rettigheter enkelt og kostnadsmessig effektivt 
kan følge med arbeidstakeren ved skifte av stil-
ling, og at pensjonskapital opptjent hos én arbeids-
giver lar seg enkelt slå sammen med pensjons-
kapital opptjent hos andre arbeidsgivere. Det er 
også lagt vekt på at pensjonsbeholdningen knyttet 
til pensjonsbevis gjennom oppnådd avkastning 
beregnet ut fra en nullgaranti skal kunne ha en 
bedre nivåsikring enn hva som hittil har vært til-
felle for fripoliser utgått fra ytelsesbaserte fore-
takspensjonsordninger. 

Også for arbeidstakerne vil håndteringen av 
allerede opptjente pensjonsrettigheter i ytelsesba-
serte foretakspensjonsordninger ved overgang til 
nye pensjonsordninger etter lovutkastet, være en 
viktig del av arbeid med tilpasningen av pensjons-
lovene til ny folketrygd i fase III av utrednings-
arbeidet i Banklovkommisjonen. 

Det legges til grunn at også for arbeidstakerne 
og deres organisasjoner vil det kreve ressurser å 
skaffe seg informasjon og sette seg inn i et nytt 
regelverk. Gjennom deltakelsen i Banklovkommi-
sjonens arbeidsgruppe har arbeidstakerorganisa-
sjonene kunnet følge Banklovkommisjonens 
arbeid med utarbeidelsen av lovutkastet tett, og 
de burde således være godt forberedt på å følge 
opp en prosess hvor produkter og systemer 
basert på lovutkastet blir gjennomført.
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Kapittel 12  

Merknader til de enkelte bestemmelser

Til kapittel 1. Virkeområde. Definisjoner

Til § 1-1. Virkeområde

Paragrafen er bygget opp etter mønster av fore-
takspensjonsloven § 1-1 og svarer innholdsmessig 
til denne bestemmelsen.

Til § 1-2. Definisjoner

Første ledd bokstavene a, b og e svarer til foretaks-
pensjonsloven § 1-2 bokstavene a, b og f.

Mens bokstav c i foretakspensjonsloven § 1-2 
først ledd krever at pensjonsytelsene skal fastset-
tes i pensjonsplanen, er fokuset i utkastet til bok-
stav c premiene og hvordan de skal innbetales og 
beregnes. Videre skal pensjonsplanen ha regler 
om oppbygging av pensjonsbeholdningen til de 
enkelte medlemmer og ha regler om beregning 
og utbetaling av pensjon. Det vises også til § 2-3.

Bokstav d definerer det sentrale begrepet pen-
sjonsbeholdning. Pensjonsbeholdningen skal til 
enhver tid svare til et medlems pensjonsopptje-
ning. Pensjonsbeholdningen vil bli tilført midler 
ved premieinnbetaling, dødelighetsarv og avkast-
ning. Det vises til § 4-1 annet ledd og §§ 4-6 og 4-
12 og merknadene til disse bestemmelsene ned-
enfor. Det vises også til de alminnelige motiver 
avsnitt 8.2.

Bokstav f definerer reguleringsfond som fond 
for premie til dekning av årlig regulering av med-
lemmenes pensjonsbeholdninger. Når avkastnin-
gen i en pensjonsordning etter standardmodellen 
er høyere enn det som er nødvendig for å regulere 
pensjonsbeholdningene i samsvar med alminnelig 
lønnsvekst eller alminnelig lønnsutvikling i fore-
taket, skal overskytende overføres til regulerings-
fondet, jf. §§ 4-7 og 4-8. Midler i fondet benyttes til 
å dekke premie for årlig regulering av medlemme-
nes pensjonsbeholdninger dersom avkastningen 
av midlene i pensjonsbeholdningene ikke er til-
strekkelige til å dekke reguleringspremien. Det 
vises til de alminnelige motiver avsnitt 6.5.

Bokstav g definerer hva som menes med pen-
sjonsreguleringsfond. Har foretaket inngått avtale 

om å regulere alderspensjonsytelser under utbeta-
ling, skal det opprettes et pensjonsregulerings-
fond. Fondet tilføres midler når avkastningen av 
midlene knyttet til pensjonsbeholdningene over-
stiger årets pensjonsreguleringspremie knyttet til 
pensjoner under utbetaling, jf. § 4-21. Er avkast-
ningen lavere enn det som trengs for å dekke 
årets reguleringspremie knyttet til pensjoner 
under utbetaling, blir eventuelle midler i pensjons-
reguleringsfondet anvendt til å dekke restpre-
mien. Det vises til de alminnelige motiver avsnitt 
6.8.

Utkastet til annet ledd svarer til foretakspen-
sjonsloven § 1-2 annet ledd.

Til § 1-3. Forskrifter

Paragrafen er bygget opp etter mønster av fore-
takspensjonsloven § 1-3 og svarer innholdsmessig 
til denne bestemmelsen.

Til kapittel 2. Opprettelse av 
pensjonsordninger

Til § 2-1. Adgang til å opprette pensjonsordning

Første ledd svarer til foretakspensjonsloven § 2-1 
første ledd.

Annet ledd første punktum om at foretaket skal 
tegne forsikring som gir rett til premiefritak ved 
uførhet i samsvar med uføregraden, svarer til fore-
takspensjonsloven §§ 2-1 annet ledd annet punk-
tum og 6-6 første ledd første punktum. Når med-
lemmet har nådd 67 år, vil premiefritaket ikke len-
ger gjelde, jf. annet punktum. Medlemmer som er 
blitt uføre vil derfor ikke få tilført midler til pen-
sjonsbeholdningen på bakgrunn av forsikringen 
etter fylte 67 år. I lovutkastets tredje punktum er 
det bestemt at premien for premiefritak beregnes 
slik at foretaket ikke skal betale årlig premie til 
alderspensjon for medlemmer som blir uføre. 

Premiefritak vil sikre medlem som blir ufør, 
videre oppbygging av pensjonsbeholdningen ved 
at pensjonsinnretningen vil tilføre beholdningen 
midler årlig. Premie for premiefritak opphører når 



NOU 2012: 13 149
Pensjonslovene og folketrygdreformen II Kapittel 12
medlemmet tar ut full alderspensjon, jf. merk-
nadene til §§ 4-11 og 4-14. Videre er det presisert 
at premiefritaket skal reduseres forholdsmessig 
etter uføregraden. 

Det vises til de alminnelige motiver avsnittene 
6.2 og 7.1.3.

Til § 2-2. Minstekrav

Paragrafen svarer til foretakspensjonsloven § 2-2. 
Det vises til de alminnelige motiver avsnittene 6.2 
og 7.1.3.

Til § 2-3. Pensjonsplan

Første ledd bygger på foretakspensjonsloven § 2-3 
første ledd. For pensjonsordningen skal det fast-
settes en pensjonsplan. Denne pensjonsplanen er 
en del av regelverket for pensjonsordningen, jf. 
§ 1-2 første ledd bokstav b. Pensjonsplanen skal 
ha regler om hvordan de årlige premier skal 
beregnes og innbetales. Pensjonsplanen skal også 
ha regler om hvordan pensjonsbeholdningen til 
de enkelte medlemmer skal bygges opp. I pen-
sjonsplanen skal det videre gis regler om hvordan 
årlig pensjon skal beregnes og utbetales. Det 
vises også til definisjonen av begrepet pensjons-
plan i § 1-2 første ledd bokstav c.

I likhet med foretakspensjonslovens tilsva-
rende bestemmelse, inneholder annet ledd første 
punktum regel om pensjonsinnretningens forplik-
telse til å sikre at de midler som medlemmet har 
krav på, er intakte. Denne obligasjonsrettslige for-
pliktelsen er formulert som et garantiansvar. Etter 
lovutkastet skal pensjonsinnretningen garantere 
at pensjonsbeholdningen til de enkelte medlem-
mer til enhver tid minst tilsvarer de midler som er 
tilført beholdningen. Det dreier seg om premier 
(§§ 4-6 første ledd og 4-12 første ledd), dødelig-
hetsarv (§§ 4-6 annet ledd og 4-12 annet ledd) og 
tilført avkastning (§§ 4-7 og 4-12 tredje ledd). 
Denne garantien innebærer at pensjonsinnretnin-
gen ikke garanterer positiv avkastning eller en 
bestemt dødelighetsarv i opptjeningsperioden. 
Det er imidlertid pensjonsinnretningen som har 
risikoen for at årlig avkastning blir negativ. Pen-
sjonsinnretningen kan derfor ikke belaste pen-
sjonsbeholdningen med et negativt avkastnings-
resultat, men må i tilfelle bære dette selv. Denne 
garantien omtales derfor som en nullgaranti. I 
foretakspensjonsordinger har pensjonsinnretnin-
gene garantert en avkastning tilsvarende høyeste 
beregningsrente som for ny opptjening for tiden 
tilsvarer 2,5 prosent. Nullgarantien etter lov om 
kollektiv tjenestepensjonsforsikring er nærmere 

omtalt under alminnelige motiver avsnittene 5.4.3 
og 6.4.

Er det avtalt individuell investeringsportefølje, 
gjelder ikke nullgarantien. Den gjelder heller ikke 
for pensjonsbevis med investeringsvalg. I disse til-
feller har medlemmet eller innehaveren av pen-
sjonsbeviset all risiko for avkastningsresultatet 
(§§ 5-5 annet ledd og 6-10 annet ledd) med mindre 
det er inngått avtale om særskilt avkastnings-
garanti.

Investeringsvalg for foretaket etter § 5-6 kan 
avtales for standardmodellen (§§ 4-6 flg.). Ved 
investeringsvalg for foretaket skal medlemmet få 
tilført premier og dødelighetsarv på samme måte 
som når det er avtalt standardmodell uten investe-
ringsvalg for foretaket. Videre skal medlemmets 
pensjonsbeholdning bli regulert årlig i samsvar 
med alminnelig lønnsvekst eller alminnelig lønns-
utvikling i foretaket (§ 4-8). Når investeringsvalg 
for foretaket er valgt, har imidlertid pensjonsinn-
retningen ikke lenger den prinsipale risikoen for 
negativt avkastningsresultatet. Det er da foretaket 
som har overtatt all risiko for avkastningsresulta-
tet, med mindre det er inngått avtale om særskilt 
avkastningsgaranti for pensjonsinnretningen, jf. 
annet punktum. Dersom foretaket ikke dekker 
sine forpliktelser, vil resultatet bli at pensjonsord-
ningen sies opp og opphører, jf. § 5-1 annet ledd 
annet punktum og merknadene til denne bestem-
melsen nedenfor. 

Tredje punktum inneholder en henvisning til 
reglene om særskilt avkastningsgaranti etter § 5-8. 
Det er pensjonsinnretningen som i disse tilfeller 
på avtalemessig grunnlag påtar seg risiko for 
avkastningsresultatet på midlene i pensjonsbe-
holdningene utover det som følger av hovedre-
glene i lovutkastet.

I tredje ledd er likhetsprinsippet i tjenestepen-
sjonsretten nedfelt. Den samme pensjonsplanen 
skal gjelde for alle arbeidstakere som omfattes av 
pensjonsordningen. Bestemmelsen svarer til fore-
takspensjonsloven § 2-4.

Til § 2-4. Styringsgruppe

Paragrafen svarer til foretakspensjonsloven § 2-4. 
Det vises til de alminnelige motiver avsnittene 6.2 
og 7.1.3.

Til § 2-5. Livsforsikringsselskapets plikter

Paragrafen svarer til foretakspensjonsloven § 2-5. 
Det vises til de alminnelige motiver avsnittene 6.2 
og 7.1.3.
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Til § 2-6. Ligningsforhold

Paragrafen svarer til foretakspensjonsloven § 2-6. 
Det vises til de alminnelige motiver avsnittene 6.2 
og 7.1.3.

Til § 2-7. Tilsyn

Paragrafen svarer til foretakspensjonsloven § 2-7. 
Det vises til de alminnelige motiver avsnittene 6.2 
og 7.1.3.

Til § 2-8. Informasjon til arbeidstakerne

Første ledd første punktum, annet og tredje ledd er 
hentet fra tilsvarende bestemmelser i foretakspen-
sjonsloven § 2-8. Det vises til de alminnelige moti-
ver avsnittene 6.2 og 7.1.3.

Mens foretaket etter foretakspensjonsloven 
§ 2-8 første ledd annet punktum skal gi arbeids-
takerne et godt bilde av medlemmenes rettig-
heter, premiene og forventet alderspensjon, følger 
det av lovutkastet første ledd annet punktum at 
informasjonen fra foretaket skal inneholde en 
redegjørelse om regelverkets bestemmelser om 
pensjonsytelser og arbeidstakernes rettigheter. 

Til § 2-9. Adgang til å ha kombinerte 
pensjonsordninger

Første og annet samt fjerde til syvende ledd svarer 
innholdmessig i hovedsak til de tilsvarende led-
dene i foretakspensjonsloven § 2-12.

Foretakspensjonslovens annet ledd bokstav d 
er ikke tatt med i lovutkastet, fordi det i utkastet til 
lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring – i 
motsetning til foretakspensjonsloven – ikke åpnes 
for parallelle pensjonsordninger.

Tredje ledd første punktum svarer til foretaks-
pensjonsloven § 2-9 tredje ledd første punktum. I 
annet punktum er det presisert at dersom det er 
etablert kombinerte pensjonsordninger i form av 
kollektiv tjenestepensjonsforsikring og inn-
skuddspensjon, skal innskuddene i innskudds-
pensjonsordningen regnes med ved anvendelse 
av innskuddsgrensene for premier etter §§ 4-10 
og 4-13.

Det vises til de alminnelige motiver avsnittene 
6.2 og 7.1.3.

Til kapittel 3. Medlemskap i 
pensjonsordningen

Til § 3-1. Krav til regelverket

Paragrafen svarer til foretakspensjonsloven § 3-1. 
Det vises til de alminnelige motiver avsnittene 6.2 
og 7.1.3.

Til § 3-2. Alminnelige regler om medlemskap

Paragrafen svarer til foretakspensjonsloven § 3-2. 
Det vises til de alminnelige motiver avsnittene 6.2 
og 7.1.3.

Til § 3-3. Hvem skal være medlem

Paragrafen svarer til foretakspensjonsloven § 3-3. 
Det vises til de alminnelige motiver avsnittene 6.2 
og 7.1.3.

Til § 3-4. Nye arbeidstakere

Paragrafen svarer til foretakspensjonsloven § 3-4. 
Det vises til de alminnelige motiver avsnittene 6.2 
og 7.1.3.

I paragrafen brukes imidlertid begrepene pen-
sjonsbeholdning og pensjonsbevis, mens det i den 
tilsvarende regel i foretakspensjonsloven brukes 
begrepene premiereserver og fripolise. Et med-
lems kapital ved kollektiv tjenestepensjonsord-
ning vil være samlet i pensjonsbeholdningen, jf. 
§ 1-1 første ledd bokstav d. Det er derfor denne 
beholdningen som vil være gjenstand for flytting i 
motsetning til for en fortakspensjon hvor premie-
reserven representerer opptjent pensjon. Ved fra-
treden utstedes det i kollektiv tjenestepensjons-
ordning pensjonsbevis etter reglene i utkastet 
kapittel 6.

Til § 3-5. Arbeidstakere i deltidsstilling

Paragrafen svarer til foretakspensjonsloven § 3-5. 
Bestemmelsen om at en arbeidstaker i deltids-
stiling skal få pensjonsopptjening beregnet ut fra 
lønnen i fulltidsstilling, må følges opp med nød-
vendig premie, jf. § 4-2 fjerde ledd. Det vises til de 
alminnelige motiver avsnittene 6.2 og 7.1.3.

Til § 3-6. Sesongarbeidere

Paragrafen svarer til foretakspensjonsloven § 3-6. 
Det vises til de alminnelige motiver avsnittene 6.2 
og 7.1.3.
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Til § 3-7. Arbeidstakere med permisjon

Paragrafen svarer til foretakspensjonsloven § 3-7. 
Det vises til de alminnelige motiver avsnittene 6.2 
og 7.1.3.

Til § 3-8. Arbeidstakere som ikke er arbeidsføre

Paragrafen svarer til foretakspensjonsloven § 3-8. 
Det vises til de alminnelige motiver avsnittene 6.2 
og 7.1.3.

Til § 3-9. Eldre arbeidstakere

Reglene om eldre arbeidstakere er vesentlig for-
enklet i forhold til foretakspensjonsloven §§ 3-9 til 
3-11 og 4-5. Det vises til de alminnelige motiver i 
avsnittene 6.2 og 7.1.3. Etter foretakspensjons-
loven vil eldre arbeidstakere kunne falle ut av 
foretakspensjonsordningen, og foretaket skal i til-
felle i stedet sikre medlemmets alderspensjon ved 
engangsbetalt foretakspensjon eller innskudds-
pensjon.

Paragrafen gjennomfører det pensjonsrettslige 
hovedprinsippet i pensjonsreformen som sam-
menkobler pensjonsopptjeningen med arbeid på 
den ene siden og frikobler uttaket av pensjonen 
fra arbeidsforholdet og pensjonsopptjeningen på 
den annen side. Hensikten er å stimulere arbeids-
linjen i pensjonsreformen.

Etter første ledd første punktum skal arbeids-
taker som ikke har fylt 75 år tas opp og være med-
lem av pensjonsordningen. Regelen bidrar til at 
eldre arbeidstakere pensjonsmessig behandles på 
samme måte som yngre arbeidstakere. Pensjon 
etter en kollektiv tjenestepensjonsforsikring kan 
tidligst tas ut ved fylte 62 år (§ 4-15). Grensen på 
75 år for opptak i pensjonsordningen, korrespon-
derer med grensen for seneste uttakstidspunkt for 
pensjonen etter lovutkastet (§ 4-19).

Prinsippet om fleksibelt uttakstidspunkt med-
fører at en arbeidstaker i alderen 62 til 75 år vil 
kunne velge å ta ut pensjon eller ikke, og denne 
valgfriheten gjelder uansett om han eller hun er i 
arbeid eller ikke. I annet punktum er det presisert 
at arbeidstaker frem til fylte 75 år skal tas opp i 
pensjonsordningen uavhengig av om medlemmet 
allerede mottar alderspensjon fra folketrygden 
eller annen tjenestepensjonsordning.

I annet ledd er det presisert at arbeidstaker 
som begynner å ta ut pensjon etter den kollektive 
tjenestepensjonsforsikringen, fortsatt har rett til 
pensjonsopptjening i pensjonsordningen frem til 
fylte 75 år. Dette forutsetter at arbeidstakeren 
fortsatt har stilling i foretaket. Det kan dreie seg 

om en heltidsstilling eller en deltidsstilling. Del-
tidsstillinger med stillingsbrøk mindre enn 20 pro-
sent, vil som hovedregel ikke lenger være med-
lem av pensjonsordningen og vil derfor hindre 
videre opptjening (§ 3-5). 

Til kapittel 4. Alderspensjon

I. Alminnelige regler

Til § 4-1. Retten til alderspensjon

Medlemmer av pensjonsordningen opptjener 
alderspensjonen suksessivt. Dette prinsippet er 
det gitt uttrykk for i paragrafens første ledd første 
punktum. Parallelt med at pensjonen tjenes opp, 
blir pensjonsbeholdningen tilført midler. Dette 
skjer både gjennom innbetaling av premier til 
medlemmets pensjonsbeholdning og tilføring av 
midler på bakgrunn av avkastning på forvaltnin-
gen av midlene i ordningen og ved dødelighets-
arv. Det er nærmere regler om pensjonsbehold-
ningen og tilføring av midler til beholdningen i 
§§ 4-6 og 4-12.

I annet punktum er det presisert at retten til 
opptjent pensjon faller bort ved medlemmets død. 
Etter lovutkastet til kollektiv tjenestepensjonsfor-
sikring vil de faktiske midler i pensjonsbeholdnin-
gen om et medlem dør i opptjeningstiden, i pen-
sjonsinnretningen bli fordelt mellom pensjonsord-
ningene og deretter på pensjonsbeholdningene til 
medlemmene i den enkelte pensjonsordning 
(§§ 4-6 annet ledd og 4-12 annet ledd). Når det 
gjelder et medlems død etter uttak av alderspen-
sjon, er det pensjonsinnretningen som har risiko 
og økonomisk ansvar for eventuelt avvik mellom 
faktisk utbetalingstid og beregnet utbetalingstid. 
Resultatet inngår som en del av risikoresultatet i 
pensjonsinnretningen. Dette er et av de sentrale 
punkter som viser at alderspensjonen etter lovut-
kastet er en forsikring og at ordningen er prinsipi-
elt forskjellig fra innskuddspensjon (innskudds-
pensjonsloven § 7-7).

Kollektiv tjenestepensjonsforsikring skiller 
seg fra foretakspensjon ved at man ikke opptjener 
rett til definerte alderspensjonsytelser, men rett til 
en pensjonsbeholdning. Et medlems pensjonsopp-
tjening vil derfor tilsvare summen av de midler 
som til enhver tid er tilført medlemmets pensjons-
beholdning, jf. annet ledd. Det forutsettes at pen-
sjonsbeholdningen er tilført midler i samsvar med 
det som følger av reglene i avsnitt II (standardmo-
dellen) eller avsnitt III (grunnmodellen).

Det er pensjonsbeholdningens størrelse som 
danner utgangspunkt for hvor stor årlig alders-
pensjon medlemmet vil motta, jf. tredje ledd. 
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Uttaksalder, levealdersjustering og varigheten av 
alderspensjonsutbetalingene vil være andre vik-
tige faktorer som vil avgjøre størrelsen av den 
årlige pensjonen. Avsnitt IV har nærmere regler 
om uttak av livsvarig alderspensjon. Regler om 
tidsavgrenset alderspensjon følger av avsnitt V. 

I fjerde ledd er det bestemt at opptjening av 
alderspensjon opphører senest når arbeidstake-
ren har fylt 75 år. Denne regelen om opptjening 
korresponderer med reglene om eldre arbeids-
takere i § 3-9. 

Det vises til de alminnelige motiver avsnittene 
5.3 og 6.3. 

Til § 4-2. Krav til pensjonsplanen

Paragrafen har regler om pensjonsplanen som 
inngår som en del av regelverket for pensjonsord-
ningen, jf. §§ 1-2 første ledd bokstavene b og c og 
2-3. Foretakspensjonsloven har regler om pen-
sjonsplan i § 2-3 og i innskuddspensjonsloven er 
det regler om innskuddsplan i kapittel 5.

Første ledd første punktum trekker opp hva som 
skal være innholdet i pensjonsplanen. Den skal ha 
bestemmelser om hvordan premiene fra foretaket 
skal beregnes og innbetales. Videre skal planen 
ha regler om hvordan pensjonsbeholdningen til 
de enkelte medlemmer skal bygges opp. I planen 
skal det være fastsatt regler om hvordan årlig pen-
sjon til de enkelte medlemmer skal beregnes og 
om utbetaling av pensjonene. Lov om kollektiv tje-
nestepensjonsforsikring er utformet som en ram-
melov. Innenfor de rammer som loven trekker 
opp, vil foretak og pensjonsinnretning kunne 
utforme pensjonsplanen. Dette er i annet punktum
formulert som et krav om at pensjonsplanen skal 
være i samsvar med loven. 

En pensjonsordning innenfor rammen av lov 
om kollektiv tjenestepensjonsforsikring må utfor-
mes enten etter standardmodellen (avsnitt II) 
eller etter grunnmodellen (avsnitt III). Dette kom-
mer til uttrykk i annet ledd hvor det heter at pen-
sjonsplanen kan utformes i samsvar med en av 
disse to hovedmodeller. Det vises til de alminne-
lige motiver avsnitt 5.2.4.

Etter første ledd skal pensjonsplanen inne-
holde bestemmelser om beregning og innbetaling 
av årlig premie fra foretaket. I tredje ledd første 
punktum er det presisert at den årlige premien 
skal være fastsatt som en bestemt prosent av de 
enkelte medlemmers lønn i foretaket (hoved-
premiesats). Det vises til de alminnelige motiver 
avsnittene 5.3 og 6.3. Meningen med regelen er å 
understreke at denne hovedpremiesatsen skal 
være lik for alle arbeidstakere. Videre fastsetter 

bestemmelsen at det er lønn fra foretaket som 
skal være beregningsgrunnlaget for premien, jf. 
§ 4-3 og merknader til denne bestemmelsen ned-
enfor. Styrehonorar faller for eksempel utenfor 
premieberegningsgrunnlaget. Det samme gjelder 
andre typer honorarer eller godtgjørelser som må 
anses som næringsinntekt. Hovedpremiesatsen 
skal benyttes for lønn inntil 12 G. Opptjening av 
pensjon for lønn utover 12 G faller derfor utenfor 
loven. Den høyeste grense for hovedpremiesatsen 
er fastsatt i §§ 4-10 og 4-14, mens det laveste 
nivået må ses i relasjon til minstestandarden i lov 
om obligatorisk tjenestepensjon § 5, jf. § 4. Gren-
sen for høyeste beregningsgrunnlag på 12 G sva-
rer til grensene i foretakspensjonsloven § 5-7, i 
innskuddspensjonsloven § 5-5 og i offentlig 
tjenestepensjon.

Folketrygdlovens nye opptjeningsregler i 
folketrygdloven kapittel 20 gir opptjening for 
alderspensjon for pensjonsgivende inntekt opp til 
7,1 G. For inntekter opp til § 7,1 G vil kollektiv tje-
nestepensjonsforsikring – på samme måte som 
foretakspensjon og innskuddspensjon – virke som 
en tilleggspensjon til alderspensjon i folketrygden. 
Pensjonsgivende årlig inntekt utover 7,1 G gir 
ingen pensjonsopptjening i ny folketrygd. For lønn 
utover 7,1 G vil derfor pensjonsopptjeningen bero 
på hvilke tjenestepensjonsordninger som foretaket 
måtte ha etablert. For lønn utover 7,1 G vil pen-
sjonsopptjeningen bygges opp i samsvar med den 
hovedpremiesats som er fastsatt i pensjonsplanen, 
jf. første punktum. Etter annet punktum vil det i 
pensjonsplanen for lønn mellom 7,1 og 12 G kunne 
fastsettes en tilleggspremie som også skal bereg-
nes på bakgrunn av de enkelte medlemmers lønn. 
Det vises til de alminnelige motiver i avsnittene 
5.3.4, 6.3 og 7.2. Denne tilleggspremiesatsen skal 
utgjøre en og samme prosentsats for alle medlem-
mene av pensjonsordning på samme måte som 
hovedpremiesatsen. Den høyeste grensen for til-
leggspremiesatsen er 18,1 prosent av beregnings-
grunnlaget. Det er ingen nedre grense for størrel-
sen av tilleggspremiesatsen. Den høyeste grensen 
for tilleggspremiesatsen svarer til den høyeste 
pensjonsopptjeningen i ny folketrygd, jf. folke-
trygdloven § 20-7. Dersom den høyeste tilleggs-
premiesatsen på 18,1 prosent benyttes, vil med-
lemmer med lønn i intervallet 7,1 til 12 G i utgangs-
punktet få fullt ut kompensert for at folketrygden 
ikke gir noen pensjonsopptjening for pensjons-
givende inntekt over 7,1 G. 

Forholdsmessighetsprinsippet som er nedfelt i 
foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven 
er godt ivaretatt ved utformingen av premiesats-
grensene i § 4-2. Pensjonsopptjeningen fra alders-
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pensjonen fra folketrygden og kollektiv tjeneste-
pensjonsforsikring vil ved bruk av høyeste tilleggs-
premiesats på 18,1 prosent i utgangspunktet bli 
forholdsmessig lik for medlemmer med lønn over 
og under 7,1 G. Ved bruk av lavere sats enn 18,1 vil 
medlemmer med lønn under 7,1 G få en forholds-
messig bedre pensjonsopptjening når man ser på 
summen av folketrygden og tjenestepensjonen 
enn for medlemmer med lønn utover 7,1 G.

Det er ingen krav til relasjon mellom hoved-
premiesatsen og tilleggspremiesatsen, dog slik at 
minstekravet i lov om obligatorisk tjenestepensjon 
alltid må være oppfylt for hovedpremiesatsen. 
Den betydelige fleksibiliteten med hensyn til stør-
relsen av premiesatser for lønn under og over 7,1 
G som lovforslaget legger opp til, gir foretakene 
stor frihet med hensyn til utforming av pensjons-
planen. Foretakene vil ved valg av premiesatser 
kunne ta hensyn til hvor høy pensjonsdekning 
man ønsker å sikte mot for arbeidstakerne, fore-
takets kostnadsevne og om arbeidstakerne i fore-
taket måtte være omfattet av eventuelle andre pen-
sjonsordninger. 

Det skal være én hovedpremiesats og én til-
leggspremiesats i ordningen. Dette betyr at det 
heller ikke skal være ulike premiesatser for kvin-
ner og menn når det gjelder den premie som inn-
betales av selskapet og tilføres pensjonsbehold-
ningen, se også de alminnelige motiver avsnitt 
5.5.4.

Det følger av § 3-5 at pensjonsopptjening for 
arbeidstaker i deltidsstilling skal utgjøre en for-
holdsmessig del av den pensjon som ville være 
opptjent dersom arbeidstakeren hadde hatt full-
tidsstilling. Denne regelen skal styrke deltids-
arbeidstakernes stilling som ellers kunne risikere 
en lavere pensjonsopptjening enn en forholdsmes-
sig opptjening ut fra det stillingsbrøken alene 
skulle tilsi. Opptjeningen for deltidsansatte må føl-
ges opp med den nødvendige finansiering. I fjerde 
ledd er det derfor tatt inn en regel om at årlig pre-
mie for medlem i deltidsstilling skal utgjøre en for-
holdsmessig del av premien dersom medlemmet 
hadde fulltidsstilling. Anvendelse av en og samme 
hovedpremiesats for lønn fra 0 vil bidra til å iva-
reta dette hensynet. Pensjonsbeholdningen for 
arbeidstakere som arbeider deltid og som ville 
hatt en lønn over 7,1 G i fulltidsstilling, må imid-
lertid godskrives en andel også av tilleggspremie-
satsen. 

Til § 4-3. Beregning av lønn

Lønnsbegrepet er sentralt i tjenestepensjonslov-
givningen, fordi det utgjør beregningsgrunnlaget 

for pensjonspremiene (premiegrunnlaget). Etter 
første ledd skal et medlems lønn i forhold til loven 
anses for å være den lønn som medlemmet mottar 
fra foretaket i løpet av året. Første ledd tilsvarer i 
hovedsak regler i foretakspensjonsloven § 5-4 før-
ste ledd og innskuddspensjonsloven § 5-5 første 
ledd første punktum.

I annet ledd er det presisert at dersom lønnen 
til et medlem endrer seg enten som følge av lønns-
utvikling i foretaket (§ 4-8) eller etter særskilt 
avtale (§ 4-9), skal den nye lønnen legges til grunn 
som premiegrunnlag. Ved slike lønnsøkninger må 
foretaket derfor gi fortløpende meldinger til pen-
sjonsinnretningen. Gir foretaket først melding 
etter at en lønnsøkning er iverksatt, vil pensjons-
innretningen likevel måtte beregne premien slik 
at lønnsøkningen gis virkning fra det tidspunkt 
den ble iverksatt.

Utgangspunktet er at premiegrunnlaget utgjør 
den lønnen som arbeidstakeren har mottatt i løpet 
av året. Foruten den faste lønnen omfatter lønns-
begrepet også betaling for overtid, bonuser og 
andre lønnstillegg. Skattepliktig godtgjørelse til 
bilhold, telefon mv. omfattes i utgangspunktet 
også. I pensjonsplanen kan det imidlertid bestem-
mes at man ved fastsettelse av premiegrunnlaget 
kan se bort fra godtgjørelse for overtid, skatteplik-
tige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser eller 
andre varierende og/eller midlertidige tillegg, jf. 
tredje ledd. Et alternativ som lovutkastet åpner for, 
er å fastsette i pensjonsplanen at det skal kunne 
gjøres fradrag i de samlede skattepliktige ytelser 
som arbeidstakerne mottar i lønn i løpet av året på 
inntil 10 prosent. Unntakene fra lønnsbegrepet i 
tredje ledd svarer til tilsvarende unntak i foretaks-
pensjonsloven § 5-4 annet ledd og innskuddspen-
sjonsloven § 5-5 annet ledd, begge paragrafers 
bokstaver a og d. Det har i de senere år vært en 
rekke tvister knyttet til om varierende og midlerti-
dige tillegg skal omfattes av pensjonsopptjening. 
Disse sakene har avklart flere punkter i disse 
begrepene. Alternativene i nevnte paragrafers 
bokstaver b og c i foretakspensjonsloven og inn-
skuddspensjonsloven er i praksis nærmest ikke 
benyttet. På grunn av dette forholdet og at disse 
alternativene anses som mindre naturlige for en 
kollektiv tjenestepensjonsforsikring, er de ikke 
videreført i lovutkastet.

Til § 4-4. Beregningsgrunnlag

Premiene til alderspensjon skal beregnes etter de 
retningslinjer (beregningsgrunnlag) som pen-
sjonsinnretningen har meddelt Finanstilsynet, jf. 
første ledd første punktum. Det samme gjelder for 
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de årlige kostnader som pensjonsinnretningen 
krever for administrasjon og forvaltning av pen-
sjonsordningen, samt risikopremiene knyttet til 
avkastningsrisiko og leveraldersrisiko i utbeta-
lingsperioden, jf. §§ 4-11 og 4-14. Etter forsikrings-
virksomhetsloven § 9-4 skal pensjonsinnretningen 
gi melding til Finanstilsynet om fastsatte pristarif-
fer og prinsippene for utformingen av tariffene. 
Prinsippene for utforming av pristariffene vil blant 
annet inneholde beregningsgrunnlaget for premi-
ene. Meldeplikten bidrar til å sikre at pensjonsinn-
retningen gjør et grundig arbeid ved utarbeidelse 
av pristariffene, og at pristariffene blir notifisert 
hos tilsynsmyndighetene.

Selv om pristariffene og beregningsgrunnla-
get som ligger til grunn for tariffene er godt gjen-
nomarbeidet, vil den faktiske utviklingen knyttet 
til dødelighet eller avkastningsmuligheter kunne 
endre seg. Det kan da vise seg behov for å endre 
beregningsgrunnlaget. Det er derfor viktig at pen-
sjonsinnretningen tar forbehold om at bereg-
ningsgrunnlaget kan endres såfremt vesentlige 
forutsetninger for beregningsgrunnlaget er blitt 
endret. Etter annet punktum skal derfor pensjons-
innretningen ta forbehold om å endre beregnings-
grunnlaget hvis vesentlige forutsetninger endrer 
seg. 

I annet ledd er det tatt inn en regel om at 
Finanstilsynet kan gi pålegg for å sikre at bereg-
ningsgrunnlaget som pensjonsinnretningen 
benytter er betryggende. Denne regelen må ses i 
sammenheng med forsikringsvirksomhetsloven 
§ 9-6 hvor Finanstilsynet er gitt en inngrepshjem-
mel og kan forby pensjonsinnretningen å benytte 
pristariffer som Finanstilsynet finner ubetryg-
gende eller urimelige.

Til § 4-5. Endring av pensjonsplanen

Foretaket kan ønske å endre pensjonsplanen. Det 
kan være at man ønsker å øke eller redusere den 
fremtidige pensjonsopptjeningen for arbeidsta-
kerne eller endre andre forhold i pensjonsplanen. 
Lovutkastets første ledd første punktum fastsetter at 
pensjonsplanen kan endres. Bestemmelsen svarer 
i hovedtrekk til foretakspensjonsloven § 5-8 første 
ledd. 

For å sikre betryggende saksbehandling i til-
knytning til endring av pensjonsplanen, skal sty-
ringsgruppen få saken fremlagt til uttalelse før 
foretaket vedtar endringen, jf. annet punktum. 
Dette følger også av utkastet § 2-4 annet ledd 
annet punktum. 

Foretakets adgang til å endre pensjonsplanen 
er begrenset til den fremtidige pensjonsopptjenin-

gen. Det er ikke adgang til å endre pensjons-
planen og beregningsgrunnlaget for pensjonsord-
ningen som medfører reduksjon av medlemmets 
rett til opptjent pensjon på tidspunktet for endrin-
gen, jf. annet ledd. En tilsvarende bestemmelse 
følger av foretakspensjonsloven § 5-8 annet ledd.

Pensjonsrettslig er det ikke materielle begrens-
ninger i adgangen til å endre pensjonsplanen 
utover det som følger av minstestandarden i lov 
om obligatorisk tjenestepensjon. Det kan imidler-
tid være at foretaket på avtalerettslig grunnlag har 
forpliktet seg generelt eller på enkelte punkter til 
ikke å svekke pensjonsordningen i forhold til 
arbeidstakeren. 

Endring av pensjonsplanen vil som regel være 
et forhold som ligger utenfor den daglige ledelse 
og vil da høre under foretakets styre med mindre 
kompetansen eksplisitt er delegert.

II. Standardmodellen

Til § 4-6. Årlig pensjonsopptjening. 
Pensjonsbeholdningen

Paragrafen inneholder hovedreglene om tilføring 
av midler til pensjonsbeholdningen etter standard-
modellen. Etter første ledd første punktum skal 
hvert medlem av pensjonsordningen årlig få tilført 
til sin pensjonsbeholdning den premie som fore-
taket innbetaler i samsvar med pensjonsplanen, jf. 
§ 4-2. Foretaket kan et år ikke betale mindre pre-
mie enn det som følger av pensjonsplanen. 
Ønsker foretaket å redusere premieinnbetalingen, 
må dette skje gjennom endring av pensjonsplanen 
etter reglene i § 4-5. 

Foretaket vil kunne beslutte å betale inn mer 
til pensjonsordningen enn det som følger av pen-
sjonsplanen. Dette kan for eksempel være aktuelt 
om foretakets økonomiske resultater er gode. 
Ønsker foretaket at en slik endring skal gjelde 
som ordinær ordning, kan pensjonsplanen endres. 
Hvis foretaket ikke ønsker å binde seg til økte 
pensjonspremiebetalinger, men ønsker å foreta en 
ekstra innbetaling til pensjonsordningen et enkelt 
år eller vurdere dette for hvert enkelt år, vil foreta-
ket ha adgang til å innbetale særlig årsinnskudd. 
En slik økning i pensjonsbetalingen kan skje med 
inntil 2 prosent av årets lønn som tillegg til årets 
premie etter pensjonsplanen, jf. annet punktum. 
Den prosentvise økningen må i tilfelle være like 
for alle arbeidstakere og for all lønn mellom 0 og 
12 G. Innskuddspensjonsloven § 5-1 annet ledd 
annet punktum har en lignende regel om at inn-
skuddene i et bestemt år kan settes 25 prosent 
høyere eller lavere enn det som ellers er fastsatt i 
innskuddsplanen dersom innskuddsplanen inne-
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holder bestemmelse om dette. Særlig årsinn-
skudd er behandlet nærmere i alminnelige moti-
ver avsnittene 5.3.3 og 6.3.2.

Alderspensjonen som er opptjent, faller bort 
ved medlemmets død, jf. § 4-1 første ledd annet 
punktum. Kapital som frigjøres når medlemmer i 
kollektive pensjonsforsikringsordninger i pen-
sjonsinnretningen dør i opptjeningstiden (dødelig-
hetsarv), skal tilføres pensjonsordningene og der-
etter fordeles på medlemmene, jf. annet ledd. 
Kapitalen vil da bli fordelt på medlemmene ut fra 
størrelsen av pensjonsbeholdningen til det 
enkelte medlem. Et medlem som har en alders-
pensjonsbeholdning på 1 million kroner, vil såle-
des få tilført dobbelt så mye i dødelighetsarv som 
et medlem som har halvparten så stor alderspen-
sjonsbeholdning. Ordet forholdsmessig markerer 
dette. Det er bare dødelighetsarv fra medlemmer 
som ikke har begynt å ta ut alderspensjonen som 
inngår i den faktiske dødelighetsarven som skal 
fordeles etter annet ledd. Videre er det bare med-
lemmer som ikke har begynt å ta ut alderspensjon 
som vil få tilført dødelighetsarv etter denne 
bestemmelsen. Det vises til de alminnelige moti-
ver i avsnittene 5.6.3 og 6.6. 

Dødelighetsarv etter uttak inngår i delingstal-
lene med eventuell fastsatt justeringsfaktor, jf. 
§§ 4-17 og 4-18. I uttaksperioden har pensjonsinn-
retningen risikoen for eventuelle avvik mellom 
forventet og faktisk utbetaling til medlemmet. 
Lever medlemmene i populasjonen som har 
begynt å ta ut pensjon generelt sett lenger enn for-
ventet, vil pensjonsinnretningen måtte skyte til 
nødvendig midler. Lever medlemmene derimot 
generelt sett kortere enn det som ligger til grunn 
for pensjonsinnretningens leveraldersforutsetnin-
ger, vil uanvendte midler tilfalle pensjonsinnret-
ningen. Det vises til de alminnelige motiver i 
avsnittene 5.6.3 og 6.6.

Kollektiv tjenestepensjonsforsikring skal ha til-
knyttet premiefritak ved uførhet, jf. lov om obliga-
torisk tjenestepensjon § 4 annet ledd, jf. § 5 første 
ledd, og foretakspensjonsloven § 6-6. Dette er en 
forsikringsytelse som foretaket betaler særskilt 
risikopremie for. Blir medlemmet ufør, utløses for-
sikringen i henhold til uføregraden. Pensjonsinn-
retningen må da årlig godskrive medlemmets pen-
sjonsbeholdning med et beløp tilsvarende årlig 
pensjonspremie som om medlemmet ikke hadde 
blitt ufør, jf. tredje ledd. Hensikten er å sikre med-
lemmet en alderspensjon svarende til pensjon 
som ville ha vært opptjent om medlemmet ikke 
hadde blitt ufør, riktignok basert på det nominelle 
lønnsnivået som medlemmet hadde da han eller 
hun ble ufør. 

Har foretaket valgt kollektiv tjenestepensjons-
forsikring etter standardmodellen, skal pensjons-
beholdningen reguleres. Reguleringen skal skje 
etter reglene i § 4-8 (årlig regulering av pensjons-
beholdningen) eller § 4-9 (særskilt avtalt lønns-
økning). Reguleringen skjer ved at den regule-
ringspremien som foretaket betaler tilføres pen-
sjonsbeholdningen, jf. fjerde ledd.

I femte ledd første punktum er det presisert at 
pensjonsbeholdningen for det enkelte medlem er 
summen av de midler som er tilført beholdningen 
i samsvar med reglene i første til fjerde ledd. Etter 
§ 4-1 annet ledd tilsvarer et medlems pensjonsopp-
tjening pensjonsbeholdningen, jf. § 1-2 første ledd 
bokstav d.

Er det inngått avtale om investeringsvalg for 
foretaket etter lovutkastet § 5-6, og det ikke er inn-
gått særskilt avtale om avkastningsgaranti etter 
§ 5-8, er det foretaket som i første rekke er økono-
misk ansvarlig med hensyn til å dekke eventuell 
negativ avkastning, jf. § 5-6 første ledd annet punk-
tum. Etter § 4-6 femte ledd annet punktum skal 
pensjonsbeholdningen for det enkelte medlem til-
svare summen av de midler som til enhver tid er 
tilført beholdningen. Er foretaket ikke i stand til å 
dekke ansvaret, må dette ansvaret oppfylles av 
pensjonsinnretningen som dermed har en subsi-
diær nullgaranti ved slik avtale om investerings-
valg for foretaket. Dette garantiansvaret inne-
bærer at pensjonsinnretningen bør foreta en kre-
dittvurdering av foretak som ønsker at det inngås 
avtale om investeringsvalg for foretaket. Det vises 
til de alminnelige motiver avsnitt 6.9.

Til § 4-7. Årlig avkastning. Reguleringsfond

Et sentralt punkt i standardmodellen er at pen-
sjonsbeholdningen skal reguleres årlig i samsvar 
med nærmere bestemmelser i pensjonsplanen og 
innenfor den ramme som er trukket opp i §§ 4-8 
og 4-9. Reguleringen gjennomføres ved at pen-
sjonsbeholdningen tilføres en reguleringspremie. 
Det vises til de alminnelige motiver avsnitt 6.5.

Første ledd fastsetter at avkastning ved forvalt-
ningen av pensjonsbeholdningen skal benyttes til å 
dekke årets reguleringspremie. Er avkastningen 
høyere enn reguleringspremien, skal det oversky-
tende tilføres pensjonsordningens reguleringsfond.

Hvis avkastningen ved forvaltningen av pen-
sjonsbeholdningen er lavere enn regulerings-
premien, skal det overføres midler fra regule-
ringsfondet til pensjonsbeholdningen for å dekke 
den del av reguleringspremien som ikke er dek-
ket av årets avkastning, jf. annet ledd. Er det ikke 
tilstrekkelige midler i reguleringsfondet til å 
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dekke resten av reguleringspremien, skal foreta-
ket innbetale resterende beløp, se også § 4-8 
tredje ledd annet punktum. 

Hvis avkastningen ved forvaltningen av pen-
sjonsbeholdningen skulle være negativ, skal den 
negative avkastningen ikke belastes pensjonsbe-
holdningen. Pensjonsinnretningen må selv dekke 
dette tapet. Dette følger av pensjonsinnretningens 
nullgaranti, det vil si pensjonsinnretningens 
garanti knyttet til at pensjonsbeholdningen til de 
enkelte medlemmer til enhver tid minst svarer til 
de premier og andre midler som er tilført pen-
sjonsbeholdningen, jf. § 2-3 annet ledd. Er avkast-
ningen negativ må hele reguleringspremien hen-
tes fra reguleringsfondet, eventuelt ved innbeta-
ling fra foretaket.

Tredje ledd tar sikte på tilfeller hvor det gjen-
nom årlig avkastning i opptjeningsperioden er 
bygget opp kapital i reguleringsfondet som ikke 
er brukt til oppregulering av pensjonsbeholdnin-
gen. Medlemmer som tar ut pensjon eller fratrer 
med pensjonsbevis, vil ikke nyte godt av en fremti-
dig oppregulering selv om kapitalen knyttet til 
deres pensjonsbeholdning vanligvis vil ha bidratt i 
oppbyggingen av reguleringsfondet. Det foreslås 
på denne bakgrunn at medlemmer skal få sin pen-
sjonsbeholdning forhøyet med en forholdsmessig 
del av reguleringsfondet på det tidspunkt pensjo-
nen tas ut eller ved fratreden med utstedelse av 
pensjonsbevis. En tilsvarende ordning gjelder 
etter reglene i foretakspensjonsloven for tilføring 
av en del av tilleggsavsetningene til en fripolise 
(foretakspensjonsloven §§ 4-6 og 4-7). Det vises til 
de alminnelige motiver avsnitt 9.2.

Bestemmelsen i tredje ledd må ses i sammen-
heng med utformingen av adgangen for Kongen 
til å sette en grense for hvor stor årlig avkastning 
som kan tilføres reguleringsfondet, jf. § 4-10 fjerde 
ledd. Hvis avkastningen et år er høyere enn den 
fastsatte grensen, skal det overskytende tilføres 
foretakets premiefond.

I fjerde ledd er det bestemt at paragrafen også 
gjelder når det er avtalt investeringsvalg for fore-
taket etter § 5-6. Det betyr at selv om det er inn-
gått slik avtale, skal avkastningen benyttes til opp-
regulering av beholdningen etter § 4-8 og for øvrig 
tilføres reguleringsfondet. Videre skal foretaket 
tilføres nødvendige midler om avkastningen ikke 
er tilstrekkelig til å dekke reguleringspremien. 
Det vises til de alminnelige motiver avsnitt 6.9. 

Til § 4-8. Årlig regulering av pensjonsbeholdningen

Premie for den årlige pensjonsopptjeningen vil 
følge den individuelle inntektsutviklingen til med-

lemmene av pensjonsordningen. Dette følger av 
§§ 4-2 til 4-4. Den årlige premien etter § 4-2, omfat-
ter imidlertid ingen regulering av allerede opp-
tjent pensjon ved lønnsøkning.

For å sikre at opptjent pensjon holder tritt med 
inntektsutviklingen, bygger standardmodellen på 
et prinsipp om at pensjonsbeholdningen skal 
reguleres. Etter foretakspensjonsloven har det 
vært vanlig å regulere den beregnede ytelsen. 
Denne forskjellen i reguleringsmåte må ses i sam-
menheng med at i en foretakspensjonsordning er 
opptjent pensjon knyttet til den årlige pensjons-
ytelsen, mens kollektiv tjenestepensjonsforsikring 
knytter opptjeningen til pensjonsbeholdningen.

Utkastet til § 4-8 åpner for to ulike måter som 
pensjonsbeholdningen kan reguleres på. Det 
vises til de alminnelige motiver avsnitt 6.5.2.

Utgangspunktet er at pensjonsbeholdningen 
skal reguleres årlig fra 1. mai i samsvar med 
alminnelig lønnsvekst, jf. første ledd første punk-
tum. En slik regulering skal fastsettes i pensjons-
planen. Pensjonsbeholdningene vil da bli regulert 
med samme prosentsats for alle arbeidstakere 
uansett hvilken konkret lønnsutvikling den 
enkelte har. I lovutkastet er det vist til at alminne-
lig lønnsvekst beregnes på samme måte som for 
folketrygden, jf. annet punktum. Reguleringens 
størrelse vil i dette tilfellet være den samme som 
etter ny folketrygd, jf. folketrygdloven §§ 20-4 
siste ledd og 20-18. Dette vil innebære verdisik-
ring av tjenestepensjonsforsikring på linje med 
alderspensjonen i folketrygden. 

Tredje punktum åpner for en alternativ måte å 
regulere pensjonsbeholdningen på. I pensjons-
planen kan det fastsettes at reguleringen skal 
baseres på lønnsøkningen for de enkelte medlem-
mer som ledd i den alminnelige lønnsutviklingen i 
foretaket. Begrepet alminnelig lønnsutvikling i 
foretaket er hentet fra foretakspensjonsloven § 5-6 
første ledd bokstav a som «gir mulighet til å 
begrense pensjonskostnadene som følge av en særlig 
høy lønnsutvikling», jf. merknadene til § 5-6 i NOU 
1998: 1 Utkast til lov om foretakspensjon. Se også 
alminnelige motiver avsnitt 4.1.1. Mens arbeidsta-
kere som har lønnsutvikling utover alminnelig 
lønnsutvikling i foretaket får regulert pensjons-
grunnlaget også i forhold til tidligere tjenestetid i 
foretaket etter foretakspensjonsloven, med min-
dre annet er fastsatt i regelverket, er denne rege-
len speilvendt i utkastet til lov om kollektiv tjenes-
tepensjonsforsikring. Reguleringspremie for 
lønnsutvikling utover alminnelig lønnsutvikling i 
foretaket vil bare bli innbetalt om det er fastsatt 
regler om særskilt avtalt lønnøkning etter utkastet 
§ 4-9. Selv om det ikke vil bli betalt regulerings-
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premie for medlemmer med lønnsutvikling utover 
alminnelig lønnsutvikling i foretaket med mindre 
dette følger av pensjonsplanen, vil den nye lønnen 
til et medlem uansett benyttes som grunnlag for 
den årlige premien som foretaket betaler, jf. §§ 4-6 
første ledd, 4-10 første ledd og 4-3. 

Velges alternativet med regulering av pen-
sjonsbeholdningen basert på den alminnelige 
lønnsutvikling i foretaket, vil pensjonsbeholdnin-
gen bli regulert individuelt for hvert medlem. For 
arbeidstakere som har en lønnsutvikling som lig-
ger innenfor den alminnelige lønnsutviklingen i 
foretaket, vil pensjonsbeholdningen således bli 
regulert i samme takt som lønnsutviklingen og 
dermed også i samme takt som den årlige pre-
mien etter § 4-6. Store lønnshopp som følge av 
skifte av stilling, vesentlig endring av arbeidsopp-
gaver eller ved særskilt avtale, omfattes imidlertid 
ikke av reguleringen i annet punktum. Slike lønns-
hopp omtales nærmere i § 4-9.

I foretak som over tid har en alminnelig lønns-
utvikling høyere enn alminnelig lønnsvekst i sam-
funnet, vil reguleringen etter annet punktum gi en 
høyere regulering enn om man valgte regule-
ringsmåten etter første punktum. For et foretak 
med høy lønnsutvikling som ønsker å benytte pen-
sjonsordningen som et ledd i sin rekrutterings-
politikk, vil det kunne være naturlig å velge pen-
sjonsregulering etter annet punktum. Det kan 
imidlertid være verdt å merke seg at lønnshopp 
knyttet til stillingsendringer, skifte av arbeidsopp-
gaver mv. generelt sett vil inngå i den alminnelige 
lønnsveksten i samfunnet. Det betyr at arbeidsta-
kere i foretak som bare har litt høyere samlet 
lønnsutvikling enn alminnelig lønnsvekst i sam-
funnet, kan risikere å få en lavere regulering etter 
annet punktum enn etter første punktum, fordi 
lønnshopp i foretaket som følge av stillingsend-
ring eller skifte av arbeidsoppgaver ikke vil omfat-
tes av den alminnelige lønnsutviklingen i fore-
taket.

For foretak med svak lønnsevne og en lønnsut-
vikling lavere enn alminnelig lønnsvekst, vil annet 
punktum også kunne tenkes anvendt. Arbeids-
takerne i foretaket vil da kunne få en lavere pen-
sjonsregulering enn alminnelig lønnsvekst. Det 
antas likevel at foretak i denne kategorien vanlig-
vis vil foretrekke grunnmodellen uten regule-
ringsansvar for foretaket, jf. § 4-12 flg. 

De enkelte foretak i privat sektor vil gjennom-
føre lønnsøkninger på ulike måter. Det vil derfor i 
stor grad være opp til foretakene selv, eventuelt 
etter forhandlinger med arbeidstakerne, å fast-
legge rammene for den alminnelige lønnsutviklin-
gen i foretaket. Det vil være naturlig at pensjons-

planen gir uttrykk for hovedprinsippene knyttet til 
hva som omfattes av alminnelig lønnsutvikling i 
foretaket. Hvis stillingsendring med lønnshopp 
skjer samtidig med et lønnsoppgjør, vil det være 
behov for at foretaket definerer hvilken del av 
lønnsutviklingen som må anses å ligge innenfor 
den alminnelige lønnsutviklingen i foretaket for å 
trekke den fra lønnsøkningen som må anses knyt-
tet til stillingsendringen. 

Regulering av pensjonsbeholdningen etter før-
ste ledd gjelder for pensjon under opptjening så 
lenge medlemmet har stilling i foretaket. For med-
lemmer som har fratrådt og ikke lenger arbeider i 
foretaket, vil foretakets reguleringsansvar etter 
første ledd opphøre, jf. annet ledd første punktum. 
Etter slik fratreden vil pensjonsbeholdningen til 
medlemmet bli regulert med utgangspunkt i den 
årlige avkastning av midlene i beholdningen, jf. 
§ 6-8 tredje ledd annet punktum. Se merknadene 
til denne paragrafen nedenfor og de alminnelige 
motiver avsnitt 9.3.

Også ved uttak av full pensjon vil foretakets 
reguleringsansvar etter første ledd opphøre. Ved 
delvis uttak av pensjon og fortsatt stilling i fore-
taket skal den pensjonsbeholdningen som ikke 
allerede er tatt ut i pensjon reguleres, jf. annet 
punktum. 

Reguleringspremien for å dekke regulering 
etter alminnelig lønnsvekst eller alminnelig lønns-
utvikling i foretaket skal finansieres ved den årlige 
avkastning av de midler som er knyttet til med-
lemmenes pensjonsbeholdninger, jf. tredje ledd 
første punktum. Er avkastningen ikke tilstrekkelig, 
overføres midler fra reguleringsfondet etter § 4-7 
annet ledd. Eventuell premie som ikke dekkes av 
avkastningen og midler i reguleringsfondet, dek-
kes av foretaket, jf. annet punktum. Premiefondet 
kan på vanlig måte benyttes til å oppfylle fore-
takets betalingsplikt når det gjelder slik premie, jf. 
utkastet § 5-12 første ledd bokstav a. Det vises til 
de alminnelige motiver avsnitt 6.5.3.

Når det er inngått avtale om investeringsvalg 
for foretaket etter § 5-6, skal de samme prinsipper 
gjelde for regulering av pensjonsbeholdningen 
som når det er avtalt standardmodell uten slikt 
investeringsvalg, jf. fjerde ledd. For medlemmet vil 
det derfor ikke ha betydning om det er avtalt 
investeringsvalg for foretaket eller ikke, med unn-
tak av at størrelsen av den andel av regulerings-
fondet som tilføres medlemmets pensjonsbehold-
ning ved fratreden eller uttak av alderspensjon 
kan ha blitt påvirket at foretakets investerings-
valg. Det vises også til merknadene til §§ 4-6 
femte ledd annet punktum og 4-7 fjerde ledd. Se 
også de alminnelige motiver avsnitt 6.9. 
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Til § 4-9. Særskilt avtalt lønnsøkning

I en sluttlønnsbasert foretakspensjonsordning 
kan store lønnshopp medføre betydelig regule-
ringspremie. Dette gjelder i særlig grad dersom 
lønnshoppet skjer sent i karriereløpet. Reglene i 
lovutkastet § 4-9 er utformet for å gi foretaket kon-
troll over de pensjonskostnader som slike lønns-
hopp kan medføre. Standardmodellens regule-
ringsalternativ i § 4-8 første ledd annet punktum 
omfatter derfor ikke lønnsøkninger utenfor den 
alminnelige lønnsutviklingen i foretaket. Dette 
gjelder lønnøkninger som følge av stillingsskifte 
og vesentlig endring av arbeidsoppgaver, samt 
andre lønnsøkninger av betydning som avtales 
særskilt og som ligger utenfor den alminnelige 
lønnsutviklingen i foretaket. Slike lønnsøkninger 
vil derfor i utgangspunktet ikke medføre regule-
ringsansvar for foretaket. Etter første ledd første 
punktum kan det i pensjonsplanen avtales at slike 
lønnsøkninger likevel skal medføre regulering av 
pensjonsbeholdningen. Det vises til de alminne-
lige motiver avsnitt 6.5.2.

Inneholder pensjonsplanen bestemmelse om 
regulering ved særskilt avtalt lønnsøkning, skal 
pensjonsbeholdningen tilføres en engangspremie 
som helt eller delvis tilsvarer differansen mellom 
pensjonsopptjeningen beregnet ut fra den nye løn-
nen og den lønnen som gjaldt før lønnsøkningen 
ble satt i kraft, jf. annet punktum. Regulering vil 
bare kunne skje for lønn inntil 12 G. 

Etter annet ledd skal pensjonsplanen inne-
holde nærmere regler om vilkårene for og omfan-
get av oppreguleringen av pensjonsbeholdningen 
ved særskilte avtalte lønnsøkninger, herunder ved 
stillingsskifte og endring av arbeidsoppgaver. 
Dette betyr at arbeidstakeren i det enkelte tilfellet 
ikke behøver å forhandle om pensjonsbeholdnin-
gen skal reguleres eller ikke, og bidrar dermed til 
å sikre oppfyllelse av likhetsprinsippet i tjeneste-
pensjonsretten som blant annet har kommet til 
uttrykk i § 2-3 tredje ledd. For å sikre dette må 
pensjonsplanen inneholde objektive kriterier for 
når regulering skal skje, og i hvilket omfang regu-
lering i tifelle skal skje. Det kan for eksempel 
bestemmes at regulering bare skal skje med virk-
ning for et visst antall år tilbake i tid eller være 
begrenset på annen måte.

En viktig forskjell ved oppregulering av pen-
sjonsbeholdningen ved særskilt avtalt lønns-
økning i forhold til regulering basert på alminne-
lig lønnsvekst eller alminnelig lønnsutvikling i 
foretaket etter § 4-8, er finansieringen av regule-
ringspremien. Mens avkastningen på pensjonsbe-
holdningen og reguleringsfondet er de prinsipale 

finansieringskilder for regulering etter § 4-8, skal 
reguleringspremie etter § 4-9 i sin helhet innbe-
tales av foretaket, jf. tredje ledd. Dermed kommer 
pensjonskostnad knyttet til slike særskilt avtalte 
lønnsøkninger frem på en tydelig måte. Videre vil 
betaling av reguleringspremie i disse tilfeller ikke 
belaste reguleringsfondet som arbeidstakerne har 
rett til en forholdsmessig del av ved fratreden 
med utstedelse av pensjonsbevis og ved uttak av 
pensjon, jf. § 4-7 tredje ledd. Det vises til de almin-
nelige motiver avsnitt 6.5.3.

Til § 4-10. Grenser for årlig premie for alderspensjon

Den årlige premien som tilføres pensjonsbehold-
ningen vil være basert på en prosent av lønnen, jf. 
merknadene til 4-2 tredje ledd. Etter lovutkastet vil 
premien være basert på en fast prosent for lønn opp 
til 12 G som vil gjelde for alle ansatte. Den høyeste 
prosentsatsen som kan benyttes i denne forbin-
delse er 7 prosent, jf. første ledd første punktum. For 
inntekter i intervallet mellom 7,1 G og 12 G åpnes 
det for at det kan betales en årlig tilleggspremie. 
Den høyeste satsen for årlig tilleggspremie som 
kan benyttes for dette lønnsintervallet er 18,1 pro-
sent, jf. annet punktum. Grensene for årlig premie 
og årlig tilleggspremie angir den øvre rammen for 
foretakenes bidrag til pensjonsordningen. Det vises 
til de alminnelige motiver avsnittene 5.3.5 og 6.3.

Grensen på 12 G for lønn som gir pensjonsopp-
tjening svarer til den tilsvarende grensen for opp-
tjening av pensjon i gammel folketrygd, i foretaks-
pensjon og i innskuddspensjon. Grensen på 12 G 
gjelder også etter den nye pensjonsordningen for 
stortingsrepresentanter og regjeringsmedlem-
mer. En kollektiv tjenestepensjonsforsikring hvor 
det er fastsatt at den høyeste prosentsatsen for 
den årlige tilleggspremien skal benyttes, vil med-
føre at den kollektive tjenestepensjonsordningen 
vil sikre arbeidstakeren tilnærmet samme opptje-
ning i tjenestepensjonsordningen for inntekter 
mellom 7,1 og 12 G som ny folketrygd gir for inn-
tekter opp til 7,1 G.

Grensene i første ledd gjelder de årlige pre-
mier. Tillegget på inntil 2 prosent som er behand-
let i § 4-6 første ledd annet punktum omfattes også 
av grensen i § 4-10 første ledd første punktum. 
Reguleringspremie som skal benyttes for å regu-
lere pensjonsbeholdningen før uttak (§§ 4-8 og 
4-9) og regulering av pensjoner etter uttak (§ 4-21) 
er derimot ikke omfattet av grensene for årlige 
premier, jf. annet ledd første punktum. Heller ikke 
premiebetaling for årlig premiefritak ved uførhet 
(§ 2-1) eller kostnader og risikopremier (§ 4-11) 
omfattes av grensene, jf. annet punktum.
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Arbeidstakere i stillinger med rett til å ta ut 
pensjon før 62 år, vil ha behov for innbetaling av 
en høyere årlig premie enn andre arbeidstakere 
for å nå samme pensjonsdekning. I tredje punktum 
er det åpnet for at Kongen ved forskrift kan fast-
sette høyere prosentsatser enn det som følger av 
første ledd for arbeidstakere med lavere alder enn 
62 år for rett til å ta ut tjenestepensjonen.

Avkastningen på midler i pensjonsbeholdnin-
gen skal benyttes til å regulere beholdningen. Er 
avkastningen høyere enn det som er nødvendig 
for å regulere pensjonsbeholdningen i samsvar 
med pensjonsplanen, skal det overskytende til-
føres reguleringsfondet, jf. 4-7. I tredje ledd første 
punktum er det inntatt en hjemmel for Kongen til 
å fastsette en høyeste avkastningsprosent som 
skal kunne tilføres reguleringsfondet. Avkastning 
utover dette nivået skal tilføres premiefondet, jf. 
annet punktum. Premiefondet er nærmere 
behandlet i §§ 5-10 flg. En tilsvarende bestem-
melse som gir Kongen hjemmel til å fastsette en 
høyeste avkastningsprosent er inntatt i innskudds-
pensjonsloven § 3-2 annet ledd. Denne hjemmelen 
er hittil ikke tatt i bruk.

Til § 4-11. Årlige kostnader og risikopremier

I tillegg til de årlige premier til alderspensjonen, 
skal foretaket dekke pensjonsinnretningens kost-
nader til administrasjon og forvaltning av pen-
sjonsordningen, jf. første ledd første punktum. 
Videre skal foretaket dekke premie for premiefri-
tak ved uførhet, jf. annet punktum. Slike kostnader 
og premier skal betales årlig i opptjeningstiden og 
også mens pensjonen tas ut. Premiefritak ved 
uførhet skal likevel ikke betales når medlemmet 
har begynt å ta ut full alderspensjon.

Pensjonsinnretningen har risiko for at plasse-
ringen av midlene i pensjonsordningen i løpet av 
et år ikke fører til negativ avkastning. Denne 
såkalte nullgarantien er hjemlet i § 2-3. Etter annet 
ledd bokstav a skal foretaket dekke vederlag til 
pensjonsinnretningen for slik avkastningsrisiko 
før uttak av pensjon. Dette vederlaget skal også 
betales årlig i opptjeningstiden. Pensjonsinnret-
ningen kan ved avtale etter § 5-8 påta seg en 
avkastningsrisiko høyere enn null, og ved indivi-
duell investeringsportefølje etter § 5-5 eller ved 
investeringsvalg for foretaket etter § 5-6 en lavere 
avkastningsrisiko enn null. Pensjonsinnretningen 
skal kreve særskilt godtgjørelse for slik avkast-
ningsrisiko, jf. § 5-8 femte ledd.

Pensjonsinnretningens nullgaranti gjelder 
også i utbetalingsperioden (§ 2-3). Etter bokstav b
skal foretaket derfor betale årlig vederlag for 

avkastningsrisiko i utbetalingsperioden. I tillegg 
må foretaket betale eventuell reguleringspremie 
dersom det er avtalt regulering av pensjonene 
etter § 4-21 annet ledd. Foretaket må også betale 
årlig vederlag for premie for levealdersrisiko i 
utbetalingsperioden. Dette er premie for risikoen 
for at den faktiske utvikling av levealderen utvi-
kler seg annerledes enn forutsatt for de justerte 
delingstallene som er benyttet ved fastsettelse av 
de årlige ytelser etter §§ 4-17 og 4-18 første til 
tredje ledd. Pensjonsinnretning som har særlig 
levealdersrisiko i sin portefølje, som faller inn 
under § 4-18 fjerde ledd, kan ta hensyn til dette 
ved beregning av årlig premie for levealdersrisiko 
i utbetalingsperioden.

Det vises til de alminnelige motiver avsnittene 
5.6 og 6.10.

III. Grunnmodell

Til § 4-12. Årlig pensjonsopptjening. 
Pensjonsbeholdningen

Første, annet og fjerde ledd svarer til bestemmel-
sene i § 4-6 først til tredje ledd. Det vises til merk-
nadene til § 4-6 ovenfor samt alminnelige motiver 
kapittel 7.

Etter standardmodellen skal foretaket betale 
en reguleringspremie som tilføres pensjonsbe-
holdningen for at beholdningen skal reguleres 
etter §§ 4-8 og 4-9. Etter grunnmodellen betaler 
foretaket ingen reguleringspremie. I grunnmodel-
len vil foretaket ikke ha noen forpliktelser til å 
regulere pensjonsbeholdningen. Det er den fak-
tiske avkastningen som oppnås ved forvaltningen 
av midlene i pensjonsbeholdningen som etter 
grunnmodellen årlig skal tilføres pensjonsbehold-
ningen, jf. tredje ledd. Denne avkastningen vil 
sikre en regulering av pensjonsbeholdningen og 
dermed gi et bidrag til å verdisikre opptjent pen-
sjon. Er avkastningsprosenten over tid høyere enn 
prisstigningen, vil pensjonsbeholdningen bli fullt 
ut verdisikret. Skal pensjonsbeholdningen følge 
kjøpekraftsutviklingen blant arbeidstakerne, må 
avkastningen minst svare til lønnsveksten i sam-
funnet. Det vises til de alminnelige motiver avsnitt 
7.4.

I femte ledd er det presisert at pensjonsbehold-
ningen for det enkelte medlem er summen av de 
midler som er tilført beholdningen i samsvar med 
reglene i første til fjerde ledd. Etter § 4-1 annet 
ledd tilsvarer et medlems pensjonsopptjening pen-
sjonsbeholdningen. Etter § 5-5 kan det fastsettes i 
pensjonsplanen at pensjonsbeholdningene tilknyt-
tet de enkelte arbeidstakere skal forvaltes som 
individuelle investeringsporteføljer. Pensjonsbe-
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holdningene vil ved slikt investeringsvalg svare til 
verdien av investeringsporteføljen til enhver tid. 
Det vises til de alminnelige motiver avsnitt 7.6.

Til § 4-13. Grenser for årlig premie for alderspensjon

Første, annet og tredje ledd svarer i hovedsak til 
bestemmelsene i § 4-10 første ledd, annet ledd 
annet og tredje punktum og tredje ledd. Det vises 
til merknadene til denne paragrafen.

I første ledd er det en forskjell at høyeste pro-
sentsats for årlig premie opp til 12 G er 8 prosent 
høyere enn etter § 4-10. Grunnen til dette er at 
regulering av pensjonsbeholdningen etter grunn-
modellen alene foretas ved tilføring av årlig 
avkastning på midler i beholdningen. For å øke 
sannsynligheten for at pensjonsbeholdningen før 
uttak over tid skal kunne utvikle seg i samsvar 
med lønnsveksten, eller i nærheten av denne, vil 
det kunne være behov for en slik høyere sats. 
Etter standardmodellen vil foretaket i tillegg til 
årlig premie tilføre reguleringspremie til pen-
sjonsbeholdningen dersom avkastningen er 
lavere enn det som er fastsatt i pensjonsplanen. 
Selv om det i grunnmodellen åpnes for en høyere 
årlig premie, er det grunn til å anta at premiebe-
taling etter den høyeste satsen i grunnmodellen 
over tid likevel vil være lavere enn summen av 
premiebetalinger etter standardmodellen etter 
den høyeste premiesatsen for årlig premie og 
reguleringspremie. Det vises til de alminnelige 
motiver avsnitt 7.2.

Grensene i § 4-13 omfatter foruten årlig pre-
mie også det tillegg til årets premie på inntil 2 pro-
sent som foretaket årlig kan innbetale etter § 4-12 
første ledd annet punktum.

Til § 4-14. Årlige kostnader og risikopremier

Første ledd gjelder kostnader for administrasjon 
og forvaltning av pensjonsordningen etter grunn-
modellen. Dette er kostnader som kommer i til-
legg til de årlige premier etter § 4-12. Videre skal 
foretaket betale årlig premie for avkastningsrisiko 
knyttet til pensjonsbeholdning før uttak av pen-
sjon, samt premie for premiefritak ved uførhet.

Annet ledd omhandler vederlag for avkast-
ningsgaranti, premier for levealdersrisiko og 
administrative kostnader i utbetalingsperioden. 
Etter uttak av alderspensjon skal den årlige 
avkastningen av midler i pensjonsbeholdningen i 
grunnmodellen anvendes til å dekke slike veder-
lag, premier og kostnader. Er avkastningen for 
liten til dette, skal det gjøres fradrag i pensjons-
ytelsen for å dekke disse vederlag, premier og 

kostnader. Det vises til merknadene til § 4-11 og 
de alminnelige motiver avsnittene 5.6 og 7.7. 

Selv om det ikke antas at mange foretak vil 
velge kombinasjonen grunnmodell og regule-
ringsansvar for foretaket i utbetalingsperioden 
etter § 4-21 annet ledd, kan det likevel nevnes at 
en slik kombinasjon innebærer at foretaket i til-
felle må betale den reguleringspremie som ikke 
dekkes av avkastningen etter at det er gjort fra-
drag som nevnt i § 4-14 annet ledd.

IV. Uttak av alderspensjon mv.

Til § 4-15. Alder ved uttak av alderspensjon

Paragrafen svarer til foretakspensjonsloven § 5-7a. 
Det vises til de alminnelige motiver avsnitt 6.7.1. 

Til § 4-16. Utbetalingstid

Utgangspunktet er at alderspensjonen skal beta-
les så lenge arbeidstakeren lever. Første ledd byg-
ger på foretakspensjonsloven § 5-1 første ledd. I 
lovutkastet første punktum er det imidlertid presi-
sert at regelen om at alderspensjonen skal ytes 
livsvarig ikke gjelder når det i pensjonsplanen er 
fastsatt at pensjonens utbetalingstid kan nedsettes 
om samlet årlig alderspensjon er lavere enn om 
lag 30 prosent av G (annet ledd) eller det i 
pensjonsplanen er fastsatt at pensjonen bare skal 
utbetales i en avgrenset periode (§ 4-24). Annet 
punktum presiserer at en livsvarig alderspensjon 
ikke kan omdannes til en tidsavgrenset betaling i 
samsvar med reglene i § 4-24. Det vises til de 
alminnelige motiver avsnitt 6.7.2. 

Annet ledd bygger på foretakspensjonsloven 
§ 5-1 annet ledd og Banklovkommisjonens utred-
ning nr. 25, NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav, 
med forslag til endring av bestemmelsen. Bestem-
melsen er imidlertid søkt forenklet blant annet 
ved at man har benyttet den samme grense på 30 
prosent av G for årlig ytelse både for det tilfelle at 
utbetalingstiden reduseres med hjemmel i pen-
sjonsplanen og etter krav fra medlemmet. Når 
utbetalingstiden reduseres, beregnes alderspen-
sjonen på forsikringsteknisk grunnlag ut fra pen-
sjonsbeholdningen og beregningsgrunnlaget på 
uttakstidspunktet, jf. § 4-22 annet ledd.

Tredje ledd svarer til foretakspensjonsloven 
§ 5-1 tredje og fjerde ledd. 

Til § 4-17. Årlig alderspensjon

I kollektiv tjenestepensjonsforsikring er det stør-
relsen på pensjonsbeholdningen på uttakstids-
punktet som danner utgangpunkt for hvor store 
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pensjonsutbetalingene vil bli, jf. første ledd først 
punktum. Det vises til de alminnelige motiver 
avsnitt 6.7.2. 

I annet punktum foreslås det at i forbindelse 
med uttaket av pensjonen skal medlemmets pen-
sjonsbeholdning få tilført en forholdsmessig del 
av reguleringsfondet. Tilføringen skal skje ut fra 
hvor stor medlemmets pensjonsbeholdning er i 
relasjon til summen av alle pensjonsbeholdninger. 
Et medlem som har dobbelt så stor pensjonsbe-
holdning som et annet medlem vil således få til-
ført dobbelt så mye midler fra reguleringsfondet. 
Regelen er nærmere omtalt i merknadene til § 4-7 
tredje ledd. 

Etter at pensjonsbeholdningen er blitt tilført 
en forholdsmessig del av reguleringsfondet, skal 
beholdningen levealdersjusteres, jf. annet ledd. 
Levealdersjusteringen skjer ut fra forventet gjen-
stående levetid på uttakstidspunktet. Det foretas 
ikke en konkret vurdering av hvor lenge det 
enkelte medlem forventes å leve, men ut fra hvor 
lenge det antas at personer som tilhører samme 
aldersgruppe og som er medlem av pensjonsord-
ningen generelt antas å leve. Nærmere regler om 
levealdersjustering er fastsatt i fjerde ledd og i 
§ 4-18. Det vises til de alminnelige motiver avsnit-
tene 5.5 og 6.7. 

Kollektiv tjenestepensjonsforsikring er tilpas-
set reglene om fleksibelt uttak. Et medlem kan 
derfor selv velge uttakstidpunktet fra fylte 62 år, jf. 
§ 4-15. Et medlem som tar ut en livsvarig pensjon 
fra fylte 62 år, må forventes å få denne utbetalt i 
flere år enn et medlem som venter med uttak til 
for eksempel fylte 70 år. Pensjonsordninger med 
fleksibelt uttak er innrettet slik at et medlem som 
venter med å ta ut pensjonen, skal få høyere årlige 
ytelser enn et medlem i samme alder som tar ut 
pensjonen tidligere. Lever begge medlemmer 
nøyaktig så lenge som det er lagt til grunn for 
levealdersjusteringen, er meningen at de begge 
samlet sett skal ha mottatt like store pensjonsytel-
ser. Dette prinsippet om at forventet nåverdi av 
det enkelte medlems samlede pensjonsutbetalin-
ger er uavhengig av uttaksalder, blir omtalt som 
nøytralt uttak, jf. tredje ledd. Et sentralt formål 
med å levealdersjustere pensjonsbeholdningen er 
å unngå at pensjonsleverandørenes utgifter til 
pensjon øker når gjennomsnittlig levealder i den 
aktuelle populasjonen øker. 

For å kunne gjennomføre levealdersjusterin-
gen og prinsippet om nøytralt uttak, anvendes tall 
som er basert på de delingstallene som er fastsatt 
for ny folketrygd, eventuelt justert ut fra forsi-
kringsbransjens behov. For å finne årlig pensjons-
ytelse deles derfor pensjonsbeholdningen ved 

uttak på delingstallet, jf. fjerde ledd første punktum. 
Delingstallene skal være de samme for kvinner og 
menn, jf. annet punktum. Kjønnsnøytrale delings-
tall er nærmere omtalt under alminnelige motiver 
avsnitt 5.5.4.

For å ivareta den store variasjonen i levealder 
og uttakstidspunkt er det for bruk for alderspen-
sjon i folketrygden utarbeidet et tabellverk med 
delingstall. Dette tabellverket er brukket ned på 
månedsbasis. I femte ledd første punktum er det på 
denne bakgrunn bestemt at den årlige pensjons-
ytelsen for et medlem beregnes ut fra det delings-
tallet som gjelder for medlemmet for den måned 
uttaket av alderspensjon foretas. Det vises til de 
alminnelige motiver avsnittene 5.5.5 og 6.6.

Delingstallene i folketrygden fastsettes ende-
lig det året medlemmets årskull fyller 61 år. Tal-
lene vil blant annet være basert på Statistisk sen-
tralbyrås fremskrivninger av levealderen basert 
på observert og videre antatt demografisk utvik-
ling. Slike fremskrivninger vil være prognoser 
som kan vise seg å bli oppfylt i større eller mindre 
grad. Det er pensjonsinnretningen som etter lov-
utkastet vil ha risikoen for avvik mellom forventet 
og faktisk utvikling av levealderen til den popula-
sjonen som omfattes av kollektiv tjenestepensjons-
forsikring, jf. femte ledd annet punktum. Viser det 
seg at levealderen for medlemmene som er omfat-
tet av ordningen gjennomgående blir høyere enn 
det som er lagt til grunn for levealdersjusteringen, 
er det pensjonsinnretningen som vil måtte bære 
den økonomiske belastningen knyttet til en even-
tuell forlengelse av utbetalingsperioden. Den 
risiko som en pensjonsinnretning vil ha med hen-
syn til levealderen til medlemmene i en kollektiv 
tjenestepensjonsforsikring, vil imidlertid være 
svært avdempet i forhold til den risiko som pen-
sjonsinnretningene har i dag for livsvarige fore-
takspensjonsytelser som er uten levealdersjuste-
ring.

Den risiko som pensjonsinnretningen har i 
utbetalingsperioden knyttet til levealdersrisiko må 
pensjonsinnretningen få betalt for. Det samme 
gjelder for pensjonsinnretningens avkastningsri-
siko, jf. sjette ledd. Etter standardmodellen er det 
foretaket som i utgangspunktet skal betale pre-
mier for å dekke slik risiko, jf. § 4-11 annet ledd 
bokstav b. I grunnmodellen dekkes premiene i 
avkastningen på pensjonsbeholdningen eller 
eventuelt ved et fradrag i den årlige pensjonsytel-
sen, jf. 4-14 annet ledd. Delingstallene som pen-
sjonsinnretningen skal benytte skal være like for 
alle uansett om det kan være knyttet forskjellig 
risiko til ulike grupper av medlemmer. Ulik leve-
aldersrisiko mellom grupper av medlemmer kan 
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imidlertid pensjonsinnretningen ta hensyn til ved 
fastsettelse av premietariffene, jf. forsikringsvirk-
somhetsloven §§ 9-3 og 9-3a. Det vises til de almin-
nelige motiver avsnittene 5.5.6, 6.6 og 7.5. 

Til § 4-18. Delingstall

Levealdersjustering og nøytralt uttak skal gjen-
nomføres ved bruk av delingstallene som fastset-
tes for folketrygden, jf. første ledd. Disse delings-
tallene fastsettes på bakgrunn av forventet gjen-
stående levetid på uttakstidspunktet beregnet ut 
fra gjennomsnittet av observerte dødelighetsrater 
for eldre årskull de siste ti årene forut for fastset-
telsestidspunktet. Ved fastsettelse tas det hensyn 
til dødelighet fram til uttakstidspunktet og regule-
ring av pensjonene. Videre er det benyttet en dis-
konteringsrente ved fastsettelse av delingstallene 
som svarer til antatt lønnsvekst, jf. folketrygd-
loven § 20-13.

Levealderen for populasjonen som omfattes av 
kollektiv tjenestepensjonsforsikring må forventes 
å avvike noe fra levealderen til populasjonen som 
tar ut alderspensjon i folketrygden, se ovenfor 
alminnelige motiver avsnittene 5.5.6. I annet ledd 
første punktum er det derfor åpnet for at pensjons-
innretningene kan justere delingstallene i folke-
trygden for å ta hensyn til at dødelighetsstatistikk 
som benyttes av pensjonsinnretningene avviker 
fra den alminnelige utvikling i befolkningens leve-
alder, det vil si de demografiske data som er lagt 
til grunn for folketrygdens delingstall. Det er ikke 
den enkelte pensjonsinnretning som kan fastsette 
egne justeringsfaktorer. Det er kun justeringsfak-
tor fastsatt av en samlet livsforsikringsbransje 
som kan benyttes. Dette innebærer at alle pen-
sjonsinnretningene må benytte samme justerings-
faktor. Det justerte delingstallet som bransjen fast-
setter, skal være det samme for alle grupper, her-
under for kvinner og menn, jf. § 4-17 fjerde ledd. 
Når bransjen må benytte samme justeringsfaktor 
sikrer man i prinsippet at en pensjonsbeholdning 
vil gi samme årlig pensjonsytelse uansett hvilket 
foretak som pensjonsbeholdningen er plassert i. 

Dersom det skjer endring i levealder eller ren-
tenivå, kan pensjonsinnretningene ha behov for å 
endre justeringsfaktoren. I annet ledd annet punk-
tum er det åpnet for at justeringsfaktoren kan 
endres om det har inntruffet vesentlige endringer 
i forhold til de forutsetningene som var lagt til 
grunn. Siden det dreier seg om bransjefastsatt jus-
teringsfaktor, kreves det at bransjen blir enig om 
endringen. En økning av levealderen behøver 
imidlertid ikke i seg selv gi grunnlag for endring 
av justeringsfaktoren selv om økningen er vesent-

lig. Grunnen til dette er at en økning i levealderen 
i stor grad vil medføre en endring i delingstallene i 
folketrygden som årlig vil bli endret. Justerings-
faktoren bør derfor søkes fastsatt slik at det for 
eksempel bare er vesentlig ulikhet i utviklingen i 
dødeligheten i populasjonen som har rett til kol-
lektiv tjenestepensjonsforsikring og populasjonen 
i folketrygden som medfører behov for å endre 
justeringsfaktoren.

Etter tredje ledd første punktum skal Finanstil-
synet gis melding om hvorvidt den justeringsfak-
toren som bransjen har fastsatt skal gjelde for pen-
sjonsinnretningene. Meldingen skal inneholde en 
redegjørelse for de forhold som ligger til grunn 
for beregningen av justeringsfaktoren, jf. annet 
punktum. Det vil blant annet gjelde informasjon 
om de demografiske og forsikringstekniske forut-
setninger som er lagt til grunn.

Etter tredje punktum kan Finanstilsynet gi 
nærmere regler om beregningen av justeringsfak-
toren. Hjemmelen kan blant annet være aktuell å 
anvende dersom Finanstilsynet ikke er enig i 
hvordan livsforsikringsbransjen har fastsatt juste-
ringsfaktoren. Den kan også være aktuell å bruke 
dersom bransjen ikke blir enig om utformingen av 
justeringsfaktoren.

Enkelte pensjonsinnretninger vil kunne få en 
samlet populasjon knyttet til kollektiv tjenestepen-
sjonsforsikring som innebærer en levealdersri-
siko som avviker fra det som må anses som vanlig 
blant pensjonsinnretningene. Hvis det må antas at 
den samlede populasjonen i et selskap vil leve len-
gre enn det som er lagt til grunn for delingstallene 
i folketrygden og livsforsikringsbransjens juste-
ringsfaktor, vil pensjonsbeholdningene vise seg 
for små til å forsvare årlige pensjonsutbetalinger 
basert på de bransjejusterte delingstall. Pensjons-
innretningen vil da kunne komme i brudd med 
prinsippet om at forpliktelsene skal være fullt 
fondsdekket. I fjerde ledd første punktum er det 
åpnet for at en enkelt pensjonsinnretning skal 
kunne ta hensyn til slike forhold ved beregningen 
av årlig premie for levealdersrisiko i utbetalings-
perioden, jf. §§ 4-11 og 4-14 forutsatt at de bransje-
justerte delingstallene ikke reflekterer levealders-
risikoen i pensjonsinnretningens samlede porte-
følje av kollektive tjenestepensjonsforsikringer. 
Regelen vil bare kunne benyttes dersom det bran-
sjejusterte delingstallet ikke tar hensyn til den 
konkrete levealdersrisikoen. I den grad det skulle 
ligge sikkerhetsmargin i de bransjejusterte 
delingstallene, vil regelen i fjerde ledd første 
punktum ikke kunne anvendes uten at det legges 
til grunn at sikkerhetsmarginen ikke tar høyde for 
den konkrete levealdersrisikoen i pensjonsinnret-



NOU 2012: 13 163
Pensjonslovene og folketrygdreformen II Kapittel 12
ningen. I annet punktum er Kongen gitt myndig-
het til å gi nærmere regler om beregning knyttet 
til slik særlig levealdersrisiko. Det vises til almin-
nelige motiver avsnittene 5.5.5 og 5.5.6.

Til § 4-19. Uttak av alderspensjon

Første til tredje og femte ledd svarer til foretakspen-
sjonsloven § 5-7b. I annet ledd er grensen for 
laveste uttaksgrad hevet fra 20 til 30 prosent i sam-
svar med utkastet til § 4-16 annet ledd. 

I fjerde ledd er det tatt inn en henvisning til 
reglene om omregning av pensjonsytelsen i § 4-22 
dersom uttaksgraden endres.

Det vises til de alminnelige motiver avsnitt 
6.7.1.

Til 4-20. Pensjonsopptjening etter pensjonsopptak

I samsvar med prinsippet om fleksibelt uttak av 
pensjon, er opptjening og uttak to uavhengige 
begivenheter. Uttak av pensjon, også fullt uttak, 
medfører ikke at opptjening av pensjon opphører. 
Så lenge arbeidstakeren fortsetter å arbeide og 
mottar lønn, har han eller hun rett til å få tilført 
årlig premie til pensjonsbeholdningen. Dette 
gjelder frem til arbeidstakeren fyller 75 år, jf. 
utkastet § 3-9 annet ledd. Tilsvarende ordning er 
lagt til grunn for ny alderspensjon etter folke-
trygden. Det vises til de alminnelige motiver 
avsnitt 6.7.1.

Opptjening av pensjon med samtidig uttak, vil 
medføre økt pensjonsytelse. Første ledd regulerer 
de tilfellene hvor pensjonsopptjening skjer samti-
dig med at medlemmet tar ut full pensjon. Den 
opptjeningen som er tilført pensjonsbeholdnin-
gen skal regnes om til årlig pensjon etter reglene 
i §§ 4-17 femte ledd og 4-18 og den årlige ytelsen 
som fremkommer skal legges til årlig pensjons-
ytelse. Slik omregning skal foretas en gang i året 
etter at opptjeningen er tilført beholdningen, 
sml. folketrygdloven § 20-17. I annet ledd er det 
presisert at omregningen skal skje 1. januar 
hvert år.

Tredje ledd som svarer til folketrygdloven § 20-
17 annet ledd første punktum, gjelder de tilfeller 
hvor arbeidstakeren tar ut gradert pensjon og 
samtidig opptjener pensjon. Også i dette tilfellet 
skal premiemidlene tilføres pensjonsbeholdnin-
gen. Det skal imidlertid ikke uten videre foretas 
en omregning 1. januar hvert år. Nivået på den 
årlige pensjonsytelsen som medlemmet har mot-
tatt skal videreføres inntil medlemmet gir beskjed 
om annen uttaksgrad i samsvar med utkastet § 4-
19 tredje ledd eller uttaksgraden blir endret til full 

pensjon ved fylte 75 år. Når uttaksgraden endres 
foretas omregningen. 

Til § 4-21 Årlig avkastning. Regulering av pensjoner

Den pensjonsbeholdningen som medlemmet har 
når uttaket av pensjon begynner, vil bli suksessivt 
redusert gjennom utbetalingsperioden. Midlene 
tilknyttet pensjonsbeholdningen vil også i utbeta-
lingsperioden bli forvaltet av pensjonsinnretnin-
gen. Den avkastning som oppnås ved forvaltnin-
gen skal benyttes til pensjonsregulering, jf. første 
ledd. Det vises til de alminnelige motiver avsnitt 
6.8.

Regulering av pensjonsytelsene kan skje på to 
ulike måter som er behandlet i paragrafens annet 
og tredje ledd. Tredje ledd kan anvendes både for 
standardmodellen og grunnmodellen. Annet ledd 
er tilpasset standardmodellen. Selv om loven ikke 
er til hinder for at reguleringsmåte i annet ledd 
anvendes også for en pensjonsplan som følger 
grunnmodellen, antas det at denne regulerings-
måten er mindre aktuell for pensjonsordninger 
etter grunnmodellen. Dersom det i pensjonspla-
nen er fastsatt en slik reguleringsmåte i utbeta-
lingstiden, må det påregnes at det vil bli krevet at 
foretaket balansefører pensjonsforpliktelsen med 
mindre det gjelder et foretak som faller inn under 
kategorien små foretak i regnskapsloven, jf. regn-
skapsloven § 5-10 og alminnelige motiver avsnitt 
4.3.4.

Det følger av lovutkastet annet ledd første 
punktum at det i pensjonsplanen kan fastsettes at 
pensjoner under utbetaling skal reguleres årlig i 
samsvar med alminnelig lønnsvekst og deretter 
fratrekkes 0,75 prosent. Dette er samme regule-
ringsmåte som for ny folketrygd. Det åpnes også 
for at det i pensjonsplanen fastsettes alternative 
reguleringsmåter, det vil si at pensjonsytelsene 
reguleres i samsvar med eller delvis i samsvar 
med grunnbeløpet i folketrygden. Den høyeste 
regulering som kan fastsettes etter lovutkastet er 
således regulering av pensjonsytelsene i samsvar 
med grunnbeløpet i folketrygden som svarer til 
alminnelig lønnsvekst. Det vises til de alminnelige 
motiver avsnittene 6.8 og 7.5.

Den prinsipale finansieringsmåte for regule-
ringen er avkastningen på midlene i beholdnin-
gene for de medlemmer som har tatt ut pensjon, 
jf. annet punktum. Dersom årlig avkastning over-
stiger det som er nødvendig for å gjennomføre 
reguleringen i samsvar med det som er fastsatt i 
pensjonsplanen, skal det overskytende tilføres 
pensjonsordningens pensjonsreguleringsfond, jf. 
tredje punktum. Er den årlige avkastningen ikke 
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tilstrekkelig til å dekke reguleringspremien, føl-
ger det av fjerde punktum at manglende regule-
ringspremie skal dekkes av midler i pensjonsord-
ningens pensjonsreguleringsfond. Hvis det heller 
ikke er tilstrekkelig midler i pensjonsordningens 
pensjonsreguleringsfond til å dekke regulerings-
premien, skal udekket del av reguleringspremien 
dekkes av foretaket.

Det ville stride mot intensjonen i lovforslaget 
for standardmodellen om foretaket bevisst fast-
satte en reguleringssats som medførte at avkast-
ningen så å si alltid ville være høyere enn regule-
ringspremien for å slippe unna reguleringsansva-
ret i annet ledd. Hvis et foretak ikke ønsker å ha 
risiko knyttet til reguleringsansvar i utbetalings-
tiden, er det naturlig å etablere en ordning etter 
alternativet i tredje ledd.

Reguleringspremien vil være størst i begynnel-
sen av utbetalingsperioden. Det har sammenheng 
med at forventet gjenstående levetid da vil være 
lengre enn når utbetalingen har vart en del år. 
Reguleringspremien skal dekke en økning i pen-
sjon ikke bare i det påfølgende året, men i alle de 
årene medlemmet har igjen. Vanligvis vil også pen-
sjonsbeholdningen være størst i begynnelsen av 
utbetalingsperioden og da gi grunnlag for høyere 
avkastningsbeløp enn senere i perioden. Dette 
innebærer at profilen på reguleringspremien og 
profilen på avkastningen vil kunne være ganske lik.

Pensjonsreguleringsfondet etter annet ledd er 
ikke knyttet til den enkelte arbeidstaker, men er et 
felles pensjonsreguleringsfond for pensjonsord-
ningen, jf. § 1-2 første ledd bokstav g. Om fore-
taket vil måtte innbetale premie, vil være avhengig 
av om avkastningen på alle pensjonsbeholdnin-
gene som er knyttet til pensjoner under utbetaling 
og ordningens pensjonsreguleringsfond til 
sammen er tilstrekkelig til å dekke regulerings-
premiene som påløper.

Hvis pensjonsplanen ikke inneholder regler 
om regulering som nevnt i annet ledd, skal årlig 
avkastning på midlene i det enkelte medlems pen-
sjonsbeholdning utbetales som et tillegg til med-
lemmets pensjonsytelse i det påfølgende året, jf. 
tredje ledd første punktum. Er avkastningen høyere 
enn det som er nødvendig for at ytelsen neste år 
skal øke mer enn alminnelig lønnsvekst deretter 
fratrukket 0,75 prosent, skal det overskytende til-
føres medlemmets pensjonsbeholdning for å 
kunne benyttes som tillegg i etterfølgende år, jf. 
annet punktum. Lovutkastet åpner for at det kan 
avtales annen ordning enn at høyeste utbetalings-
tillegg skal tilsvare alminnelig lønnsvekst deretter 
fratrukket 0,75 prosent. Det vises til de alminne-
lige motiver avsnitt 7.5.

Vanligvis vil pensjonsbeholdningen være 
størst når medlemmet tar ut pensjonen og etter 
hvert vil beholdningen bli redusert. Det må antas 
at når pensjonsbeholdningen er forholdsvis stor, 
vil den avkastningen som oppnås vanligvis være 
større enn det som er nødvendig for å finansiere 
tillegg til neste års ytelse. Pensjonsbeholdningen 
vil da få tilført midler. Etter hvert som pensjonsbe-
holdningen reduseres vil også avkastningen van-
ligvis avta, og det vil da bli behov for å trekke 
oftere på den avkastningen som tidligere er tilført 
pensjonsbeholdningen. Lever medlemmet lengre 
enn det som er lagt til grunn ved beregning av 
den årlige pensjonsytelsen, vil pensjonsbeholdnin-
gen bli brukt opp. Pensjonsinnretningen vil like-
vel måtte utbetale den årlige ytelsen til medlem-
met fordi dette er en forsikret ytelse. Det vil imid-
lertid ikke være noen midler for å finansiere til-
legg til den årlige ytelsen, og den årlige utbetalin-
gen vil da bli redusert og den årlige ytelsen vil bli 
utbetalt uten noe tillegg.

Dersom medlemmet tar ut gradert pensjon, jf. 
§ 4-19 annet ledd, skal tillegget etter § 4-21 tredje 
ledd bare utbetales forholdsmessig, jf. fjerde ledd. 
Det vil da kunne bli tilført større midler til med-
lemmets pensjonsbeholdning til bruk for utbeta-
ling av tillegg i senere år.

I femte ledd er det presisert at § 4-21 om regu-
lering og utbetaling av tillegg til pensjoner under 
utbetaling, ikke gjelder når det er avtalt at midlene 
i pensjonsordningen skal forvaltes i utbetalings-
perioden i egen investeringsportefølje med inves-
teringsvalg.

Til § 4-22. Omregning av pensjonsytelser

Lovutkastet § 4-19 gir medlemmene av pensjons-
ordningen adgang til å ta ut gradert pensjon. 
Endres uttaksgraden, må pensjonsytelsen omreg-
nes. Omregningen skjer i prinsippet på samme 
måte som når årlig ytelse fastsettes ved uttak. I 
første ledd første punktum henvises det derfor til at 
omregningen skal skje etter §§ 4-17 femte ledd og 
4-18. Har et medlem stoppet uttak av pensjon, 
beregnes den årlige ytelsen på samme måte når 
utbetalingen av pensjon gjenopptas, jf. annet punk-
tum.

Dersom årlig alderspensjon er liten, kan utbe-
talingstiden settes ned for at årlig alderspensjon 
skal utgjøre minst 30 prosent av G hvis dette frem-
går av pensjonsplanen eller kreves av medlem-
met, jf. utkastet § 4-16. Den årlige ytelsen må da 
omregnes. I disse tilfellene passer ikke den frem-
gangsmåten som er foreskrevet i §§ 4-17 femte 
ledd og 4-18 som bygger på at ytelsen er livsvarig. 
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I annet ledd er det derfor bestemt at omregning i 
et slikt tilfelle skal foretas på forsikringsteknisk 
grunnlag. 

Til § 4-23. Opplysningsplikt om pensjonsytelser

Paragrafen svarer til foretakspensjonsloven § 5-7d 
første og tredje til femte ledd. 

Annet ledd annet punktum viderefører Bank-
lovkommisjonens utkast i Utredning nr. 25, NOU 
2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav til endringer i 
foretakspensjonsloven § 5-7d tredje ledd annet 
punktum. Det vises til de alminnelige motiver 
avsnitt 5.7 og 6.7.1. 

V. Pensjonsordning med tidsavgrenset 
alderspensjon

Til § 4-24. Tidsavgrenset utbetalingsperiode

Kollektiv tjenestepensjonsforsikring er i utgangs-
punktet livsvarig. Det betyr at den ytes fra uttak 
og så lenge arbeidstakeren lever, jf. § 4-16 første 
ledd. I pensjonsplanen kan det likevel fastsettes at 
alderspensjonen skal være tidsavgrenset, jf. § 4-24 
første ledd første punktum. En tidsavgrenset alders-
pensjon skal alltid utbetales i minst 10 år. Videre 
skal den ikke opphøre før medlemmet er fylt 80 år. 
Tas alderspensjonen ut ved fylte 62 år, vil alders-
pensjonen derfor måtte utbetales i minst 18 år. 
Har medlemmet fylt 72 år på uttakstidspunktet, 
må pensjonen i alle fall betales ut til fylte 82 år. 
Bestemmelsen bygger på tilsvarende bestemmel-
ser i foretakspensjonsloven § 5-1 annet ledd og 
innskuddspensjonsloven § 7-4 første ledd. Etter 
disse reglene må pensjonen utbetales minst til 
medlemmet har fylt 77 år. Etter at foretakspen-
sjonsloven og innskuddspensjonsloven ble ved-
tatt, har gjennomsnittlig levealder øket i vesentlig 
grad og økningen fra 77 til 80 år reflekterer blant 
annet dette forholdet. Det vises til de alminnelige 
motiver avsnitt 6.7.3. 

Etter annet punktum kan en tidsavgrenset 
alderspensjon omdannes til livsvarig ytelse. Det er 
medlemmet som etter denne bestemmelse har 
myndighet til å kreve omdanning av ytelsen. Slik 
omdanning kan ikke bare skje i forbindelse med 
at pensjonen tas ut første gang. Omdanning kan 
også skje på et senere tidspunkt. Ved omdanning 
skal den årlige ytelsen omregnes, jf. tredje ledd.

Fastsettelse av årlig alderspensjonsytelse som 
er tidsavgrenset, foretas ved å ta utgangspunkt i 
pensjonsbeholdningen. Denne beholdningen divi-
deres deretter på delingstallet eventuelt forsi-
kringsteknisk justert med en faktor, jf. annet ledd 
første punktum. Justeringsfaktoren vil gå på forhol-

det mellom forventet levealder og den tidsavgren-
sede utbetalingstiden. Som følge av tidsavgrens-
ningen for hvor lenge pensjonen skal utbetales vil 
risikobildet være helt annerledes med hensyn til 
dødelighet og det vil ikke være noen risiko for at 
pensjonen må utbetales i lengre tid enn det som er 
fastsatt i pensjonsplanen. Den forsikringstek-
niske justeringen skal skje etter reglene i § 4-18 
annet og tredje ledd, se omtalen av disse bestem-
melsene ovenfor. I annet punktum er det presisert 
at delingstallet som benyttes, eventuelt delings-
tallet forsikringsteknisk justert, skal være det 
samme for kvinner og menn. Bruk av samme 
delingstall for alle medlemmer av kollektive tje-
nestepensjonsforsikringer, herunder for kvinner 
og menn, sikrer at samme pensjonsbeholdning gir 
samme årlige alderspensjonsytelse. 

Når det gjelder premier i utbetalingstiden 
knyttet til levealdersrisiko, vises det til § 4-17 
sjette ledd. 

Det vil være betydelig forskjell i utbetalings-
tiden og dødelighetsarv på en populasjon med 
tidsavgrenset alderspensjon i forhold til en popula-
sjon med livsvarige ytelser. Den forsikringstek-
niske justeringsfaktoren må derfor ta hensyn til 
disse viktige forskjellene.

Endring av uttaksgrad vil si at den årlige ytel-
sen og utbetalingstiden for alderspensjon endres. 
Endring av uttaksgrad gjennomføres ved at med-
lemmets samlede pensjonsbeholdning på nytt 
divideres med delingstallet eventuelt med den for-
sikringstekniske justering som gjelder på 
endringstidspunktet, jf. tredje ledd første punktum. 
I annet punktum er det presisert at en omdanning 
av tidsavgrenset alderspensjon til livsvarig ytelse 
skal foretas ved en omregning på samme måte.

Det vises til de alminnelige motiver avsnitt 6.7. 

VI. Tilskudd fra arbeidstakerne

Til § 4-25. Alminnelige regler

Arbeidstakere som arbeider i staten bidrar med å 
finansiere opptjening av pensjon gjennom et 
lønnstrekk på 2 prosent som innbetales til Statens 
pensjonskasse. Dette følger av lov om Statens pen-
sjonskasse. Lignende lønnstrekk er vanlig i kom-
munal pensjon. Hjemmelen for lønnstrekk og inn-
betaling til pensjon i kommunal pensjon er tariff-
avtale. I privat sektor er det adgang til å fastsette 
en ordning hvor arbeidstakerne yter tilskudd til 
pensjonsordningen, jf. foretakspensjonsloven 9-4 
og innskuddspensjonsloven § 5-6. Det foreslås i 
lovutkastet første ledd første punktum en lignende 
adgang for kollektiv tjenestepensjonsforsikring. 
Etter lovutkastet kan en slik ordning etableres 



166 NOU 2012: 13
Kapittel 12 Pensjonslovene og folketrygdreformen II
etter kollektiv avtale mellom foretaket og arbeids-
takerne som gir alle arbeidstakere i foretaket 
samme rett til å betale tilskudd. Det vises til de 
alminnelige motiver avsnitt 5.3.6.

For arbeidstakernes tilskudd til foretakspen-
sjon og innskuddspensjon gis det fradrag i inntek-
ten ved skatteberegningen etter skatteloven § 6-47 
bokstav b). En tilsvarende regel foreslås i utkastet 
§ 7-2 tredje ledd.

På arbeidstakersiden vil et flertall av medlem-
mene i pensjonsordningen på minst to tredeler 
kunne inngå en avtale om tilskudd til kollektiv tje-
nestepensjonsforsikring. Tillitsvalgte vil også 
kunne inngå slik avtale på vegne av arbeids-
takerne så fremt fagforeningene representerer 
mint to tredeler av medlemmene i pensjonsord-
ningen. 

Det vil ofte kunne være naturlig at en avtale 
om premietilskudd gir arbeidstakere som ikke 
ønsker å bidra med tilskudd, rett til å reservere 
seg. Dette skal i tilfelle fastsettes i avtalen, jf. 
annet og tredje punktum. Avtalen bør gi arbeids-
takere som har reservert seg, rett til senere å 
trekke reservasjonen tilbake. 

Et vilkår for å etablere en ordning med til-
skudd for arbeidstakere, er at minst to tredeler av 
arbeidstakerne blir med i ordningen, jf. fjerde ledd.
I praksis betyr dette at medlemmer som ikke 
ønsker en ordning med pensjonstilskudd, bør 
unnlate å delta i avtaleinngåelsen. Fagforeninger 
som vurderer å inngå avtale om pensjonstilskudd, 
bør også på forhånd ha avklart at det er bred opp-
slutning om en slik ordning. Når det gjelder 
arbeidstakere som ansettes etter etableringen av 
ordningen, vises det til fjerde ledd annet punktum.

Tilskuddet kan bare gjelde den årlige premie-
betalingen mellom 0 og 12 G etter § 4-10 første 
ledd første punktum og 4-13 første ledd første 
punktum. Det skal være en og samme prosentsats 
for tilskuddet som gjelder for alle ansatte, jf. annet 
ledd første punktum. Avtalen skal angi prosentsat-
sen og hvordan tilskuddspremien skal innbetales. 

Lovutkastet inneholder begrensninger i stør-
relsen på medlemmenes tilskudd til pensjonsord-
ningen. Tilskuddet kan ikke være større enn halv-
parten av lovens grenser for årlig premie for 
alderspensjon etter §§ 4-10 og 4-13 for lønn inntil 
12 G, jf. annet punktum. I standardmodellen vil til-
skuddet fra et medlem derfor være begrenset til 
3,5 prosent av samlet lønn inntil 12 G, mens gren-
sen i grunnmodellen vil være 4 prosent. I foretaks-
pensjonsloven § 9-4 første ledd og i innskuddspen-
sjonsloven § 5-6 første punktum er grensen satt til 
4 prosent av arbeidstakerens lønn. I lovutkastet er 
begrensningene i foretakspensjonsloven og inn-

skuddspensjonsloven om at tilskuddet fra med-
lemmet heller ikke skal overstige halvparten av 
premien fra foretaket ikke tatt med. Begrunnelsen 
for dette er at man ikke har ønsket at muligheten 
for arbeidstakernes tilskudd skal være mer 
begrenset når foretak bidrar med små årlige pre-
mier til pensjonsordningen enn når foretaket har 
mer rause pensjonsordninger. I stedet for foreslås 
det en begrensning i lovutkastet om at summen av 
foretakets betaling av årlig premie etter § 4-10 før-
ste ledd første punktum eller § 4-13 første ledd før-
ste punktum og medlemmets tilskudd skal ligge 
innenfor de grenser for premie for alderspensjon 
som følger av nevnte bestemmelser, jf. tredje punk-
tum.

Tilskudd som arbeidstakerne innbetaler, skal 
tilføres pensjonsbeholdningen til den enkelte 
arbeidstaker etter hvert som beløpene innbetales 
til pensjonsinnretningen, jf. tredje ledd første punk-
tum. I avtalen kan det også bestemmes at med-
lemmene skal dekke inntil en forholdsmessig del 
av de premier og kostnader som foretaket skal 
dekke etter §§ 4-11 eller 4-14 første ledd, jf. annet 
punktum. Medlemmene skal dekke slike premier 
og kostnader enten ved fradrag i den årlige 
avkastningen av pensjonsbeholdningen eller om 
nødvendig ved fradrag i pensjonsbeholdningen 
eller i årlig pensjonsytelse.

Etter fjerde ledd første punktum er det bestemt 
at bestemmelsene i avtalen om tilskudd fra 
arbeidstakerne, skal nedfelles i pensjonsplanen. 
Arbeidstakere som ansettes etter at tilskuddsord-
ningen er etablert, skal være med i ordningen, jf. 
annet punktum. Dette innebærer at nye arbeids-
takere ikke har rett til å reservere seg. Begrun-
nelse for dette unntaket fra første ledd annet 
punktum er at nyansatte vil være kjent med hvilke 
vilkår som gjelder for arbeidet som de tiltrer. Det 
vises til arbeidsmiljøloven § 14-6 første ledd bok-
stav i) som krever at arbeidskontrakten skal inne-
holde opplysninger om pensjonsinnbetalinger mv. 

Det vises til de alminnelige motiver avsnittene 
5.3.6 og 6.3.

Til kapittel 5. Pensjonsordningens midler

I. Alminnelige regler

Til § 5-1. Midler knyttet til pensjonsordningen

Første ledd første punktum fastsetter at summen av 
medlemmenes pensjonsbeholdninger til enhver 
tid inngår i pensjonsordningens midler. Hva som 
er et medlems pensjonsbeholdning er nærmere 
regulert i §§ 4-1 annet ledd, 4-6 flg. og 4-12 flg. I til-
legg til medlemmenes pensjonsbeholdninger 
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omfattes også midler i pensjonsordningens regu-
leringsfond (§ 4-7) og pensjonsordningens pen-
sjonsreguleringsfond (§ 4-21) av pensjonsordnin-
gens midler i ordninger etablert etter standard-
modellen. Første punktum bygger på foretakspen-
sjonsloven § 8-1 første ledd og innskuddspen-
sjonsloven § 8-1 første ledd. Det vises til de 
alminnelige motiver avsnitt 8.1. 

I annet punktum er det presisert at midler 
knyttet til pensjonsbevis ikke inngår i pensjons-
ordningens midler. Pensjonsbevis utstedes til 
medlem som slutter i foretaket uten samtidig å ta 
ut alderspensjon, jf. § 6-2 første ledd. Annet punk-
tum svarer til tilsvarende regel i foretakspensjons-
loven § 8-1 annet ledd om fripoliser. Det vises til 
de alminnelige motiver avsnitt 9.1.

Heller ikke premiefondet anses teknisk sett 
som en del av pensjonsordningens midler. Grun-
nen til dette er at dersom et foretak har flere pen-
sjonsordninger tilknyttet premiefond, skal mid-
lene i premiefond anses som ett fond, jf. § 5-10 
fjerde ledd. Videre er selskapets tilknytning til 
premiefondsmidlene sterkere enn for midlene i 
pensjonsordningen. Det vises til de alminnelige 
motiver avsnitt 8.2.

I en kollektiv tjenestepensjonsforsikring vil 
medlemmenes opptjente pensjonsbeholdninger 
og midler i reguleringsfond og pensjonsregule-
ringsfond rettslig sett representere obligatoriske 
fordringer som medlemmene og foretaket har 
mot pensjonsinnretningen. I annet ledd er dette 
uttrykt som et garantiansvar som pensjonsinnret-
ningen har mot medlemmene og foretaket. Sam-
tidig gir regelen uttrykk for at pensjonsordningen 
skal være fullt fondert til enhver tid. Full fonde-
ring sikres ved at pensjonsinnretningen på sin 
passivaside i regnskapet har foretatt avsetninger 
som fullt ut svarer til fordringene, og på aktiva-
siden har verdier som er tilstrekkelig til å dekke 
avsetningene. Det vises til de alminnelige motiver 
avsnittene 5.4 og 6.4. I annet punktum er det presi-
sert at dette også gjelder i forhold til medlem-
mene om pensjonsinnretningen og foretaket har 
inngått avtale om investeringsvalg for foretaket, jf. 
§ 5-6. Dette ansvaret vil imidlertid være begrenset 
som følge av at pensjonsordningen vil bli sagt opp 
dersom foretaket ikke dekker sine forpliktelser. 
Det vises til de alminnelige motiver avsnitt 6.9. 

Avtale om individuelt investeringsvalg er imid-
lertid unntatt fra regelen i første punktum og 
reguleres nærmere av § 5-5.

Det er strenge begrensninger på hvordan mid-
lene i en pensjonsordning kan disponeres. Dette 
har både sammenheng med at midlene i en pen-
sjonsordning er reservert for å dekke bestemte 

pensjonsrettslige formål og at midler er innbetalt 
med skattefordel nettopp ut fra en slik begrun-
nelse. I tredje ledd er det bestemt at pensjonsord-
ningens midler skal disponeres i samsvar med 
regler gitt i eller i medhold av loven. Denne rege-
len innebærer at det må foreligge uttrykkelig 
hjemmel i loven for at pensjonsinnretningen, fore-
taket eller medlemmene kan disponere midlene i 
ordningen. Tredje ledd svarer til foretakspen-
sjonsloven § 8-2 første ledd.

Foretaket kan beslutte å overføre midlene i en 
kollektiv tjenestepensjonsforsikring til en annen 
pensjonsinnretning. Overføring skjer teknisk 
gjennom en oppsigelse av avtaleforholdet med 
pensjonsinnretningen og flytting av midler og ret-
tigheter til annen pensjonsinnretning. Forsi-
kringsvirksomhetsloven kapittel 11 har nærmere 
regler om slik flytting, jf. fjerde ledd. Fjerde ledd 
svarer til foretakspensjonsloven § 8-7.

Til § 5-2. Forholdet til foretaket 

Paragrafen svarer til foretakspensjonsloven § 8-3 
og tilsvarende bestemmelse i innskuddspensjons-
loven § 8-3. Det vises til de alminnelige motiver 
avsnitt 8.1. 

II. Kapitalforvaltning

Til § 5-3. Forsvarlig kapitalforvaltning

Midlene i pensjonsordningen skal forvaltes i sam-
svar med de regler for kapitalforvaltning som til 
enhver tid gjelder for pensjonsinnretningen. Rege-
len bygger på foretakspensjonsloven § 8-4. Regler 
om kapitalforvaltning er gitt i og i medhold av for-
sikringsvirksomhetsloven, jf. særlig lovens § 6-6. 

I utkastet til lov om kollektiv tjenestepensjons-
forsikring § 5-3 er det dessuten fremhevet at mid-
lene skal forvaltes forsvarlig. Det vises også til for-
sikringsvirksomhetsloven § 6-6. Forsvarlig kapi-
talforvaltning er en norm som privatrettslig gjel-
der på ulovfestet grunnlag, men gjennom presise-
ringen i lovutkastet vil en pensjonsinnretning ikke 
kunne avtale hel eller delvis ansvarsfraskrivelse 
knyttet til kapitalforvaltning som måtte anses å 
bryte mot forvarlighetsnormen. 

Til § 5-4. Fordeling av årlig avkastning

Medlemmenes pensjonsbeholdninger samt pen-
sjonsordningens reguleringsfond og pensjons-
reguleringsfond utgjør pensjonsordningens mid-
ler, jf. § 5-1 første ledd. Pensjonsordningens mid-
ler vil bli forvaltet under ett og plassert i verdi-
papirer og andre aktiva med sikte på å oppnå 
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avkastning. De enkelte medlemmers pensjonsbe-
holdninger vil bidra forholdsmessig like mye til 
den avkastning som oppnås. I første ledd er det 
derfor bestemt at avkastningen skal fordeles for-
holdsmessig mellom medlemmenes pensjonsbe-
holdninger. Midler i reguleringsfondet og pen-
sjonsreguleringsfondet vil også bidra forholds-
messig til avkastningen og disse fondene skal til-
ordnes en forholdsmessig andel av avkastningen. 
Er det avtalt standardmodell, skal avkastningen av 
pensjonsbeholdningen som overstiger årets regu-
leringspremie imidlertid tilføres reguleringsfon-
det. Medlemmet vil ha et betinget krav på en 
andel av reguleringsfondet som materialiserer seg 
i forbindelse med utstedelse av pensjonsbevis og 
ved uttak (§ 4-7 tredje ledd).

Prinsippet i § 5-4 om fordelingen av avkastnin-
gen forholdsmessig ut fra kapitalens bidrag til 
avkastningen er en naturlig følge av pensjonsinn-
retningens nullgaranti. I standardmodellen vil 
dette prinsippet likevel bare være et utgangs-
punkt, fordi avkastning skapt på bakgrunn av 
kapitalen i en pensjonsbeholdning som overstiger 
reguleringspremien, skal tilføres pensjonsordnin-
gens reguleringsfond, jf. § 4-7 første ledd. Det er 
imidlertid medlemmene og ikke foretaket som 
har en betinget rett på midlene i reguleringsfon-
det og som vil ha rett til en forholdsmessig andel 
av reguleringsfondet ved uttak av pensjon eller 
fratreden med rett til pensjonsbevis, jf. § 4-7 tredje 
ledd. Det vises til de alminnelige motiver avsnitt 
6.5.3. Fordeling av årlig avkastning etter kollektiv 
tjenestepensjonsforsikring vil avvike fra foretaks-
pensjonslovens system, hvor hovedregelen er at 
avkastning utover garantert rente (overskudd) 
skal godskrives foretaket og tilføres premiefon-
det, jf. foretakspensjonslovens § 8-5.

I annet ledd er det bestemt at reglene om for-
deling av årlig avkastning i første ledd ikke gjelder 
når hvert medlem i pensjonsordningen er til-
ordnet en individuell investeringsportefølje etter 
§ 5-5. Det vises til alminnelige motiver avsnitt 6.9. 

Til § 5-5. Individuell investeringsportefølje

Individuell investeringsportefølje kan knyttes til 
avtale om kollektiv tjenestepensjonsforsikring 
etter grunnmodellen, jf. § 4-12 femte ledd. Para-
grafens ordlyd er ikke begrenset til grunnmodel-
len, men individuelt investeringsvalg vil være best 
tilpasset grunnmodellen. Det vises til de alminne-
lige motiver avsnittene 6.9 og 7.6. Velges individu-
ell investeringsportefølje, vil medlemmet ha risi-
koen for porteføljens utvikling før uttak. Pensjons-
innretningens nullgaranti gjelder da ikke. En pen-

sjonsordning med individuell investeringsporte-
følje vil ha store likheter med en ordinær 
innskuddspensjonsordning. I motsetning til hva 
som er tilfellet for en innskuddspensjonsordning, 
vil medlemmene i en pensjonsordning med indivi-
duell investeringsportefølje etter lov om kollektiv 
tjenestepensjonsforsikring bli godskrevet faktisk 
dødelighetsarv fra andre medlemmer i opptje-
ningstiden og beregnet dødelighetsarv gjennom 
delingstallene etter uttak. Dette vil medføre at en 
kollektiv tjenestepensjonsforsikring med individu-
ell investeringsportefølje må påregnes å gi høyere 
årlige alderspensjonsytelser enn en innskudds-
pensjonsordning. Derimot blir avdødes nærmeste 
eller arvinger ikke tilgodesett med avdødes even-
tuelle gjenværende alderspensjonsbeholdning.

En ordning med individuell investeringsporte-
følje innebærer at det skal opprettes en egen pen-
sjonskonto for hvert medlem av pensjonsordnin-
gen, jf. første ledd første punktum. Disse kontoene 
skal tilordnes en egen investeringsportefølje som 
tilsvarer pensjonsbeholdningen til hvert medlem. 
Det er foretaket og pensjonsinnretningen som 
eventuelt inngår avtale om individuell portefølje. 
Avtalen skal beskrive hvordan investeringsporte-
føljene til medlemmene skal sammensettes, jf. 
annet punktum. Avtalen skal også ha regler om 
medlemmets adgang til å endre sammensetnin-
gen. Erfaring med innskuddspensjonsordninger 
med individuell investeringsportefølje, viser at 
bare en liten andel av medlemmene benytter seg 
av adgangen til å endre sammensetningen av 
investeringsporteføljen. Før foretaket inngår 
avtale med pensjonsinnretning om individuell 
investeringsportefølje, skal avtalen forelegges sty-
ringsgruppen til uttalelse, jf. tredje punktum.

Annet ledd svarer til foretakspensjonsloven 
§ 11-2 tredje ledd.

Utgangspunktet er at foretaket før uttak av 
pensjon skal betale kostnadene knyttet til adminis-
trasjon og forvaltning av pensjonsordningen etter 
§ 4-14 første ledd. Hovedregelen for kostnadsbeta-
ling er derfor den samme som for grunnmodellen 
uten individuell investeringsportefølje, jf. tredje 
ledd første punktum. 

Benytter medlemmet seg av sin rett til å endre 
investeringsporteføljens sammensetning, skal 
medlemmet dekke særskilte kostnader ved end-
ringen, jf. annet punktum. Dette betyr ikke at med-
lemmet etter en endring av porteføljen skal betale 
alle kostnadene ved administrasjon og forvalt-
ning. Det er bare de kostnader som spesifikt kan 
relateres til endringen som medlemmet skal 
dekke. Det er i denne forbindelse grunn til å 
merke seg at medlemmet på ingen måte står fritt 
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til å velge portefølje. Investeringsvalgene må tref-
fes innen de grenser som er trukket opp i § 5-7 og 
de produkter som pensjonsinnretningen innen 
denne rammen tilbyr. Det vil derfor først og 
fremst være de særskilte kostnader knyttet til inn-
løsning av eksisterende verdipapirer og erverv av 
nye verdipapirer som medlemmet skal dekke. I 
praksis vil kostnadene bli dekket ved at pensjons-
innretningen belaster medlemmets pensjons-
konto.

Foretaket kan inngå en generell avtale om 
avkastningsgaranti knyttet til medlemmenes pen-
sjonskontoer. I tilfelle skal garantipremien betales 
av foretaket etter tredje ledd første punktum. Et 
medlem kan imidlertid inngå en særskilt avtale 
med pensjonsinnretningen om avkastningsgaranti 
etter § 5-8. Garantipremien skal da dekkes av 
medlemmet etter tredje ledd annet punktum.

Fra det øyeblikket medlemmet begynner å ta 
ut pensjon, oppheves som hovedregel ordningen 
med individuell investeringsportefølje. De årlige 
pensjonsytelser beregnes da på grunnlag av ver-
dien av pensjonsbeholdningen på uttakstidspunk-
tet, jf. fjerde ledd første punktum. For øvrig gjelder 
de samme regler i utbetalingsperioden som for 
avtaler uten investeringsvalg (lovutkastet avsnitt 
IV), dog slik at det i dette tilfellet ikke er åpnet for 
pensjonsregulering etter § 4-21 annet ledd, jf. 
annet punktum. I utbetalingsperioden skal kostna-
der og risikopremier bæres av medlemmet etter 
§ 4-14 annet ledd. Det betyr at slike kostnader og 
risikopremier skal dekkes ved fradrag i årlig 
avkastning av pensjonsbeholdningen eller om 
nødvendig i den årlige pensjonsytelse som skal 
utbetales, jf. tredje punktum. 

Selv om hovedregelen er at ordningen med 
individuell investeringsportefølje oppheves fra 
uttak av alderspensjon, kan kontohaveren likevel 
kreve at pensjonsbeholdningen også i utbetalings-
perioden skal forvaltes som en egen investerings-
portefølje, jf. fjerde punktum. Da vil de samme 
regler gjelde som for forvaltning av investerings-
porteføljen før uttak, jf. første og annet ledd. Ved 
fortsatt forvaltning av investeringsportefølje vil 
verdien av pensjonsbeholdningen fortsette å 
svinge i takt med verdien av porteføljen. Bereg-
ningen av pensjonsytelsen må derfor skje på nytt 
ved hver betaling ut fra investeringsporteføljens 
verdi og forventet gjenstående levetid i samsvar 
med det som er bestemt i fjerde ledd annet punk-
tum. I utbetalingsperioden skal kostnader og 
risikopremier dekkes etter reglene i fjerde ledd 
tredje punktum. 

Selv om det er avtalt individuell investerings-
portefølje, kan medlemmet ikke flytte pensjons-

kontoen til annen pensjonsinnretning, jf. femte 
ledd. Det har sammenheng med at medlemmets 
pensjonsbeholdning er en del av foretakets pen-
sjonsordning (§ 5-1 første ledd) og foretakets 
kostnadsansvar i opptjeningsperioden.

Til § 5-6. Investeringsvalg for foretaket

Foretaket og pensjonsinnretningen kan inngå 
avtale om investeringsvalg for foretaket, jf. første 
ledd først punktum. Ordningen har likhetstrekk 
med reglene i foretakspensjonsloven § 11-1 om 
ytelsesbasert foretakspensjon med investerings-
valg. Lovutkastet § 5-14 har regler om investe-
ringsvalg for premiefond. Det vises til de alminne-
lige motiver avsnittene 6.9 og 8.2.

Investeringsvalg for foretaket kan bare knyttes 
til avtale om kollektiv tjenestepensjonsforsikring 
etter standardmodellen, jf. §§ 4-6 femte ledd, 4-7 
fjerde ledd og 4-8 fjerde ledd. Investeringsvalg for 
foretaket kan være interessant for foretak som 
mener at investeringsvalg kan gi en bedre avkast-
ning enn det pensjonsinnretningen vil oppnå. Det 
kan særlig være aktuelt dersom foretaket ønsker 
å ta mer risiko ved plasseringene enn det som 
pensjonsinnretningen har anledning til ut fra sin 
kapitalbase eller er villig til. Investeringsvalg for 
foretaket har i utgangspunktet ingen betydning 
for medlemmets pensjonsbeholdning som vil bli 
regulert etter de alminnelige bestemmelser for 
standardmodellen, jf. annet punktum.

Avtalen om investeringsvalg for foretaket skal 
beskrive investeringsporteføljens sammenset-
ning, jf. annet ledd. Videre skal avtalen regulere 
foretakets adgang til å endre porteføljens sam-
mensetning. Rammene for foretakets valg av 
investeringsportefølje er begrenset av alternati-
vene etter § 5-7 første ledd.

Ved investeringsvalg for foretaket overtar der-
for foretaket hele risikoen for avkastningen knyt-
tet til pensjonsbeholdningene. Pensjonsinnretnin-
gens ansvar i forhold til arbeidstakerne for opp-
rettholdelse av pensjonsbeholdningens nominelle 
verdi etter § 5-1 annet ledd annet punktum vil i 
praksis være begrenset til det tap som har opp-
stått inntil pensjonsordningen er sagt opp og gått 
til opphør dersom foretaket ikke dekker sine for-
pliktelser. Avkastning og tap ved forvaltningen av 
investeringsporteføljen blir derfor tilordnet fore-
taket, jf. tredje ledd. Foretaket kan imidlertid 
begrense sin risiko gjennom avtale med pensjons-
innretningen om avkastningsgaranti etter § 5-8. 
Det er adgang til å inngå avtale med negativ 
avkastningsgaranti når det er avtalt investerings-
valg for foretaket, jf. § 5-8 fjerde ledd.



170 NOU 2012: 13
Kapittel 12 Pensjonslovene og folketrygdreformen II
Et positivt avkastningsresultat skal brukes til å 
regulere pensjonsbeholdninger og alderspen-
sjonsytelser, jf. fjerde ledd. Er avkastningen større 
enn det som er nødvendig for slik regulering, skal 
det overskytende tilføres henholdsvis regulerings-
fondet og pensjonsreguleringsfondet. 

Hvis avkastningen ikke er tilstrekkelig til å 
dekke foretakets reguleringsansvar eller avkast-
ningen er negativ, skal midler tilføres pensjonsbe-
holdningene ved overføring av midler fra regule-
ringsfondet. Nødvendige midler for å regulere 
pensjonsytelsene hentes eventuelt fra pensjons-
reguleringsfondet. Dersom avkastningen sammen 
med midler i henholdsvis reguleringsfondet og 
pensjonsreguleringsfondet ikke er tilstrekkelig til 
å dekke reguleringsansvaret, skal midler som 
trengs overføres fra premiefondet eller innbetales 
fra foretaket, jf. femte ledd første punktum. Det er 
viktig at foretakets plikt til å innbetale midler er 
tydelig kommunisert til foretaket. Avtalen om 
investeringsvalg for foretaket skal derfor ha 
regler om foretakets plikt til å dekke negativt 
avkastningsresultat, jf. annet punktum. Dette gjel-
der likevel ikke når pensjonsinnretningen har 
påtatt seg nullgaranti eller en årlig avkastnings-
garanti høyere enn null.

Til § 5-7. Sammensetning og registrering av 
investeringsportefølje

Første ledd svarer innholdmessig til foretakspen-
sjonsloven § 11-4 første og annet ledd.

Annet ledd og tredje ledd svarer til foretakspen-
sjonsloven § 11-5 første og annet ledd. 

Til § 5-8. Avkastningsgarantier

Utgangspunktet ved kollektiv tjenestepensjonsfor-
sikring er at pensjonsinnretningen har en nullga-
ranti, jf. lovutkastet § 2-3 annet ledd. Pensjonsinn-
retningen må dekke eventuell negativ avkastning, 
mens positiv avkastning tilføres pensjonsbehold-
ningene. For den risiko som pensjonsinnretnin-
gen vil ha med nullgarantien før uttak, vil foreta-
ket måtte betale en risikopremie, jf. § 4-11 annet 
ledd bokstav a og § 4-14 først ledd. Det vises til 
alminnelige motiver avsnittene 5.4, 6.4 og 7.3. I 
§ 5-8 første ledd er det åpnet for at foretaket kan 
inngå en avtale med pensjonsinnretningen om en 
annen avkastningsgaranti enn null prosent. Det 
vises til de alminnelige motiver avsnitt 6.4. Det 
kan for eksempel avtales at pensjonsinnretningen 
skal garantere en avkastning på 2 prosent årlig. 
Blir avkastningen lavere enn 2 prosent, må i til-
felle pensjonsinnretningen tilføre pensjonsbehold-

ningene midler som medfører at den årlige avkast-
ningen på pensjonsbeholdningen svarer til 2 pro-
sent. En slik garanti vil i tilfelle avspeile seg i den 
risikopremie som pensjonsinnretningen beregner 
seg for avkastningsrisikoen og også i risikoprofi-
len for forvaltningen. 

Pensjonsordning med individuell investerings-
portefølje vil i utgangspunktet være uten avkast-
ningsgaranti. Medlemmet bærer risikoen for at 
verdien av investeringsporteføljen blir redusert, jf. 
§ 5-5 annet ledd. Avtale om avkastningsgaranti for 
pensjonsordning med individuell investerings-
portefølje vil sikre medlemmene et avkastnings-
gulv i år med svake verdipapirmarkeder og gi 
medlemmene mulighet for god avkastning i år 
hvor markedene utvikler seg positivt. 

Avkastningsgarantier kan også anvendes for 
pensjonsordninger med investeringsvalg for fore-
taket for å avlaste foretaket for risiko knyttet til 
reguleringsansvaret etter § 4-8 tredje ledd.

Avtale om avkastningsgaranti er i første rekke 
aktuelt for forvaltning før uttak, men slik lovutkas-
tet er utformet, kan reglene også anvendes for 
utbetalingsperioden. Er det i pensjonsplanen fast-
satt årlig regulering av pensjonene etter § 4-21 
annet ledd, kan foretaket ønske å begrense regu-
leringsrisikoen også i utbetalingsperioden og 
avtale at pensjonsinnretningen skal påta seg 
avkastningsgaranti. Avtale om avkastningsgaranti 
kan også inngås for midler tilknyttet pensjonsbe-
vis, jf. § 6-8 annet ledd annet punktum.

Inngås det avtale om avkastningsgaranti i en 
kollektiv tjenestepensjonsforsikring, skal avtalen 
angi den avkastningsprosenten som skal gjelde, jf. 
annet ledd første punktum. Avkastningsprosenten 
kan ikke avtales høyere enn 3 prosent som er en 
halv prosent høyere enn den høyeste beregnings-
rente som i dag gjelder for ny opptjening for fore-
takspensjon, jf. annet punktum. Når det i lovutkas-
tet heter at avtalen skal angi den årlige avkast-
ningsprosenten, er meningen at det dreier seg om 
en avkastningsprosent høyere enn det som ellers 
ville gjelde. Avkastningsprosenten må således 
være høyere enn den nullgarantien som ellers føl-
ger av ordningen. Når det gjelder avkastningspro-
sent for pensjonsordning med investeringsvalg, 
vises det til fjerde ledd.

Etter lovutkastet kan Finanstilsynet fastsette 
en høyere eller lavere prosentgrense enn 3 pro-
sent. I et langvarig lavrentemarked kan det bli 
aktuelt med en lavere prosentgrense enn 3 pro-
sent, mens det i et høyrentemarked kan være 
aktuelt å heve grensen. Prosentgrenser etter 
annet ledd kan imidlertid ikke uten videre sam-
menlignes med høyeste beregningsrente for ytel-
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sesbaserte pensjonsordninger. Grunnen til dette 
er at beregningsrenten som gjelder for foretaks-
pensjoner er livsvarige, mens tredje ledd i lovut-
kastet innebærer sterke begrensninger på garanti-
periodens lengde. Begrensningene i annet og 
tredje ledd er gitt av hensyn til pensjonsinnretnin-
genes soliditet.

I tillegg til at avtalen skal inneholde avkast-
ningsprosent, må avtalen også inneholde bestem-
melse om avkastningsgarantien skal gjelde årlig 
eller gjennomsnittlig over en lengre tidsperiode, 
jf. tredje ledd første punktum. Etter forskrift av 30. 
juni 2006 nr. 869 til forsikringsvirksomhetsloven 
(livsforsikring mv.) § 2-3, fastsetter Finanstilsynet 
den høyeste lovlige beregningsrente for pristarif-
fer for foretakspensjoner. Mens høyeste lovlige 
beregningsrente for foretakspensjoner tidligere 
var på 4 prosent, har reduksjon av rentenivået 
medført senkning av renten flere ganger og høy-
este beregningsrente for ny opptjening utgjør nå 
2,5 prosent. Etter foretakspensjonsloven skal 
avkastningen først benyttes til avsetning etter 
beregningsgrunnlaget som ligger til grunn for 
kontrakten, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 9-3 
første ledd. Gjennom denne reguleringen er 
beregningsrenten for premiefastsettelsen også 
blitt en årlig rentegaranti. 

En årlig garanti innebærer at dersom avkast-
ningen et år faller under den fastsatte prosent-
grense, må pensjonsinnretningen tilføre pensjons-
ordningen midler. Dette skjer ved at pensjonsbe-
holdningene tilføres midler som svarer til diffe-
ransen mellom faktisk avkastning og avkastnings-
garantien. Dersom avkastningsprosenten er satt 
høyere enn det som et år viser seg nødvendig for å 
betale reguleringspremie, må pensjonsinnretnin-
gen tilføre det overskytende til pensjonsordnin-
gens reguleringsfond. En flerårig avkastnings-
garanti innebærer at man ved utløpet av garanti-
perioden eller på de tidspunkter som garantiav-
talen måtte spesifisere, må sammenligne faktisk 
avkastning med avkastningsgarantien, og pen-
sjonsinnretningen må på disse tidspunkter tilføre 
pensjonsordningen midler om avkastningen viser 
seg å være mindre enn det som følger av garan-
tien. Det vises for øvrig til § 9-15 og forskrift av 30. 
juni 2006 nr. 869 til forsikringsvirksomhetsloven 
(livsforsikring mv.) § 5-3.

For å hindre risiko knyttet til et langvarig 
garantiansvar, er det i annet punktum tatt inn en 
regel om at en avkastningsgaranti ikke kan ha len-
gre løpetid enn fem år. Denne begrensningen gjel-
der både for ettårige og flerårige avkastningsga-
rantier. Dette betyr at avtalen skal være gjenstand 
for revurdering i hvert fall hvert femte år. Løpe-

tidsbegrensningen vil dessuten innebære en 
begrensning i det tidspennet som en flerårig 
avkastningsgaranti kan dekke ved at det skal fore-
tas en avregning etter 5 år. 

I fjerde ledd første punktum er det uttrykkelig 
presisert at avkastningsgaranti kan knyttes til 
avtale om forvaltning ved investeringsvalg. For 
avkastningsgaranti knyttet til pensjonsordning 
med investeringsvalg, åpner lovutkastet også for 
at avkastningsgarantien kan være negativ, jf. annet 
punktum. Dette har sammenheng med at medlem-
mene eller foretaket i slike pensjonsordninger i 
utgangspunktet bærer risikoen for at verdien av 
investeringsporteføljen kan bli redusert. Det kan 
for disse tilfellene være aktuelt å avlaste medlem-
mene eller foretaket for risikoen for en for sterk 
reduksjon i verdien ved kraftig fall i verdipapir-
markedene. En avtale om at pensjonsinnretningen 
garanterer at avkastningen ikke skal falle under 
en viss grense, selv om den er negativ, kan da 
være aktuelt. Pensjonsinnretningen må imidlertid 
i et slikt tilfelle styre risikoen. I praksis skjer dette 
ved at medlemmene eller foretaket i pensjonsord-
ningen får tilbud om å investere i visse porteføljer 
som pensjonsinnretningen har modellert og som 
pensjonsinnretningen kan foreta visse tilpasnin-
ger til etter hvert som markedene endrer seg, jf. 
§ 5-7. Det vises til alminnelige motiver avsnitt 6.9. 

Når det er valgt en ordning med individuell 
investeringsportefølje, vil det kunne være særlig 
aktuelt å begrense avkastningsgarantien eller å ha 
særskilte avkastningsgarantier knyttet til arbeids-
takere som nærmer seg uttaksalder. Disse vil ha 
et særlig behov for å redusere risikoen mot verdi-
fall. Det pensjonsrettslige likhetsprinsipp antas 
ikke å være til hinder for at foretaket inngår avtale 
om avkastningsgarantier som bare gjelder for 
medlemmer som nærmer seg uttaksalder. For 
øvrig åpner lovutkastet for at medlemmet selv inn-
går særskilt avtale med pensjonsinnretningen om 
avkastningsgaranti.

Den risikoen som pensjonsinnretningen påtar 
seg ved avkastningsgarantier, må det betales for. I 
femte ledd er det presisert at pensjonsinnretnin-
gen skal kreve særskilt årlig godtgjørelse for 
garantirisiko. Når det i lovutkastet heter at godt-
gjørelsen skal være årlig, betyr det ikke bare at 
pensjonsinnretningen hvert år skal motta betaling 
(risikopremie) for å dekke risikoen knyttet til 
garantien i relasjon til den aktuelle porteføljen. 
Pensjonsinnretningen skal også årlig kunne jus-
tere risikopremien for at denne skal avspeile den 
aktuelle risiko. Pensjonsinnretningen bør derfor 
påse at dette kommer tydelig frem i garantiav-
talen.
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Godtgjørelsen for avkastningsrisikoen som 
pensjonsinnretningen årlig skal kreve, skal være i 
samsvar med den pristariff som gjelder på avtale-
tidspunktet, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 9-3. 
Garantipremien skal betales av foretaket, med 
mindre medlemmet har inngått særskilt garantiav-
tale, jf. § 5-5 tredje ledd annet punktum. 

Til § 5-9. Kontoinformasjon

Forsikringsvirksomhetsloven § 9-23 og forskrift av 
30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsvirksomhets-
loven (livsforsikring mv.) §§ 8-1 flg. har regler om 
forsikringstakers rett til kontoutskrift og om 
kontoutskriftens innhold. I en kollektiv tjeneste-
pensjonsforsikring er forsikringstakeren foretaket. 
Det vises til de alminnelige motiver avsnitt 5.7. 

Paragraf 5-9 har regler om det enkelte med-
lems rett til kontoinformasjon. Etter første ledd 
skal kontoinformasjon gis medlemmene hvert år. 

Etter bokstav a skal det gis opplysning om pen-
sjonsbeholdningen. Videre skal det gis opplys-
ning om midler som i løpet av siste år er tilført 
pensjonsbeholdning (§ 1-2 bokstav d). Det dreier 
seg om årlig premie (§§ 4-6 første ledd og 4-12 
første ledd), dødelighetsarv (§§ 4-6 annet ledd og 
4-12 annet ledd) og avkastning i løpet av året 
(§§ 4-7, 4-12 tredje ledd og 4-21).

Videre skal det gis informasjon etter bokstav b
om årets regulering av pensjonsbeholdning eller 
pensjonsytelser i samsvar med lønnsvekst (§§ 4-8 
og 4-21 annet ledd) og i tilfelle lønnsendring (§§ 4-8
og 4-9). Av kontoinformasjonen skal det særskilt 
fremgå hvor stor del av reguleringspremien som 
er dekket av avkastning av pensjonsbeholdnin-
gen.

Til medlemmer som har tatt ut pensjon, skal 
det gis opplysning om den pensjonsytelsen som er 
utbetalt i løpet av året, jf. bokstav c.

Det vil i første rekke være foretaket som beta-
ler risikopremier og kostnader til pensjonsinnret-
ningen. Slike premier og kostnader behøver det 
ikke opplyses om til medlemmet. Alle risikopre-
mier og kostnader som belastes medlemmets pen-
sjonsbeholdning eller pensjonsytelsen skal det 
derimot opplyses om til medlemmet, jf. bokstav d. 
Dette vil i grunnmodellen gjelde i utbetalingsperi-
oden (§ 4-14 annet ledd) og for pensjonsordning 
med individuelt investeringsvalg (§ 5-5 tredje og 
fjerde ledd). I kontoinformasjonen skal det sær-
skilt fremgå om risikopremiene og kostnadene er 
belastet pensjonsbeholdningen, avkastningen 
eller pensjonsytelsen.

Ved individuelt investeringsvalg for medlem-
mene gjelder ikke nullgarantien. Det kan da opp-

stå tap ved forvaltningen som belastes investe-
ringsporteføljen. Det følger av bokstav e at konto-
informasjonen som pensjonsinnretningen årlig 
skal gi medlemmet skal angi slikt eventuelt tap. 

I annet ledd er Kongen gitt myndighet til å gi 
nærmere regler om informasjon som pensjonsinn-
retningen skal gi medlemmet. 

III. Premiefond

Til § 5-10. Premiefond for pensjonsordningen

Første ledd første punktum svarer til foretakspen-
sjonsloven § 10-1 første ledd. Det vises til de 
alminnelige motiver avsnitt 8.2.

I annet punktum er det bestemt at bestemmel-
sene i §§ 5-1 annet og tredje ledd og 5-2 gjelder til-
svarende for premiefond. Dette betyr blant annet 
at selv om premiefondet i mange henseender til-
ordnes foretaket, vil bruken av midlene være 
begrenset til det som er bestemt i lovutkastet. Pre-
miefondsmidlene skal holdes adskilt fra foretakets 
midler og hefter ikke for foretakets forpliktelser. 

Annet ledd første punktum bygger på foretaks-
pensjonsloven § 10-1 annet ledd. Forvaltningen av 
midler i premiefondet skal være i samsvar med de 
regler for kapitalforvaltning som gjelder for pen-
sjonsinnretningen. Dette gjelder likevel ikke der-
som det er avtalt at premiefondsmidlene skal for-
valtes som egen investeringsportefølje, jf. § 5-14. I 
annet punktum er det presisert at avkastningen på 
premiefondsmidlene skal tilføres premiefondet.

I tredje ledd henvises det til at flyttereglene i 
forsikringsvirksomhetsloven kapittel 11 gjelder 
for premiefondet. En tilsvarende henvisning for 
flytting av midlene i pensjonsordningen er tatt inn 
i lovutkastet § 5-1 fjerde ledd. 

Premiefondsmidlene anses teknisk sett ikke 
som en del av midlene i pensjonsordningen, jf. 
§ 5-1 første ledd. Dette har blant annet sammen-
heng med at midler i premiefond opprettet av 
samme foretak anses som ett fond, jf. fjerde ledd.

Til § 5-11. Premiefondets midler

Bokstavene a, b og d svarer til foretakspensjons-
loven § 10-2 bokstavene a, b og e. Det vises til de 
alminnelige motiver avsnitt 8.2.

Bokstav c gjelder avkastning som overskrider 
den grense for årlig tilføring av avkastning til 
reguleringsfondet eller pensjonsbeholdningene 
som Kongen eventuelt fastsetter etter §§ 4-10 
tredje ledd eller 4-13 tredje ledd. 

I bokstav e er det presisert at premiefondet 
skal tilføres midlene i pensjonsbeholdning for 
medlem som ved fratredelse i foretaket har kor-
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tere tjenestetid enn 12 måneder. Det følger også 
av lovutkastet § 6-1 annet ledd annet punktum. Til-
svarende regel følges for foretakspensjonsordnin-
ger, jf. foretakspensjonsloven § 4-6 annet ledd.

Til § 5-12. Bruk av premiefondet

Premiefondet kan for det første benyttes til beta-
ling av årets premier. Første ledd bokstav a svarer 
til foretakspensjonsloven § 10-3 første ledd bok-
stav a. I bestemmelsen i foretakspensjonsloven 
omfatter begrepet årets premie også risikopre-
mier og kostnader. 

Videre følger det av bokstav b at premiefondet 
kan benyttes for å finansiere manglende adminis-
trasjonsreserve i forbindelse med utstedelse av 
fripoliser ved opprettelse av kombinerte pensjons-
ordninger, jf. § 2-9 fjerde ledd. Denne bestemmel-
sen svarer til foretakspensjonsloven § 10-3 første 
ledd bokstav e, jf. § 2-12 fjerde ledd.

Annet ledd svarer til foretakspensjonsloven 
§ 10-3 annet ledd. 

Det vises til alminnelige motiver avsnitt 8.2. 

Til § 5-13. Overføring til foretaket

Paragrafen svarer til foretakspensjonsloven § 10-4. 
Det vises til alminnelige motiver avsnitt 8.2. 

Til § 5-14. Premiefond med investeringsportefølje

Foretaket kan avtale med pensjonsinnretningen at 
premiefondet skal forvaltes som en egen investe-
ringsportefølje. Reglene om slik forvaltning i før-
ste og annet ledd svarer til foretakspensjonsloven 
§ 11-3 første og annet ledd. Det vises til alminne-
lige motiver avsnitt 8.2. 

I tredje ledd er det henvist til at §§ 5-7 og 5-8 
gjelder tilsvarende for premiefond med investe-
ringsvalg. I disse bestemmelsene er det regler om 
sammensetning og registrering av midlene i 
investeringsportefølje og begrensninger knyttet 
til hvilken forvaltningsrisiko som pensjonsinnret-
ningen kan påta seg med hensyn til avkastnings-
garantier.

Til kapittel 6. Opphør av medlemskap. 
Pensjonsbevis

I. Alminnelige regler

Til § 6-1. Opphør av medlemskap

Banklovkommisjonens vurderinger knyttet til 
pensjonsbevis fremgår av alminnelige motiver 
kapittel 9. 

Paragrafen svarer til foretakspensjonsloven 
§ 4-6. I motsetning til bestemmelsen i foretakspen-
sjonsloven omtaler ikke annet ledd første punktum
tilleggsavsetninger. Grunnen til dette er at ordnin-
gen med tilleggsavsetninger som er bufferkapital 
for foretakspensjonsordningen, ikke er omfattet 
av lovutkastet om kollektiv tjenestepensjonsforsik-
ring. Tilleggsavsetninger kan brukes til å dekke 
avkastning mellom null og garantert årlig rente i 
foretakspensjoner. I kollektiv tjenestepensjon er 
garantert rente i utgangspunktet null. Det vises til 
de alminnelige motiver avsnitt 5.4.4. 

Til § 6-2. Rett til pensjonsbevis

Medlem som fratrer sin stilling i foretaket skal få 
utstedt pensjonsbevis. Første ledd første punktum
svarer innholdsmessig til foretakspensjonsloven 
§ 4-7 første ledd første og annet punktum. I annet 
punktum er det presisert at dersom pensjonsbe-
holdningen er forvaltet som individuell investe-
ringsportefølje, skal pensjonsbeholdningen som 
vil ligge til grunn for pensjonsbeviset bestemmes 
ut fra verdien av investeringsporteføljen på fratre-
delsestidspunktet. Denne regelen forutsetter at 
pensjonsinnretningen i tide har fått beskjed av 
foretaket om fratredelsestidspunktet. Dersom 
pensjonsinnretningen først etter fratredelsen får 
beskjed om medlemmets fratreden, må pensjons-
innretningen basere seg på verdien av investe-
ringsporteføljen på dette tidspunktet. 

Pensjonsbevis som utstedes av pensjonsinnret-
ningen kan slås sammen med annet pensjonsbevis 
som medlemmet måtte ha etter reglene i § 6-5.

Annet ledd gjelder bare for standardmodellen. 
Det følger av første punktum at pensjonsbehold-
ningen skal tilføres en forholdsmessig del av pen-
sjonsordningens reguleringsfond når medlemmet 
fratrer sin stilling i foretaket. Slik tilførsel av mid-
ler fra reguleringsfondet til pensjonsbeholdningen 
skal også skje når et medlem tar ut pensjon, jf. 
§ 4-7 tredje ledd. 

I forbindelse med at et medlem fratrer sin stil-
ling i foretaket og det utstedes pensjonsbevis, skal 
det også knyttes administrasjonsreserve til pen-
sjonsbeviset der pensjonsordningen er etablert 
etter standardmodellen, jf. annet punktum. Denne 
administrasjonsreserven skal pensjonsinnretnin-
gen kunne trekke på i forbindelse med videre 
administrasjon av pensjonsbeviset. En tilsvarende 
regel gjelder i dag for utstedelse av fripoliser og 
pensjonskapitalbevis med kontraktsfastsatte ytel-
ser, jf. forskrift av 30. juni 2006 nr. 869 til forsi-
kringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv.) § 5-2. 
Regelen om tilførsel av administrasjonsreserve er i 
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lovutkastet ikke foreslått gjort gjeldende for grunn-
modellen. Dette har sammenheng med at en frem-
tidig forpliktelse knyttet til administrasjonsreserve 
for pensjonsbevis ville kunne utløse krav om balan-
seføring for grunnmodellen. Det vises til alminne-
lige motiver avsnitt 9.2 om tilføring av administra-
sjonsreserve ved en arbeidstakers fratreden.

I foretakspensjonsloven § 4-7 første ledd tredje 
punktum er grensen for utstedelse av fripoliser 
satt til halvparten av grunnbeløpet i folketrygden. 
I Utredning nr. 25 fra Banklovkommisjonen, NOU 
2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav er grensen på 50 
prosent foreslått hevet til 150 prosent. Bakgrun-
nen for dette forslaget er pensjonsinnretningenes 
uforholdsmessige kostnader knyttet til små fri-
poliser og pensjonsinnretningenes særlige utfor-
dringer knyttet til fripoliser og kapitalkrav etter 
Solvens II. Det er dermed et ønske om å gjennom-
føre ulike tiltak for å begrense utstedelsen av nye 
fripoliser. Utfordringene med hensyn til økte kapi-
talkrav etter Solvens II-regelverket vil ikke gjøre 
seg gjeldende på samme måte for pensjonsbevis. 
Pensjonsbevis med lav verdi vil likevel være ufor-
holdsmessig kostbare å forvalte. Kostnadsmessig 
vil det være mest effektivt å slå sammen pensjons-
bevis dersom arbeidstakeren har pensjonsbevis 
fra tidligere arbeidsforhold eller forvalte midlene 
sammen med en individuell pensjonsavtale. Det 
foreslås derfor at ved små pensjonsbeholdninger 
skal pensjonsbeholdningen overføres til annet 
pensjonsbevis eller individuell pensjonsavtale, jf. 
tredje ledd. Bare i de tilfeller hvor arbeidstakeren 
ikke har pensjonsbevis fra tidligere av vil det i 
slike tilfeller kunne utstedes nytt pensjonsbevis. 
Utformingen av denne bestemmelsen må ses i lys 
av at det er et minstekrav for å få beholde pen-
sjonsbeholdningen at tjenestetiden er minst 12 
måneder på fratredelsestidspunktet, jf. lovutkastet 
§ 6-1 annet ledd. Det vises til de alminnelige moti-
ver avsnitt 9.2. Overføring til annet pensjonsbevis 
vil følge reglene i § 6-5. Medlemmet kan ikke 
kreve overføring til annen tjenestepensjonsord-
ning. Slik overføring krever i tilfelle avtale med ny 
arbeidsgiver og involverte pensjonsinnretninger. 
Reglene om overføring av pensjonsbeholdningen 
til annen pensjonsordning er behandlet i alminne-
lige motiver avsnittene 9.2 og 9.4.

Utover adgangen til å belaste administrasjons-
reserven for kostnader når det har vært en pen-
sjonsordning etter standardmodellen (§ 6-2 annet 
ledd annet punktum), vil de administrative kost-
nader bli belastet pensjonsbeholdningen eller pen-
sjonsytelsen (§ 6-4 tredje ledd bokstav c). Det er 
viktig å merke seg at overføring av pensjonsbe-
holdningen til individuell pensjonsavtale i stedet 

for til pensjonsbevis ikke vil medføre en over-
føring av kostnadsansvaret fra pensjonsinnretnin-
gen til innehaveren av pensjonsbeviset slik som 
tilfellet er i forhold til foretakspensjonsloven. 

I fjerde ledd første punktum er det presisert at 
pensjonsbeviset skal utstedes av det livsforsi-
kringsselskapet som har tegnet forsikringen. Er 
pensjonsordningen i en pensjonskasse, kan pen-
sjonsbeviset utstedes av et livsforsikringsselskap 
som pensjonskassen har avtale med eller det kan 
utstedes av pensjonskassen selv, jf. annet punk-
tum. Nærmere regler om utstedelse av pensjons-
bevis når det er en pensjonskasse som har den 
kollektive tjenestepensjonsforsikringen, er tatt inn 
i § 6-3. Pensjonsbevis kan utstedes elektronisk når 
arbeidstakeren uttrykkelig godtar det, jf. tredje 
punktum. Fjerde ledd svarer til foretakspensjons-
loven § 4-7 annet ledd.

Det kan inngås avtale mellom medlemmet og 
pensjonsinnretningen om at pensjonsbeviset skal 
forvaltes som en egen investeringsportefølje. 
Femte ledd henviser til de nærmere regler om 
dette som er tatt inn i utkastet til § 6-10 som følger 
opp Banklovkommisjonens forslag til ny paragraf i 
foretakspensjonsloven § 4-7a i utredning nr. 25 fra 
Banklovkommisjonen, NOU 2012: 3 Fripoliser og 
kapitalkrav.

Til § 6-3. Særregler for pensjonskasser

Paragrafen svarer innholdsmessig til foretakspen-
sjonsloven § 4-8 første ledd første punktum, annet 
og tredje ledd. 

I foretakspensjonsloven § 4-8 første ledd annet 
punktum er det bestemt at et medlems premiere-
serve skal beregnes etter forsikringsselskapets 
beregningsgrunnlag når pensjonsbevis utstedes 
etter at et medlem slutter i et foretak som har hatt 
pensjonsordningen i en pensjonskasse og pen-
sjonsbeviset utstedes av forsikringsselskapet. Det 
er ikke behov for en slik regel for kollektiv 
tjenestepensjonsforsikring, fordi pensjonsbehold-
ningen vil være upåvirket av om pensjonsbeviset 
utstedes av pensjonskassen eller forsikringssel-
skapet.

Til § 6-4. Forsikringsforholdet etter pensjonsbevis. 
Kontoinformasjon 

Første ledd første punktum og annet ledd svarer i 
hovedsak til foretakspensjonsloven § 4-9 første og 
annet ledd. Reglene er omtalt i alminnelige moti-
ver avsnitt 9.3.

Henvisningen i foretakspensjonsloven § 4-9 
annet ledd første punktum til reglene om uføre-
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pensjon og pensjon til etterlatte er ikke tatt med i 
lovutkastet til § 6-4. Dette har sammenheng med 
at Banklovkommisjonen i denne omgang ikke fore-
slår regler om slike dekninger knyttet til kollektiv 
tjenestepensjonsforsikring, se alminnelige moti-
ver avsnittene 3.5.3 og 10.2. 

I lovutkastet til annet punktum er det tatt inn 
regel om flytting av pensjonsbevis til annen pen-
sjonsinnretning. Slik flytting følger reglene i forsi-
kringsvirksomhetsloven kapittel 11. Annet punk-
tum svarer til foretakspensjonsloven § 4-9 fjerde 
ledd.

Reglene om kontoinformasjon er nedfelt i 
tredje og fjerde ledd. Reglene svarer i hovedsak til 
lovutkastet § 5-8 og det vises til merknadene oven-
for til denne paragrafen.

Til § 6-5. Sammenslåing av pensjonsbevis

Første ledd svarer innholdsmessig til foretakspen-
sjonsloven § 4-15 første ledd. 

Annet ledd første og tredje punktum svarer til 
foretakspensjonsloven § 4-14 annet ledd første og 
annet punktum. I lovutkastet annet punktum er 
det vist til at sammenslåing av pensjonsbevis med 
rett til utbetaling av alderspensjon, skal skje etter 
reglene i lovutkastet § 4-20 første ledd. Dette 
betyr at tilføring av midler som ledd i sammenslå-
ing av pensjonsbevisene, skal behandles på 
samme måte som pensjonsopptjening etter uttak 
av full pensjon.

Hjemmelen i tredje ledd gir en rett til Kongen 
om å fastsette nærmere regler om sammenslåing 
av pensjonsbevis og den svarer i hovedsak til fore-
takspensjonsloven § 4-15 tredje ledd.

Til § 6-6. Utenlandske statsborgere

Paragrafen svarer til foretakspensjonsloven § 4-10.

Til § 6-7. Registrering av pensjonsbevis

Paragrafen svarer til fortakspensjonsloven § 4-14 
første ledd første punktum og annet ledd.

II. Forvaltning av pensjonsbevis

Til § 6-8. Forvaltning av pensjonsbevis

Bestemmelsen i første ledd understreker at forvalt-
ningen av pensjonsbevis skal skje etter de positiv-
rettslige regler som gjelder for slik forvaltning.

Prinsippet om pensjonsinnretningens nullga-
ranti i forhold til pensjonsbeholdningens verdi vide-
reføres etter at pensjonsbevis er utstedt, se også 
§ 5-1 annet ledd første punktum. Pensjonsinnret-

ningen skal derfor garantere at de midlene i pen-
sjonsbeholdningen som var til stede da pensjonsbe-
viset ble utstedt, og med de senere tillegg og fra-
drag som følger av tredje og fjerde ledd, til enhver 
tid er i behold, jf. annet ledd første punktum. 

Det kan inngås avtale om høyere årlig avkast-
ningsgaranti enn null prosent eller en garanti med 
lengre løpetid enn ett år også etter at pensjonsbevis 
er utstedt, jf. annet punktum. Avkastningsgarantier 
er behandlet nærmere i merknadene til § 5-8.

Kollektiv tjenestepensjonsforsikring bygger på 
et prinsipp om dødelighetsarv til forsikringskol-
lektivet. Dette gjelder også etter at pensjonsbevis 
er utstedt. Pensjonsbeviset skal tilføres en for-
holdsmessig del av de midler som frigjøres i pen-
sjonsinnretningen ved bortfall av pensjonsforplik-
telser overfor medlemmer som er døde i løpet av 
året, jf. tredje ledd første punktum. Det vises ellers 
til tilsvarende regel som gjelder for utstedelse av 
pensjonsbevis, jf lovutkastet §§ 4-6 annet ledd og 
4-12 annet ledd. Det vises til de alminnelige moti-
ver avsnitt 5.6.3. 

Beregningsgrunnlaget som er anvendt for 
foretakspensjonsordninger, innebærer at fripoli-
ser årlig må tilføres en garantert rente som svarer 
til beregningsrenten for at forpliktelsene etter fri-
polisen skal kunne oppfylles. Det er først når 
avkastningen overstiger denne renten (over-
skudd) at fripolisen kan tilføres en verdi som kan 
motvirke at verdiene reduseres på grunn av infla-
sjon. Når kollektiv tjenestepensjonsforsikring byg-
ger på et prinsipp om nullgaranti, skal avkastnin-
gen på midlene tilknyttet pensjonsbeviset benyt-
tes til å regulere pensjonsbeholdningen, jf. annet 
punktum. Selv om det i avkastningen skal gjøres 
fradrag for pensjonsordningens premie for avkast-
ningsrisiko, må det forutsettes at pensjonsbevis 
etter lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring 
vanligvis vil kunne få en betydelig bedre infla-
sjons- og nivåsikring enn fripolisene, noe som er 
viktig fordi det kan gå mange år fra pensjonsbevi-
sene utstedes og til uttak. Best ut i denne hense-
ende vil pensjonsbevis som er basert på en avtale 
etter standardmodellen komme, fordi avkastnin-
gen her ikke skal benyttes som finansieringskilde 
for å dekke pensjonsinnretningens administra-
sjonskostnader, jf. fjerde ledd første punktum.

Er det inngått kollektiv tjenestepensjonsforsik-
ring etter standardmodellen, skal pensjonsbehold-
ningen i forbindelse med utstedelse av pensjonsbe-
viset tilføres en administrasjonsreserve, jf. § 6-2 
annet ledd annet punktum. Reserven skal dekke 
pensjonsinnretningens fremtidige administrasjons-
kostnader knyttet til pensjonsbeviset, se alminne-
lige motiver avsnitt 9.2. Pensjonsinnretningen kan 
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årlig belaste administrasjonsreserven med en rela-
tiv andel for å dekke årets administrasjonskostna-
der, jf. fjerde ledd første punktum. Det er pensjons-
innretningen som har risikoen for at den tilførte 
administrasjonsreserven er tilstrekkelig stor. Viser 
det seg at administrasjonsreserven i løpet av pen-
sjonsbevisets løpetid er for liten, er dette en kost-
nad som pensjonsinnretningen må bære selv. 

Når det er inngått en avtale etter grunnmodel-
len, skal pensjonsbeholdningen ved utstedelse av 
pensjonsbeviset ikke tilføres noen administrasjons-
reserve. Det vises til merknadene til § 6-2 og almin-
nelige motiver avsnitt 9.2 om dette. De administra-
tive kostnader som pensjonsinnretningen har med 
pensjonsbevis basert på grunnmodellen, skal dek-
kes ved fradrag i den årlige avkastning på midlene i 
pensjonsbeholdningen, jf. annet punktum.

I femte ledd er det presisert at reglene i § 6-8 
ikke gjelder for pensjonsbeholdning forvaltet som 
egen investeringsportefølje. For slike typer avta-
ler gjelder i stedet § 6-10.

Til § 6-9. Uttak av pensjon

Reglene for uttak av alderspensjon knyttet til pen-
sjonsbevis er i hovedsak de samme som ved uttak 
av pensjon for et medlem av pensjonsordningen. 
Kapittel 4 avsnitt IV gjelder også ved uttak av pen-
sjon knyttet til pensjonsbevis. Siden pensjonsbevi-
set utstedes etter arbeidstakers fratreden og bevi-
set utgjør et eget rettsforhold adskilt fra fore-
takets pensjonsordning, gjelder imidlertid ikke 
reglene i § 4-20 om pensjonsopptjening etter pen-
sjonsuttak og § 4-22 annet ledd om foretakets 
reguleringsansvar for pensjonsytelser som utbeta-
les, jf. første ledd. 

Pensjonsbeholdningene knyttet til pensjons-
bevis vil gjennomgående gi grunnlag for relativt 
beskjedne årlige pensjonsytelser. I annet ledd er 
det på denne bakgrunn tatt inn en hovedregel 
som ikke gir adgang til å ta ut gradert pensjon fra 
et pensjonsbevis. Pensjonsinnretningen kan imid-
lertid samtykke i at det tas ut gradert pensjon, jf. 
annet ledd. Det vil særlig kunne være aktuelt for 
pensjonsbevis som har mer betydelige pensjons-
beholdninger. Tilsvarende bestemmelse er fast-
satt i foretakspensjonsloven § 4-9 tredje ledd annet 
punktum.

Til § 6-10. Pensjonsbevis med investeringsvalg

Paragrafen åpner for at pensjonsbevis kan forval-
tes med investeringsvalg. Pensjonsbevis med 
investeringsvalg kan avtales mellom innehaveren 
av pensjonsbeviset og pensjonsinnretningen i for-

bindelse med at pensjonsbeviset utstedes eller på 
senere tidspunkt. Hvis det er utstedt administra-
sjonsreserve ved utstedelse av pensjonsbeviset 
(§ 6-8 fjerde ledd første punktum), skal adminis-
trasjonsreserven slås sammen med pensjonsbe-
holdningen.

I Utredning nr. 25 fra Banklovkommisjonen, 
NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav, er det fore-
slått mulighet for investeringsvalg for fripoliser. 
Det vises her til forslag til nye bestemmelser i 
foretakspensjonsloven §§ 4-7a og 4-7b. Lovutkas-
tet § 6-10 i utredningen her bygger på forslaget til 
foretakspensjonsloven § 4-7a og svarer innhold-
messig til de regler Banklovkommisjonen nylig 
har foreslått for fripolise med investeringsvalg. 

I lovutkastets fjerde ledd er det en henvisning 
til § 6-5 som presiserer at reglene om sammenslå-
ing av pensjonsbevis også gjelder for pensjonsbe-
vis med investeringsvalg.

Til kapittel 7. Ikrafttredelse. Overgangsregler

Til § 7-1. Ikrafttredelse

Kongen skal fastsette fra hvilket tidspunkt loven 
skal tre i kraft. Det vises til de alminnelige motiver 
avsnitt 10.3.

Til § 7-2. Overgangsregler

Banklovkommisjonen legger til grunn at etable-
ring av en kollektiv tjenestepensjonsforsikring 
skal kunne dekke kravene til at foretak skal ha en 
tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk 
tjenestepensjon. Minimumskravene til slik ord-
ning følger av lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Det vises til første ledd. 

Innbetalinger til en kollektiv tjenestepensjons-
forsikringsordning gis en skattegunstig behand-
ling på tilsvarende måte som innbetalinger til ytel-
sesbaserte foretakspensjonsordninger og inn-
skuddspensjonsordninger. Det er derfor i annet 
ledd presisert at skatteloven § 6-46 første ledd 
bokstav a) og c) skal gjelde tilsvarende for inn-
skuddspremier, premieinnbetalinger og kost-
nader i samsvar med lovutkastet kapittel 4 avsnitt 
II til IV og for tilskudd til premiefond etter reglene 
i kapittel 5 avsnitt III i utkastet. 

I tredje ledd er det fastsatt at skatteloven § 6-47 
bokstav d) skal gjelde tilsvarende for arbeids-
takers rett til fradrag for tilskudd til tjenestepen-
sjonsordningen i samsvar med lovutkastet § 4-25. 

I fjerde ledd er det gitt en hjemmel for Kongen 
til å fastsette nærmere overgangsregler. 

Det vises til de alminnelige motiver avsnitt 
10.3. 
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Kapittel 13  

Utkast til lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring 
(tjenestepensjonsloven)

Kapittel 1. Virkeområde. Definisjoner 

§ 1-1. Virkeområde 
(1) Loven gjelder tjenestepensjonsordninger 

som er opprettet ved kollektiv livsforsikringsav-
tale og foretak som har eller oppretter slik pen-
sjonsordning. 

(2) Pensjonsordning etter loven her kan opp-
rettes ved avtale med pensjonsinnretning som er: 
a. selskap som har tillatelse fra norske myndig-

heter til å drive livsforsikringsvirksomhet her i 
riket,

b. pensjonskasse som har tillatelse fra norske 
myndigheter til her i riket å overta kollektive 
pensjonsordninger som regnes som livsforsik-
ring,

c. selskap som er etablert i en annen stat innen-
for EØS-området og som her i riket har 
adgang til å drive livsforsikringsvirksomhet,

d. pensjonskasse som er etablert i annen stat 
innenfor EØS-området, og som har adgang til 
her i riket å overta kollektive pensjonsordnin-
ger som regnes som livsforsikring.
(3) Loven gjelder også for Svalbard, jf. lov 17. 

juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 1 annet ledd. 

§ 1-2. Definisjoner 
(1) I loven betyr: 

a. Pensjonsordning: Tjenestepensjonsordning 
som nevnt i § 1-1.

b. Regelverket: Pensjonsforsikringsavtalen med 
tilhørende vilkår og pensjonsplan.

c. Pensjonsplan: Den del av regelverket som gjel-
der beregning og innbetaling av årlige premier 
og oppbygging av pensjonsbeholdning for de 
enkelte medlemmer, samt beregning og utbe-
taling av årlig pensjon.

d. Pensjonsbeholdning: Summen til enhver tid av 
et medlems samlede pensjonsopptjening i pen-
sjonsordningen basert på tilførte premier, 
dødelighetsarv og avkastning. 

e. Beregningsgrunnlag: Det forsikringstekniske 
beregningsgrunnlaget for pensjonsordningen.

f. Reguleringsfond: Pensjonsordningens fond for 
premie til dekning av årlig regulering av med-
lemmenes pensjonsbeholdninger.

g. Pensjonsreguleringsfond: Pensjonsordningens 
fond for premie til dekning av årlig regulering 
av pensjoner under utbetaling.
(2) I loven betyr: 

a. Foretak: Aksjeselskap, allmennaksjeselskap, 
ansvarlig selskap, enkeltpersonforetak og 
ethvert annet rettssubjekt som har arbeidsta-
ker i sin tjeneste.

b. Konsern: Konsern som nevnt i aksjeloven § 1-3 
og allmennaksjeloven § 1-3, likevel slik at mor-
selskapet ikke må være aksjeselskap eller all-
mennaksjeselskap.

c. Medlemmer: Arbeidsgiveren og de arbeidsta-
kere som oppfyller opptaksvilkårene i regel-
verket for pensjonsordningen. Som medlem 
regnes også alderspensjonist som har tatt ut 
alderspensjon fra ordningen rett etter avsluttet 
arbeidsforhold, samt arbeidstaker som er blitt 
ufør mens han var i foretakets tjeneste og som 
det betales årlig premie for i henhold til forsik-
ring av premiefritak ved uførhet.

d. Barn: Medlemmets barn, herunder stebarn og 
fosterbarn.

e. Registrert partner: Partner i registrert partner-
skap der partnerne ikke har samtykket til å 
omgjøre partnerskapet til ekteskap.

f. Samboer: Person som medlemmet:
1. har felles bolig og felles barn med, eller
2. lever sammen med i ekteskaps- eller part-

nerskapslignende forhold når det godtgjø-
res at forholdet har bestått uavbrutt i de 
siste fem årene før dødsfallet, og det ikke 
forelå forhold som ville hindre at lovlig 
ekteskap eller partnerskap ble inngått.

g. Forsikrede: Pensjonsordningens medlemmer, 
deres ektefelle, barn, registrert partner og 
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samboer når de er sikret eller mottar pensjon 
etter regelverket.

§ 1-3. Forskrifter 
(1) Kongen kan fastsette nærmere regler til 

utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i 
loven her.

Kapittel 2. Opprettelse av pensjonsordninger 

§ 2-1. Adgang til å opprette pensjonsordning 
(1) Et foretak kan opprette pensjonsordning i 

samsvar med reglene i loven her for å sikre 
arbeidstakere i foretaket og andre forsikrede 
alderspensjon i tillegg til ytelser fra folketrygden. 
Regelverket for pensjonsordningen skal i sin hel-
het være i samsvar med bestemmelsene i loven 
her med tilhørende forskrifter. 

(2) Foretaket skal tegne forsikring som gir rett 
til premiefritak ved uførhet i samsvar med uføre-
graden. Forsikringen skal omfatte alle medlem-
mer som ikke har fylt 67 år. Premien for slik for-
sikring skal beregnes slik at foretaket ikke skal 
betale årlig premie til alderspensjon for medlem-
mer som blir uføre, og at premiefritaket reduseres 
forholdsmessig etter uføregraden.

§ 2-2. Minstekrav 
(1) Et foretak kan opprette pensjonsordning i 

henhold til loven her dersom foretaket har: 
a. minst to personer i foretaket som begge har en 

arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller 
mer av full stilling,

b. minst én arbeidstaker uten eierinteresse i fore-
taket som har en arbeidstid og lønn i foretaket 
som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, 
eller

c. personer i foretaket som hver har en arbeids-
tid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av 
full stilling, og som til sammen utfører arbeid 
som tilsvarer minst to årsverk.
(2) Pensjonsordning kan også opprettes i pen-

sjonskasse som er i samsvar med bestemmelser 
gitt i eller i medhold av forsikringsvirksomhets-
loven. Har pensjonskassen mindre enn 50 med-
lemmer, skal vedtektene for pensjonskassen inne-
holde særlige bestemmelser om gjenforsikring av 
forsikringsrisiko og begrensning av risiko knyttet 
til kapitalforvaltningen slik at medlemmenes rett 
til pensjon er betryggende sikret. Finanstilsynet 
fastsetter nærmere regler om dette. 

(3) Dersom foretaket ved utløpet av et kalen-
derår ikke oppfyller vilkårene i første ledd, og 
foretaket heller ikke innen et år, igjen oppfyller vil-
kårene, skal pensjonsordningen opphøre og avvi-

kles. Pensjonsordning i pensjonskasse som i en 
periode på seks måneder ikke oppfyller vilkårene i 
annet ledd, skal opphøre og avvikles eller videre-
føres som pensjonsforsikring i samsvar med før-
ste ledd. 

§ 2-3. Pensjonsplan 
(1) Det skal fastsettes en pensjonsplan for pen-

sjonsordningen som angir reglene om beregning 
og innbetaling av årlige premier og oppbygging av 
pensjonsbeholdning for de enkelte medlemmer, 
samt reglene om beregning og utbetaling av årlig 
pensjon. 

(2) Pensjonsinnretningen skal garantere at pen-
sjonsbeholdningen til de enkelte medlemmer til 
enhver tid minst tilsvarer de premier og andre mid-
ler som er tilført pensjonsbeholdningen i henhold 
til pensjonsplanen eller loven her, med mindre 
annet følger av avtale om individuelt investerings-
valg etter §§ 5-5 eller 6-10. Forvaltes pensjonsord-
ningens midler som egen investeringsportefølje 
med investeringsvalg for foretaket etter § 5-6 gjel-
der § 4-7 fjerde ledd. Pensjonsinnretningen kan 
påta seg særskilt ansvar for avkastningen av pen-
sjonsbeholdningen ved avkastningsgaranti etter 
reglene i § 5-8. 

(3) Pensjonsplanen skal gjelde for alle arbeids-
takere og andre forsikrede som omfattes av pen-
sjonsordningen, med mindre annet følger av loven 
her med tilhørende forskrift. 

§ 2-4. Styringsgruppe 
(1) Foretak som har pensjonsordning som 

omfatter 15 eller flere medlemmer, skal opprette 
en styringsgruppe for pensjonsordningen på 
minst tre personer. Minst en av personene skal 
velges av og blant medlemmene. 

(2) Styringsgruppen skal uttale seg om saker 
som gjelder forvaltningen og praktiseringen av 
pensjonsordningen. Regelverket skal behandles 
av styringsgruppen før det vedtas eller endres. 

§ 2-5. Livsforsikringsselskapets plikter 
(1) En pensjonsinnretning kan bare tegne «tje-

nestepensjonsordning med skattefordel» når forsi-
kringsavtalen og pensjonsordningen er i samsvar 
med loven her med tilhørende forskrifter. 

(2) Pensjonsinnretningen skal påse at foreta-
ket avgir skriftlig erklæring om at foretaket ikke 
har opprettet eller er tilsluttet annen pensjonsord-
ning. Oversendelse kan skje ved bruk av elektro-
nisk kommunikasjon dersom det er benyttet en 
betryggende metode som autentiserer avsender 
og sikrer kravets innhold. Dersom foretaket har 
annen pensjonsordning, skal pensjonsinnretnin-
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gen påse at samtlige pensjonsordninger sett i sam-
menheng, er i samsvar med loven her med tilhø-
rende forskrifter. 

(3) Bestemmelsene i første og annet ledd gjel-
der så langt de passer for pensjonskasser. 

§ 2-6. Ligningsforhold 
(1) Det skal fremgå av regelverket for pen-

sjonsordningen, premiekvitteringer og meldinger 
til ligningsmyndighetene at dokumentene gjelder 
tjenestepensjonsordning etter loven her. 

(2) Premiekvitteringer og meldinger til lig-
ningsmyndighetene skal inneholde spesifiserte 
opplysninger om de innbetalinger som foretaket 
har foretatt av årets premie, tilskudd til premie-
fond og tilskudd til pensjonsregulering. 

(3) Er årets premie betalt ved overføring fra 
premiefondet, skal dette angis særskilt. Tilsva-
rende gjelder ved tilbakeføring av premiefonds-
midler til foretaket. 

(4) Pensjonsinnretningen og foretaket er 
ansvarlig for at opplysninger som nevnt i denne 
bestemmelsen er riktige. Det samme gjelder insti-
tusjon som forvalter premiefond. 

§ 2-7. Tilsyn 
(1) Finanstilsynet fører tilsyn med tjenestepen-

sjonsordninger. 
(2) Finner Finanstilsynet at en pensjonsord-

ning er eller forvaltes i strid med lov eller forskrift, 
kan Finanstilsynet pålegge pensjonsinnretningen 
å rette på forholdet innen en fastsatt frist. 

(3) Finner Finanstilsynet at en beregning eller 
fordeling av midler er foretatt i strid med gjel-
dende regler, kan Finanstilsynet kreve at bereg-
ningen eller fordelingen endres innen en fastsatt 
frist. 

(4) Dersom frist gitt i medhold av annet og 
tredje ledd ikke overholdes, kan Finanstilsynet gi 
nærmere retningslinjer for virksomheten, opp-
nevne nytt styre eller styringsgruppe for pensjons-
ordningen, eller bestemme at pensjonsordningen 
skal opphøre og avvikles. 

(5) Bestemmer Finanstilsynet at pensjonsord-
ningen skal opphøre, skal tilsynet gi melding om 
vedtaket til Skattedirektoratet. 

§ 2-8. Informasjon til arbeidstakerne 
(1) Foretaket skal gi arbeidstakerne en skrift-

lig oversikt over regelverket for pensjonsordnin-
gen. Det skal redegjøres for regelverkets bestem-
melser om pensjonsytelser og om arbeidstakernes 
rettigheter. Tilsvarende gjelder opplysninger om 
forsikring som vil gi uføreytelser eller ytelser til 
etterlatte. 

(2) Foretaket skal gi arbeidstakerne skriftlig 
opplysning om endringer i regelverket av betyd-
ning. Krav om skriftlighet i eller i medhold av 
loven her er ikke til hinder for bruk av elektronisk 
kommunikasjon. Opplysninger som har betydning 
for arbeidstakers pensjonsrettigheter kan likevel 
bare gis ved bruk av elektronisk kommunikasjon 
dersom den enkelte arbeidstaker har gitt uttryk-
kelig samtykke til dette.

(3) Kongen kan fastsette regler om hvilken 
informasjon som skal gis fra pensjonsinnretning 
eller foretak i tilknytning til ordningen. 

§ 2-9. Adgang til å ha kombinerte pensjonsord-
ninger 

(1) Et foretak som har pensjonsordning for 
alderspensjon etter loven her, kan supplere denne 
med en pensjonsordning etter innskuddspen-
sjonsloven (kombinerte pensjonsordninger). 

(2) For kombinerte pensjonsordninger etter 
første ledd gjelder følgende: 
a. samtlige ansatte som omfattes av regelverkets 

bestemmelser om medlemskap i pensjonsord-
ningen etter loven her, skal være medlem av 
begge pensjonsordningene,

b. innskuddspensjonen skal utgjøre et tillegg til 
alderspensjon etter loven her,

c. regelverket i pensjonsordningene skal utfor-
mes med sikte på at forskjellsbehandling mel-
lom arbeidstakere unngås så langt det er 
mulig når det gjelder samlet pensjon sett i for-
hold til lønn og tjenestetid i foretaket.
(3) Kongen kan fastsette nærmere regler om 

utformingen av kombinerte pensjonsordninger. 
Innskudd i det enkelte år til sikring av innskudds-
pensjon skal medregnes ved anvendelsen av gren-
sene i §§ 4-10 og 4-13. 

(4) Dersom pensjonsordningens administra-
sjonsreserve ikke er tilstrekkelig til å dekke 
kostnadene knyttet til utstedelse av pensjonsbe-
vis ved opprettelse av kombinerte pensjonsord-
ninger etter paragrafen her, skal de resterende 
kostnadene først dekkes av midler i premiefon-
det og deretter ved innbetaling fra foretaket der-
som midlene i premiefondet ikke er tilstrekke-
lige. 

(5) Foretaket kan tegne uførepensjon i tilknyt-
ning til pensjonsordningen etter loven her eller i 
tilknytning til begge pensjonsordningene i den 
kombinerte ordningen. Den samlede kombinerte 
ordningen skal legges til grunn ved fastsettelse av 
uførepensjonens størrelse. Dersom uførepensjo-
nen er tegnet kun i tilknytning til pensjonsordnin-
gen etter loven her, skal det fastsettes i regelver-
ket at det skal ytes et tillegg til den uførepensjon 



180 NOU 2012: 13
Kapittel 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II
som fastsettes på grunnlag av størrelsen av alders-
pensjonen etter loven her. 

(6) Forsikring av rett til premie- eller inn-
skuddsfritak ved uførhet skal knyttes til begge 
pensjonsordningene. 

(7) Foretaket kan tegne pensjon til etterlatte 
enten i tilknytning til pensjonsordningen etter 
loven her eller i tilknytning til begge pensjonsord-
ningene i den kombinerte ordningen. Den sam-
lede kombinerte ordningen kan legges til grunn 
ved fastsettelse av etterlattepensjonens størrelse. 
Dersom etterlattepensjonen er tegnet kun i til-
knytning til foretakets pensjonsordning etter 
loven her, kan det fastsettes i regelverket at det 
skal ytes et tillegg til den etterlattepensjon som 
fastsettes på grunnlag av størrelsen av alderpen-
sjonen etter loven her. Innskuddspensjonsloven 
§ 7-4 femte ledd gjelder tilsvarende ved kombi-
nerte pensjonsordninger dersom etterlatt ekte-
felle, registrert partner eller samboer gis pensjon 
etter reglene i innskuddspensjonsloven § 7-4 
tredje ledd.

Kapittel 3. Medlemskap i pensjonsordningen 

§ 3-1. Krav til regelverket 
(1) Regelverket skal inneholde bestemmelser 

om medlemskap og opptak av medlemmer. 
(2) I regelverket kan det gjøres unntak eller 

fastsettes særlige vilkår for særlige grupper av 
arbeidstakere for så vidt bestemmelsene er i 
samsvar med loven her med tilhørende forskrif-
ter. 

§ 3-2. Alminnelige regler om medlemskap 
(1) Arbeidstakere i foretaket kan opptas i dets 

pensjonsordning. 
(2) Pensjonsordningen kan også omfatte 

arbeidsgiveren og annen person som må anses 
som innehaver av foretaket. Bestemmelsene i § 3-5 
gjelder tilsvarende. Finanstilsynet kan gi nærmere 
regler om hvilke personer som skal omfattes av 
dette ledd. 

(3) Personer som ikke er pliktig medlem i 
folketrygden med medlemskap som omfatter opp-
tjening av pensjonsrettigheter, kan ikke være 
medlem av pensjonsordningen med mindre annet 
følger av forskrift fastsatt av Kongen. 

§ 3-3. Hvem skal være medlem 
(1) Pensjonsordningen skal omfatte alle 

arbeidstakere i foretaket som har fylt 20 år, med 
mindre annet er fastsatt i loven her eller i forskrif-
ter fastsatt av Kongen. Det kan fastsettes lavere 
alder i regelverket. 

(2) En arbeidstaker skal være medlem selv om 
det for tiden ikke opptjenes rett til pensjon i pen-
sjonsordningen. 

(3) Arbeidstakere som er medlemmer av en 
annen pensjonsordning som foretaket betaler pre-
mie eller avgift til og som gir pensjonsopptjening 
av minst tilsvarende verdi, skal ikke være med-
lemmer av pensjonsordningen, med mindre annet 
er fastsatt i regelverket. 

§ 3-4. Nye arbeidstakere 
(1) En arbeidstaker som ansettes av foretaket 

og som fyller vilkårene for medlemskap i pen-
sjonsordningen, opptas som medlem fra første 
arbeidsdag i foretaket. 

(2) Forsikringsloven kapittel 11 gjelder ved 
flytting til pensjonsordningen av pensjonsbehold-
ning og andre midler knyttet til pensjonsbevis for 
opptjent pensjon. 

§ 3-5. Arbeidstakere i deltidsstilling 
(1) Arbeidstaker som har mindre enn en fem-

del av full stilling i foretaket, skal ikke være med-
lem av pensjonsordningen, med mindre annet er 
fastsatt i regelverket. 

(2) Pensjonsopptjeningen for arbeidstaker i 
deltidsstilling skal utgjøre en forholdsmessig del 
av den pensjon som ville være opptjent dersom 
arbeidstakeren hadde hatt fulltidsstilling. 

§ 3-6. Sesongarbeidere 
(1) Arbeidstaker som er sesongarbeider og 

som i løpet av et kalenderår utfører arbeid i fore-
taket som tilsvarer mindre enn en femdel av tilsva-
rende fulltidsstilling, skal ikke være medlem av 
pensjonsordningen, med mindre annet er fastsatt i 
regelverket. 

(2) I regelverket kan det fastsettes at en 
sesongarbeider bare skal opptas som medlem der-
som det arbeid som er utført i løpet av de siste tre 
år, for hvert år minst utgjør en femdel av fulltids-
stilling. 

§ 3-7. Arbeidstakere med permisjon 
(1) Arbeidstaker som har permisjon for et fast-

satt tidsrom og som forutsettes å gjenoppta arbeid 
i foretaket etter endt permisjon, skal være med-
lem av pensjonsordningen i permisjonstiden. 

(2) Bestemmelsene i første ledd kan fravikes 
for permisjon i henhold til avtale ved at det i regel-
verket fastsettes: 
a. særlige regler om opptjening av pensjon mens 

permisjonen varer, eller
b. at medlemskapet skal opphøre fra permisjons-

tidspunktet.
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Det samme gjelder for permisjon i henhold til 
lov dersom arbeidstakeren er medlem av en 
annen pensjonsordning i permisjonstiden. 

(3) Regelverket kan fastsette at arbeidstakere 
som er permitterte som følge av driftsinnskrenk-
ninger mv. skal være medlemmer av pensjonsord-
ningen. 

§ 3-8. Arbeidstakere som ikke er arbeidsføre 
(1) Arbeidstaker som ikke er arbeidsfør på 

den tid arbeidstakeren ellers skulle opptas som 
medlem, skal først bli medlem av pensjonsord-
ningen når arbeidstakeren begynner å arbeide i 
stillingen, med mindre annet er fastsatt i regel-
verket.

§ 3-9. Eldre arbeidstakere 
(1) En arbeidstaker skal tas opp som medlem 

av pensjonsordningen etter bestemmelsene i §§ 3-3 
til 3-8 frem til fylte 75 år. Dette gjelder selv om 
arbeidstakeren ved ansettelsen mottar alderspen-
sjon fra folketrygden eller fra annen tjenestepen-
sjonsordning. 

(2) Arbeidstaker som etter uttak av alderspen-
sjon fra pensjonsordningen fortsatt har fulltids- 
eller deltidsstilling i foretaket, har fortsatt rett til 
pensjonsopptjening i pensjonsordningen frem til 
fylte 75 år. 

Kapittel 4. Alderspensjon 

I. Alminnelige regler

§ 4-1. Retten til alderspensjon
(1) Medlemmene i pensjonsordningen erver-

ver rett til alderspensjon ved årlig pensjonsopptje-
ning og oppbygging av en pensjonsbeholdning for 
det enkelte medlem. Retten til opptjent pensjon 
faller bort ved medlemmets død. 

(2) Et medlems pensjonsopptjening tilsvarer 
summen av de midler som til enhver tid er tilført 
medlemmets pensjonsbeholdning etter reglene i 
avsnitt II eller avsnitt III.

(3) Årlig alderspensjon beregnes ut fra pen-
sjonsbeholdningen ved uttak av pensjon etter 
reglene i avsnitt IV eller V.

(4) Opptjeningen av alderspensjon opphører 
senest når arbeidstakeren har fylt 75 år.

§ 4-2. Krav til pensjonsplanen
(1) Pensjonsplanen for pensjonsordningen 

skal inneholde de bestemmelser som skal gjelde 
om beregning og innbetaling av årlige premier fra 
foretaket og om oppbygging av de enkelte med-

lemmers pensjonsbeholdning, samt om beregning 
og utbetaling av årlig pensjon. Pensjonsplanen 
skal være i samsvar med kravene i loven her.

(2) Pensjonsplanen for pensjonsordningen kan 
utformes i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 
II (Standardmodell) eller i samsvar med bestem-
melsene i avsnitt III (Grunnmodell).

(3) I pensjonsplanen skal årlig premie fra fore-
taket være fastsatt som en bestemt prosent av de 
enkelte medlemmenes lønn i foretaket inntil 12 
ganger grunnbeløpet i folketrygden (G). Det kan 
fastsettes i pensjonsplanen at det for medlemmers 
lønn mellom 7,1 G og 12 G skal innbetales en til-
leggspremie beregnet etter en fastsatt prosent av 
slik lønn på inntil 18,1 prosent. 

(4) Årlig premie for medlem i deltidsstilling 
skal utgjøre en forholdsmessig del av det premien 
ville vært dersom medlemmet hadde fulltidsstil-
ling. 

§ 4-3. Beregning av lønn
(1) Et medlems lønn er den lønn som medlem-

met mottar fra foretaket i løpet av året.
(2) Endring i lønn som følge av lønnsutviklin-

gen i foretaket eller av avtale, skal tillegges virk-
ning fra det tidspunkt endringen trer i kraft. 

(3) Det kan i pensjonsplanen fastsettes at det 
skal ses bort fra godtgjørelse for overtid, skatte-
pliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser 
eller andre varierende eller midlertidige tillegg, 
eller i stedet at det skal gjøres et fradrag på inntil 
10 prosent av lønn etter første ledd.

§ 4-4. Beregningsgrunnlag
(1) Årlig premie, samt årlige kostnader og 

risikopremier skal beregnes etter de retnings-
linjer (beregningsgrunnlaget) som pensjonsinn-
retningen har meddelt Finanstilsynet. Det skal 
tas forbehold om endringer dersom vesentlige 
forutsetninger for beregningsgrunnlaget blir 
endret.

(2) Finanstilsynet kan gi pålegg for å sikre at 
beregningsgrunnlaget er betryggende.

§ 4-5. Endring av pensjonsplanen
(1) Pensjonsplanen kan endres i samsvar med 

bestemmelsene i loven her. Før endringen vedtas, 
skal saken forelegges styringsgruppen til utta-
lelse. 

(2) Det kan ikke gjennomføres endringer i 
pensjonsplanen og beregningsgrunnlaget for pen-
sjonsordningen som medfører reduksjon av med-
lemmers rett til opptjent pensjon på tidspunktet 
for endringen. 
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II. Standardmodell 

§ 4-6. Årlig pensjonsopptjening. Pensjonsbehold-
ningen

(1) Pensjonsbeholdningen for det enkelte 
medlem skal tilføres 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 tilføre pensjonsbeholdningen inntil 2 
prosent av årets lønn som tillegg til årets premie 
etter pensjonsplanen. 

(2) Pensjonsinnretningen skal hvert år tilføre 
pensjonsbeholdningen for de enkelte medlem-
mer en forholdsmessig del av de midler som fri-
gjøres i pensjonsinnretningen ved bortfall av pen-
sjonsforpliktelser overfor medlemmer, som før 
uttak av pensjon er død i løpet av året. 

(3) Utbetaling i henhold til forsikring som gir 
et medlem rett til premiefritak ved uførhet etter 
§ 2-1 annet ledd, skal tilføres pensjonsbehold-
ningen.

(4) Reguleringspremie for regulering av pen-
sjonsbeholdningen i henhold til reglene i § 4-8 
eller 4-9 skal årlig tilføres pensjonsbeholdning.

(5) Pensjonsbeholdningen for det enkelte 
medlem tilsvarer summen av de midler som til 
enhver tid er tilført beholdningen. Dette gjelder 
selv om pensjonsinnretningen og foretaket har 
inngått avtale etter § 5-6 om at pensjonsordnin-
gens midler skal forvaltes som egen investerings-
portefølje med rett til investeringsvalg for foreta-
ket. 

§ 4-7. Årlig avkastning. Reguleringsfond
(1) Den avkastning som oppnås ved pensjons-

innretningens forvaltning av midlene i pensjons-
beholdningen i opptjeningsperioden, skal benyt-
tes til å dekke årets reguleringspremie etter 
reglene i § 4-8 tredje ledd og for øvrig tilføres pen-
sjonsordningens reguleringsfond.

(2) Midler i reguleringsfondet benyttes til å 
dekke årlig reguleringspremie etter § 4-8 tredje 
ledd for så vidt denne ikke dekkes av årets avkast-
ning.

(3) Når et medlem tar ut pensjon etter § 4-17, 
jf. § 4-19, eller fratrer med rett til pensjonsbevis for 
opptjent pensjonsbeholdning etter § 6-1 annet 
ledd, skal en forholdsmessig del av regulerings-
fondet på dette tidspunkt tilføres medlemmets 
pensjonsbeholdning.

(4) Paragrafen her gjelder også avkastning av 
pensjonsbeholdning som forvaltes i egen investe-
ringsportefølje med investeringsvalg for foretaket 
etter reglene i § 5-6.

§ 4-8. Årlig regulering av pensjonsbeholdningen
(1) Det skal fastsettes i pensjonsplanen at 

medlemmenes pensjonsbeholdninger i opptje-
ningsperioden skal reguleres årlig med virkning 
fra 1. mai i samsvar med alminnelig lønnsvekst. 
Alminnelig lønnsvekst beregnes som i folketryg-
den. Det kan i pensjonsplanen i stedet fastsettes at 
den årlige regulering av pensjonsbeholdningen 
skal baseres på lønnsøkningen for de enkelte 
medlemmer som ledd i den alminnelige lønnsut-
vikling i foretaket.

(2) Regulering av pensjonsbeholdningen som 
nevnt i første ledd, gjelder likevel ikke for med-
lemmer som har uttatt full pensjon eller har fra-
trådt sin stilling i foretaket. Ved delvis uttak av 
pensjon gjelder reguleringen den del av pensjons-
beholdningen som er tilbake dersom medlemmet 
fortsatt har stilling i foretaket.

(3) Årlig premie for regulering av pensjonsbe-
holdningen etter første ledd (reguleringspremien) 
skal dekkes av årlig avkastning av de midler som er 
knyttet til medlemmenes pensjonsbeholdninger 
eller, dersom årets avkastning ikke er tilstrekkelig, 
ved overføring av midler fra reguleringsfondet etter 
§ 4-7 annet ledd. Udekket del av reguleringspre-
mien skal dekkes av foretaket.

(4) Paragrafen her gjelder også regulering av 
pensjonsordningens midler som forvaltes i egen 
investeringsportefølje ved investeringsvalg for 
foretaket etter reglene i § 5-6.

§ 4-9. Særskilt avtalt lønnsøkning
(1) Det kan i pensjonsplanen fastsettes regler 

om særskilt oppregulering av et medlems pensjons-
beholdning i tilfelle hvor medlemmet ved skifte av 
stilling, vesentlig endring av arbeidsoppgaver eller 
ved særskilt avtale gis et særskilt tillegg i lønn inntil 
12 G uavhengig av den alminnelige lønnsutvikling i 
foretaket. Ved oppreguleringen tilføres pensjonsbe-
holdningen en engangspremie som helt eller delvis 
skal tilsvare differansen mellom pensjonsopp-
tjening beregnet ut fra den nye og den ellers gjel-
dende lønn i tiden fra ansettelsen i foretaket.

(2) Pensjonsplanen skal inneholde nærmere 
regler om vilkårene for og omfanget av oppregule-
ring av pensjonsbeholdningen som nevnt i første 
ledd. 

(3) Engangspremie for oppregulering etter før-
ste ledd skal dekkes av foretaket.

§ 4-10. Grenser for årlig premie for alderspensjon
(1) Foretakets tilskudd til årlig premie etter 

§ 4-6 første ledd kan i pensjonsplanen ikke sette 
høyere enn 7 prosent av medlemmets samlede 
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lønn inntil 12 G i det enkelte år. En tilleggspremie 
for medlemmets lønn mellom 7,1 og 12 G kan i 
pensjonsplanen ikke settes høyere enn 18,1 pro-
sent av slik lønn i det enkelte år. 

(2) Prosentgrensene i første ledd gjelder ikke 
reguleringspremie som foretaket skal dekke etter 
§§ 4-8 tredje ledd, 4-9 annet ledd og 4-21 annet 
ledd. Det samme gjelder kostnader og risikopre-
mier som omfattes av § 4-11, og årlig premie for 
premiefritak ved uførhet etter § 2-1 annet ledd. 
Kongen kan ved forskrift fastsette høyere prosent-
satser for stillinger med rett til uttak av tjeneste-
pensjon før fylte 62 år. 

(3) Kongen kan fastsette en høyeste avkast-
ningsprosent for avkastning som etter § 4-7 første 
ledd skal tilføres reguleringsfondet i et år. Avkast-
ning ut over fastsatt prosentsats skal tilføres pre-
miefondet.

§ 4-11. Årlige kostnader og risikopremier
(1) Kostnader for administrasjon og forvalt-

ning av pensjonsordningen skal årlig dekkes av 
foretaket som tillegg til årlige premier til alders-
pensjon. Det samme gjelder årlig premie for pre-
miefritak ved uførhet etter § 2-1 annet ledd.

(2) Bestemmelsen i første ledd gjelder også 
dekning av:
a. årlig vederlag for avkastningsrisiko etter § 2-3 

annet ledd knyttet til pensjonsbeholdningen 
før uttak av pensjon,

b. årlig vederlag for avkastningsrisiko og premie 
for levealdersrisiko i utbetalingsperioden.

III. Grunnmodell

§ 4-12. Årlig pensjonsopptjening. Pensjonsbehold-
ningen

(1) Pensjonsbeholdningen for det enkelte 
medlem skal tilføres 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 tilføre pensjonsbeholdningen inntil 2 
prosent av årets lønn som tillegg til årets premie 
etter pensjonsplanen.

(2) Pensjonsinnretningen skal hvert år tilføre 
pensjonsbeholdning for de enkelte medlemmer 
en forholdsmessig del av midlene som frigjøres i 
pensjonsinnretningen ved bortfall av pensjonsfor-
pliktelser overfor medlemmer som før uttak av 
pensjon er død i løpet av året. 

(3) Den avkastning som oppnås ved pensjons-
innretningens forvaltning av midlene i pensjons-
beholdningen i opptjeningstiden, skal årlig tilføres 
pensjonsbeholdningen. 

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

(5) Pensjonsbeholdningen for det enkelte 
medlem tilsvarer summen av de midler som til 
enhver tid er tilført beholdningen med mindre 
pensjonsbeholdningen forvaltes som egen inves-
teringsportefølje etter reglene i § 5-5.

§ 4-13. Grenser for årlig premie for alderspensjon
(1) Foretakets tilskudd til årlig premie etter 

§ 4-12 første ledd kan i pensjonsplanen ikke sette 
høyere enn 8 prosent av medlemmets samlede 
lønn inntil 12 G i det enkelte år. En tilleggspremie 
for medlemmets lønn mellom 7,1 og 12 G kan i 
pensjonsplanen ikke settes høyere enn 18,1 pro-
sent av slik lønn i det enkelte år. 

(2) Prosentgrensene etter første og annet ledd 
gjelder ikke kostnader og risikopremier som 
omfattes av § 4-14 første ledd. Kongen kan ved for-
skrift fastsette høyere prosentsatser for stillinger 
med rett til uttak av tjenestepensjon før fylte 62 år.

(3) Kongen kan fastsette en høyeste avkast-
ningsprosent for avkastning som etter § 4-12 
tredje ledd skal tilføres de enkelte medlemmers 
pensjonsbeholdning i et år. Avkastning ut over 
fastsatt prosentsats skal tilføres premiefondet.

§ 4-14. Årlige kostnader og risikopremier
(1) Kostnader for administrasjon og forvaltning 

av pensjonsordningen skal årlig dekkes av foreta-
ket som et årlig kostnadstillegg til premier til 
alderspensjon, herunder årlig premie for premiefri-
tak ved uførhet etter § 2-1 annet ledd og årlig veder-
lag for avkastningsrisiko etter § 2-3 annet ledd knyt-
tet til pensjonsbeholdningen før uttak av pensjon.

(2) Årlig vederlag for avkastningsrisiko, pre-
mie for levealdersrisiko og administrative kost-
nader i utbetalingsperioden, skal dekkes ved et 
fradrag i årlig avkastning av pensjonsbeholdnin-
gen i utbetalingsperioden eller om nødvendig i 
den årlige pensjonsytelse som skal utbetales.

IV. Uttak av alderspensjon mv.

§ 4-15. Alder ved uttak av alderspensjon 
(1) En arbeidstaker kan tidligst ta ut alders-

pensjon ved fylte 62 år. Kongen kan fastsette 
regler om uttak av alderspensjon før fylte 62 år for 
stillinger som: 
a. medfører uvanlig fysisk eller psykisk belast-

ning for de ansatte, eller
b. krever at de ansatte har særlige fysiske eller 

psykiske egenskaper for at arbeidet skal bli til-
fredsstillende utført på forsvarlig måte.
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(2) Det kan ikke stilles som vilkår i regel-
verket at alderspensjon bare kan eller må tas ut 
samtidig med uttak av alderspensjon fra folketryg-
den. Det kan heller ikke stilles som vilkår at 
arbeidstakeren ikke har heltids- eller deltidsstil-
ling i foretaket eller hos annen arbeidsgiver.

§ 4-16. Utbetalingstid 
(1) Alderspensjon skal ytes fra uttak av alders-

pensjon etter § 4-15 og så lenge arbeidstakeren 
lever, med mindre annet følger av annet ledd eller 
§ 4-24. Livsvarig alderspensjon kan ikke omdan-
nes til tidsavgrenset alderspensjon etter reglene i 
§ 4-24. 

(2) Det kan likevel fastsettes i pensjonsplanen 
at utbetalingstiden kan settes ned til det antall 
hele år som er nødvendig for at samlet årlig 
alderspensjon utgjør om lag 30 prosent av folke-
trygdens grunnbeløp. Et medlem kan i alle tilfelle 
kreve at alderspensjon bare skal ytes i det antall 
hele år som er nødvendig for at samlet årlig pen-
sjon utgjør om lag 30 prosent av folketrygdens 
grunnbeløp. 

(3) For stillinger med rett til uttak av alders-
pensjon før 62 år kan det i pensjonsplanen fastset-
tes at alderspensjonen bare skal løpe fram til, eller 
settes ned ved, fylte 67 år. Kongen kan i særlige 
tilfelle gjøre unntak fra første eller annet ledd.

§ 4-17. Årlig alderspensjon
(1) Årlig alderspensjon beregnes på grunnlag 

av medlemmets pensjonsbeholdning på uttaks-
tidspunktet. Ved uttak av pensjon skal en forholds-
messig del av reguleringsfondet på dette tids-
punkt tilføres medlemmets pensjonsbeholdning, 
jf. § 4-7 tredje ledd. 

(2) Pensjonsytelsene skal levealdersjusteres ut 
fra endring i medlemmenes forventede gjenstå-
ende levetid på uttakstidspunktet i samsvar med 
reglene i fjerde ledd.

(3) Alderspensjon skal være nøytral i forhold 
til medlemmets uttaksalder. Årlig pensjonsytelse 
beregnes slik at forventet nåverdi av den enkeltes 
samlede pensjonsutbetalinger er uavhengig av 
uttaksalderen.

(4) Levealdersjustering og nøytralt uttak gjen-
nomføres ved at pensjonsbeholdningen før bereg-
ningen av årlig pensjonsytelse divideres med et 
delingstall fastsatt etter reglene i § 4-18. Det skal 
benyttes samme delingstall for kvinner og menn. 

(5) Årlig pensjonsytelse for et medlem bereg-
nes ut fra det delingstallet som gjelder for med-
lemmet for den måned uttaket av alderspensjon 
foretas. Pensjonsinnretningen bærer risikoen for 
avvik mellom forventet og faktisk utbetalingsperi-

ode, herunder endring i levealder i utbetalings-
perioden. 

(6) Årlig vederlag for avkastningsrisiko og pre-
mie for levealdersrisiko etter femte ledd i utbeta-
lingsperioden, dekkes årlig etter reglene i § 4-11 
annet ledd eller § 4-14 annet ledd.

§ 4-18. Delingstall 
(1) Levealdersjustering og nøytralt uttak gjen-

nomføres ved bruk av de delingstall som fastset-
tes for folketrygden for hvert årskull fra og med 
1954-kullet, for uttak av alderspensjon mellom 62 
og 75 år.

(2) Det kan i regelverket fastsettes at det ved 
anvendelsen av folketrygdens delingstall skal 
benyttes en justeringsfaktor fastsatt av livsfor-
sikringsbransjen for å ta hensyn til at den dødelig-
hetsstatistikk som benyttes av pensjonsinnretnin-
gene avviker fra den alminnelige utvikling i 
befolkningens levealder, og at den diskonterings-
rente som benyttes av pensjonsinnretningene 
avviker fra diskonteringsrenten benyttet ved fast-
settelsen av delingstall i folketrygden. Ved endrin-
ger av betydning skal det fastsettes ny justerings-
faktor med virkning for pensjoner som deretter 
uttas. 

(3) Finanstilsynet skal gis melding om bruk av 
justeringsfaktor som nevnt i annet ledd. I meldin-
gen skal det redegjøres for forhold som ligger til 
grunn for beregningen av justeringsfaktoren. 
Finanstilsynet kan gi nærmere regler om bereg-
ningen av justeringsfaktoren. 

(4) Pensjonsinnretning som har levealders-
risiko i sin portefølje som ikke omfattes av juste-
ringsfaktoren etter annet og tredje ledd kan ta 
hensyn til dette ved beregning av årlig premie for 
levealdersrisiko i utbetalingstiden som nevnt i 
§§ 4-11 og 4-14. Kongen kan fastsette nærmere 
regler om beregningen. 

§ 4-19. Uttak av alderspensjon 
(1) Medlem skal gi pensjonsinnretningen mel-

ding som angir fra hvilket tidspunkt alderspensjon 
skal utbetales. Dersom det ikke er sendt melding 
om uttak av alderspensjon innen fylte 75 år, skal 
pensjonen uansett utbetales. 

(2) Medlem kan i meldingen bestemme at 
uttaket av alderspensjon bare skal gjelde en del av 
pensjonsytelsen. Graden av uttak kan likevel ikke 
være mindre enn det som er nødvendig for at sam-
let årlig pensjon utgjør om lag 30 prosent av folke-
trygdens grunnbeløp. 

(3) Uttaksgraden kan på ethvert tidspunkt 
etter uttak fram til fylte 75 år endres til fullt uttak 
av pensjon. Uttaksgraden kan for øvrig endres ved 
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fylte 67 år og deretter på tidspunkter fastsatt i 
regelverket. Ved fylte 75 år skal uttaket uansett 
endres til fullt uttak.

(4) Ved endring av uttaksgraden foretas ombe-
regning av pensjonsytelsen etter reglene i § 4-22. 

(5) Medlem som mottar uførepensjon, kan 
ikke samtidig ta ut alderspensjon i den utstrek-
ning samlet uførepensjon og alderspensjon over-
stiger en pensjonsgrad på 100 prosent. Blir 
arbeidstaker ufør etter uttak av alderspensjon, 
reduseres alderspensjonsutbetalingen slik at pen-
sjonsgraden ikke overskrider 100 prosent.

§ 4-20. Pensjonsopptjening etter pensjonsuttak
(1) Pensjonsopptjening som tilføres pensjons-

beholdningen etter uttak av full pensjon, regnes 
om til årlig pensjon etter reglene i §§ 4-17 femte 
ledd og 4-18 på grunnlag av delingstallet på 
omregningstidspunktet og legges til årlig pen-
sjonsytelse.

(2) Omregningen foretas med virkning fra 1. 
januar året etter at opptjeningen fant sted. 

(3) Ved gradert uttak av pensjon skal pensjons-
opptjening som tilføres pensjonsbeholdningen 
etter uttak, omregnes til pensjon når uttaksgraden 
endres.

§ 4-21. Årlig avkastning. Regulering av pensjoner
(1) Den årlige avkastning som i utbetalings-

perioden oppnås ved pensjonsinnretningens for-
valtning av midlene i pensjonsbeholdningen til 
enhver tid, skal benyttes til pensjonsregulering 
etter reglene i paragrafen her. 

(2) Det kan fastsettes i pensjonsplanen at pen-
sjoner under utbetaling skal reguleres årlig i sam-
svar med alminnelig lønnsvekst og fratrekkes der-
etter 0,75 prosent, eller i samsvar helt eller delvis 
med endring av grunnbeløpet i folketrygden. Årlig 
pensjonsreguleringspremie dekkes av årets 
avkastning av midlene i pensjonsbeholdningene 
til de medlemmer som har uttatt pensjon. Årlig 
avkastning som overstiger årets pensjonsregule-
ringspremie skal tilføres pensjonsordningens pen-
sjonsreguleringsfond. Dersom årlig regulerings-
premier ikke kan dekkes av årets avkastning eller 
ved overføring av midler i pensjonsregulerings-
fondet, skal udekket del av pensjonsregulerings-
premien dekkes av foretaket.

(3) Dersom regelverket ikke inneholder 
bestemmelse som nevnt i annet ledd, skal årlig 
avkastning av midlene i det enkelte medlems pen-
sjonsbeholdning i utbetalingsperioden utbetales 
som tillegg til medlemmets pensjonsytelse i påføl-

gende år. Når annet ikke er avtalt mellom med-
lemmet og pensjonsinnretningen, skal avkastning 
som vil gi tillegg til pensjonsytelsen på mer enn en 
regulering av pensjonsytelse i samsvar med almin-
nelig lønnsvekst, deretter fratrukket 0,75 prosent, 
tilføres medlemmets pensjonsbeholdning og 
benyttes til tilsvarende tillegg til pensjoner som vil 
bli utbetalt i etterfølgende år.

(4) Ved gradert uttak av pensjon foretas for-
holdsmessig utbetaling etter tredje ledd.

(5) Bestemmelsene i paragrafen her gjelder 
ikke når det er avtalt at midlene i pensjonsbehold-
ningen skal forvaltes i utbetalingsperioden i en 
egen investeringsportefølje med investeringsvalg 
etter reglene i § 5-5 fjerde ledd fjerde punktum.

§ 4-22. Omregning av pensjonsytelser 
(1) Dersom et medlem endrer uttaksgraden, 

skal pensjonsytelsen beregnes på nytt etter 
reglene i §§ 4-17 femte ledd og 4-18 ut fra medlem-
mets samlede pensjonsbeholdning på omreg-
ningstidspunktet. Har et medlem stoppet uttak av 
pensjon, beregnes pensjonsytelsen ved senere 
uttak av pensjon etter reglene i §§ 4-17 femte ledd 
og 4-18 ut fra medlemmets samlede pensjonsbe-
holdning på det nye uttakstidspunktet. 

(2) Settes utbetalingstiden ned etter reglene i 
§ 4-16 annet ledd, beregnes alderspensjonen ut 
fra pensjonsbeholdningen på forsikringsteknisk 
grunnlag ut fra beregningsgrunnlaget på uttaks-
tidspunktet. 

§ 4-23. Opplysningsplikt om pensjonsytelser 
(1) Pensjonsinnretningen skal i løpet av det 

året en arbeidstaker fyller 61 år gi vedkommende 
informasjon om beregnet årlig pensjonsytelse ved 
uttak av pensjon fra hvert av årene fra fylte 62 år til 
fylte 67 år, henholdsvis med og uten fortsatt pen-
sjonsopptjening. Det skal også gis informasjon om 
retten til pensjonsopptjening ved arbeid etter fylte 
67 år. 

(2) Første ledd gjelder tilsvarende når pen-
sjonsinnretningen mottar melding etter § 4-19 om 
uttak av pensjon før fylte 67 år. Er utbetalingstiden 
redusert etter § 4-24 annet ledd, skal det også opp-
lyses om adgangen til å redusere uttaket fra folke-
trygden og andre pensjonsleverandører.

(3) Informasjonen etter denne bestemmelsen 
skal gis skriftlig og på en oversiktlig og lett forstå-
elig måte. 

(4) Kongen kan gi nærmere regler om opplys-
ningsplikt for pensjonsinnretninger.
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V. Pensjonsordning med tidsavgrenset alders-
pensjon

§ 4-24. Tidsavgrenset utbetalingsperiode
(1) Det kan fastsettes i pensjonsplanen at 

alderspensjonen skal opphøre ved fylte 80 år eller 
senere, men ikke i noe tilfelle før alderspensjon 
har vært utbetalt minst i 10 år. Tidsavgrenset 
alderspensjon kan kreves omdannet til alderspen-
sjon som skal ytes så lenge medlemmet lever. 

(2) Ved uttak av pensjon beregnes årlig pen-
sjonsytelse ved at pensjonsbeholdningen divide-
res med et delingstall som nevnt i § 4-18 forsi-
kringsteknisk justert ut fra forventet utbetalings-
periode på uttakstidspunktet etter § 4-18 annet og 
tredje ledd. Det skal benyttes samme delingstall 
for kvinner og menn. 

(3) Ved endret uttaksgrad skal pensjonsytel-
sen beregnes på nytt ut fra medlemmets samlede 
pensjonsbeholdning og justert delingstall på 
endringstidspunktet. Tilsvarende gjelder ved 
omdanning til alderspensjon som skal ytes så 
lenge medlemmet lever. 

VI. Tilskudd fra arbeidstakerne

§ 4-25. Alminnelige regler
(1) Ved avtale mellom foretaket og et flertall av 

medlemmene i pensjonsordningen på minst to tre-
deler eller fagforeninger som representerer minst 
to tredeler av medlemmene, kan det fastsettes at 
medlemmene selv skal innbetale en årlig inn-
skuddspremie 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 ordnin-
gen.

(2) Avtalen skal fastsette årlig innskuddspre-
mie fra medlemmene som en bestemt prosent av 
det enkelte medlems lønn inntil 12 G, samt angi 
hvordan innskuddspremier fra medlemmene skal 
innbetales. Den årlige innskuddspremie i prosent 
av lønn kan ikke settes høyere enn halvparten av 
lovens grenser for årlig premie for alderspensjon i 
§§ 4-10 og 4-13 for lønn inntil 12 G. Samlet årlig 
innskuddspremie for hvert medlem skal ikke 
overstige de grenser for årlig premie for alders-
pensjon som følger av §§ 4-10 eller 4-13.

(3) Årets innskuddspremie fra et medlem skal 
tilføres 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 første ledd, skal dekkes av de medlem-
mer som omfattes av tilskuddordningen, ved fra-
drag i årlig avkastning av pensjonsbeholdningen 
eller om nødvendig ved fradrag i pensjonsbehold-
ningen eller i årlig pensjonsytelse.

(4) De bestemmelser som etter avtalen skal 
gjelde for arbeidstakernes tilskuddordning, skal 
inntas i pensjonsplanen for pensjonsordningen. 
Arbeidstakere som ansettes etter etablering av til-
skuddsordningen skal være med i ordningen.

Kapittel 5. Pensjonsordningens midler 

I. Alminnelige regler

§ 5-1. Midler knyttet til pensjonsordningen 
(1) En pensjonsordnings midler omfatter mid-

ler tilsvarende medlemmenes pensjonsbeholdnin-
ger til enhver tid, samt i tilfelle midler i pensjons-
ordningens reguleringsfond og pensjonsregule-
ringsfond. Midler knyttet til pensjonsbevis 
omfattes ikke. 

(2) Pensjonsinnretning skal garantere at pen-
sjonsordningens midler til enhver tid minst tilsva-
rer medlemmenes opptjente pensjonsbeholdnin-
ger og midler overført til reguleringsfond og pen-
sjonsreguleringsfond, med mindre annet følger av 
reglene om investeringsvalg etter § 5-5. I forhold 
til medlemmene av pensjonsordningen gjelder 
dette selv om pensjonsinnretningen og foretaket 
har inngått avtale etter § 5-6 om at pensjonsord-
ningens midler skal forvaltes som egen investe-
ringsportefølje med rett til investeringsvalg for 
foretaket. 

(3) Pensjonsordningens midler skal dispone-
res i samsvar med regler gitt i eller i medhold av 
loven her.

(4) Pensjonsordningens midler kan overføres 
til annen pensjonsinnretning ved flytting av pen-
sjonsordningen etter reglene i forsikringsvirk-
somhetsloven kapittel 11.

§ 5-2. Forholdet til foretaket 
(1) Pensjonsordningens midler skal holdes 

atskilt fra foretakets midler. 
(2) Midlene hefter ikke for foretakets forplik-

telser. Midlene kan ikke ved pantsettelse eller på 
annen måte benyttes til å sikre eller å dekke fore-
takets kreditorer. 

II. Kapitalforvaltning

§ 5-3. Forsvarlig kapitalforvaltning 
(1) Pensjonsordningens midler skal forvaltes 

på forsvarlig måte i samsvar med de regler for 
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kapitalforvaltning som til enhver tid gjelder for 
pensjonsinnretningen. 

§ 5-4. Fordeling av årlig avkastning
(1) Årlig avkastningen ved pensjonsinnretnin-

gens forvaltning av pensjonsordningens midler 
skal fordeles forholdsmessig mellom medlemme-
nes pensjonsbeholdninger, og i tilfelle regule-
ringsfond og pensjonsreguleringsfond med min-
dre annet følger av § 4-7 første ledd. 

(2) Paragrafen her gjelder ikke for så vidt 
annet følger av reglene i § 5-5.

§ 5-5. Individuell investeringsportefølje 
(1) Det kan fastsettes i regelverket at pen-

sjonsinnretningen skal opprette egen pensjons-
konto for hvert medlem, og at hver pensjonskonto 
skal tilordnes en egen investeringsportefølje som 
tilsvarer pensjonsbeholdningen til det enkelte 
medlem. Foretaket og pensjonsinnretningen skal 
inngå avtale om hvordan investeringsporteføljen 
skal sammensettes og den adgang medlemmene 
skal ha til å endre sammensetningen. Før fore-
taket gjør dette, skal styringsgruppen gis anled-
ning til å uttale seg. 

(2) Avkastningen på investeringsporteføljen skal 
hvert år tilføres pensjonskontoen. Kontohaveren 
bærer risikoen for at verdien av investeringsporte-
føljen blir redusert, når annet ikke er fastsatt i regel-
verket eller ved avtale med pensjonsinnretningen. 

(3) Kostnadene ved administrasjon og forvalt-
ning av pensjonsordningen dekkes av foretaket 
etter § 4-14 første ledd. Særskilte kostnader ved 
endring av investeringsporteføljen og i tilfelle sær-
skilt avkastningsgaranti etter § 5-8 femte ledd skal 
dekkes av det enkelte medlem og kan belastes 
dets pensjonskonto.

(4) Ved uttak av pensjon beregnes medlem-
mets årlig pensjon på grunnlag av verdien på 
uttakstidspunktet av medlemmets pensjonsbe-
holdning. Reglene i §§ 4-15 til 4-20, § 4-21 første, 
tredje og fjerde ledd, 4-22 og 4-23 gjelder tilsva-
rende. Kostnader og risikopremier i utbetalings-
perioden dekkes etter reglene § 4-14 annet ledd. 
Kontohaveren kan likevel kreve at pensjonsbe-
holdningen fortsatt skal forvaltes som egen inves-
teringsportefølje etter reglene i første til annet 
ledd i paragrafen her, og i så fall beregnes årlig 
pensjonsytelse ut fra investeringsporteføljens 
verdi og forventet gjenstående levetid ved hver 
utbetaling.

(5) Midler knyttet til egen pensjonskonto kan 
bare flyttes til en annen pensjonsinnretning ved 
flytting av pensjonsordningen etter reglene i § 5-1 
fjerde ledd. 

§ 5-6. Investeringsvalg for foretaket
(1) Ved pensjonsordning opprettet etter stan-

dardmodellen kan pensjonsinnretningen og fore-
taket avtale at pensjonsordningens midler skal for-
valtes som egen investeringsportefølje med rett til 
investeringsvalg for foretaket. Avtalen medfører 
ingen begrensninger i foretakets forpliktelser 
overfor medlemmene i pensjonsordningen i hen-
hold til regelverket eller loven her.

(2) Det skal fastsettes i avtalen hvordan inves-
teringsporteføljen skal være sammensatt, og hvil-
ken adgang foretaket skal ha til å endre sammen-
setningen. 

(3) Avkastning og tap ved forvaltningen av 
investeringsporteføljen skal tilordnes foretaket 
med mindre annet følger av pensjonsinnretnin-
gens avkastningsgaranti etter § 5-8. 

(4) Årets avkastningsresultat benyttes til opp-
regulering av pensjonsbeholdningene og i tilfelle 
overføring til reguleringsfondet etter reglene i § 4-
7 første ledd, og til oppregulering av pensjoner 
under utbetaling og i tilfelle overføring til pen-
sjonsreguleringsfondet etter reglene i § 4-21. 

(5) Er avkastningsresultatet negativt eller ikke 
tilstrekkelig til å dekke årets regulering av pen-
sjonsbeholdninger og pensjoner etter § 4-8 tredje 
ledd eller § 4-21 annet ledd, skal de midler som 
trengs for å sikre arbeidstakernes pensjonsrettig-
heter overføres fra premiefondet eller foretaket. 
Avtalen skal inneholde regler om foretakets plikt 
til å dekke negativt avkastningsresultat i et år som 
ikke dekkes ved overføring av premiefondet.

§ 5-7. Sammensetning og registrering av investe-
ringsportefølje 

(1) En investeringsportefølje sammensettes i 
samsvar med retningslinjer for kapitalforvaltnin-
gen i pensjonsinnretninger og kan bestå av 
a. andeler i verdipapirfond,
b. andeler i en særskilt investeringsportefølje, og
c. kontanter og tilsvarende likvider.

(2) Eiendeler tilordnet den enkelte investe-
ringsportefølje skal registreres slik at det til 
enhver tid er klart hvilke eiendeler som inngår i 
porteføljen.

(3) Ved endring av en investeringsporteføljes 
sammensetning skal markedsverdien av eiende-
lene legges til grunn ved avregningen.

§ 5-8. Avkastningsgarantier 
(1) Pensjonsinnretningen kan ved avtale påta 

seg garantiansvar for størrelsen av den avkastning 
som vil bli oppnådd ved forvaltningen av pensjons-
ordningens midler. 
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(2) Avtalen skal angi den årlige avkastnings-
prosent som gjelder for garantien. Det kan ikke 
avtales høyere avkastningsprosent enn 3 prosent 
eller en høyere eller lavere prosentgrense fastsatt 
av Finanstilsynet for avkastningsgarantier. 

(3) Det skal også fremgå av avtalen om avkast-
ningsgarantien skal gjelde for avkastningen i det 
enkelte år eller for gjennomsnittlig avkastning i 
løpet av et fastsatt antall av år. En avkastnings-
garanti kan ikke ha en lengre løpetid enn 5 år.

(4) Avkastningsgaranti kan også inngå i eller 
knyttes til avtale om forvaltning av midler som en 
egen investeringsportefølje etter reglene i § 5-5 
eller § 5-6. Slik avkastningsgaranti kan også knyt-
tes til en negativ prosentsats.

(5) Pensjonsinnretningen skal kreve særskilt 
årlig godtgjørelse for dekning av garantirisikoen i 
henhold til den pristariff som gjelder på avtaletids-
punktet.

§ 5-9. Kontoinformasjon
(1) Pensjonsinnretningen skal hvert år gi de 

enkelte medlemmer opplysning om pensjonsbe-
holdningen som minst angir:
a. pensjonsbeholdningen ved årets utgang, samt 

midler tilført pensjonsbeholdningen som premie, 
dødelighetsarv og avkastning i løpet av året,

b. årets regulering av pensjonsbeholdning eller 
pensjonsytelser i samsvar med lønnsvekst og i 
tilfelle lønnsendring, herunder reguleringspre-
mie som er dekket av avkastning av pensjons-
beholdningen,

c. pensjonsytelse utbetalt i løpet av året,
d. risikopremier og andre kostnader belastet 

pensjonsbeholdningen, avkastningen eller 
pensjonsytelsen,

e. ved forvaltning av pensjonsordningens midler 
eller pensjonsbeholdningen i egen investe-
ringsportefølje, tap som er belastet investe-
ringsporteføljen. 
(2) Kongen kan fastsette nærmere regler om 

hvilken informasjon som skal gis fra pensjonsinn-
retningen, herunder regler om kontoutskrift.

III. Premiefond

§ 5-10. Premiefond for pensjonsordningen
(1) Foretaket skal ha et premiefond for pen-

sjonsordningen. Bestemmelsene i §§ 5-1 annet og 
tredje ledd og 5-2 gjelder tilsvarende for premie-
fond.

(2) Midler i premiefondet skal forvaltes av pen-
sjonsinnretningen i samsvar med de regler for 
kapitalforvaltningen som til enhver tid gjelder for 
pensjonsinnretningen, med mindre annet følger 

av § 5-14. Avkastningen på midler knyttet til pre-
miefond skal årlig tilføres premiefondet.

(3) Premiefondet kan flyttes til annen pen-
sjonsinnretning eller institusjon etter reglene i for-
sikringsvirksomhetsloven kapittel 11. 

(4) Midler i premiefond opprettet av samme 
foretak skal anses som ett fond knyttet til foreta-
kets pensjonsordninger.

§ 5-11. Premiefondets midler
(1) Premiefondet skal tilføres

a. alle tilskudd til premiefondet som omfattes av 
skatteloven § 6-46 første ledd bokstav c,

b. avkastningen av midlene i premiefondet etter 
§ 5-10 annet ledd eller § 5-14 annet ledd,

c. avkastning som tilordnes premiefondet etter 
§§ 4-10 tredje ledd eller 4-13 tredje ledd,

d. for meget betalt innskuddspremie for medlem-
mer som slutter i foretaket i løpet av året,

e. pensjonsbeholdning for medlem som ved fra-
tredelse i foretaket har kortere tjenestetid enn 
12 måneder, jf. § 6-1 annet ledd annet punk-
tum.

§ 5-12. Bruk av premiefondet
(1) Premiefondet kan bare brukes til dekning 

av:
a. årets premier med kostnader og risikopremier 

som skal dekkes av foretaket etter reglene i 
kapittel 4,

b. kostnad i henhold til § 2-9 fjerde ledd,
(2) Foretaket kan ikke bruke midler i premie-

fondet til formål som nevnt i første ledd bokstav b, 
med mindre premiefondet fortsatt vil være til-
strekkelig til å sikre at årets og neste års premier 
mv. etter bokstav a blir betalt.

§ 5-13. Overføring til foretaket
(1) Er premiefondet ved årets utgang større 

enn seks ganger gjennomsnittet av årets og de to 
foregående års premier med kostnader og risiko-
premier for den eller de pensjonsordninger fore-
taket har, skal foretaket sørge for at det oversky-
tende beløp tilbakeføres til foretaket. 

(2) Foretaket kan bestemme at midler i premi-
efondet som overstiger halvparten av grensen 
etter første ledd, skal overføres til foretaket. Før 
beslutning om overføring treffes av foretaket, skal 
spørsmålet forelegges styringsgruppen for pen-
sjonsordningen eller styret i pensjonskassen til 
uttalelse.

§ 5-14. Premiefond med investeringsportefølje
(1) Foretaket og pensjonsinnretningen kan 

avtale at midler i premiefondet skal forvaltes som 
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en egen investeringsportefølje. Foretaket skal ha 
adgang til å endre investeringsporteføljen. 

(2) Avkastningen på investeringsporteføljen 
skal hvert år tilføres premiefondet. Foretaket 
bærer risikoen for at verdien av investeringsporte-
føljen blir redusert, når annet ikke er avtalt med 
institusjonen.

(3) Bestemmelsene i §§ 5-7 og 5-8 gjelder til-
svarende.

Kapittel 6. Opphør av medlemskap.  
Pensjonsbevis

I. Alminnelige regler 

§ 6-1. Opphør av medlemskap 
(1) Et medlem som slutter i foretaket uten 

samtidig å ta ut alderspensjon fra ordningen, opp-
hører ved fratredelsen å være medlem av pen-
sjonsordningen. 

(2) Medlemmet beholder sin rett til opptjent 
pensjonsbeholdning ved fratredelsen. Er medlem-
mets tjenestetid ved fratredelsen kortere enn 12 
måneder, skal likevel pensjonsbeholdningen til-
føres premiefondet. 

(3) Pensjonsbeholdningen kan ikke utbetales 
til medlemmet.

§ 6-2. Rett til pensjonsbevis 
(1) Pensjonsinnretningen skal sørge for at det 

utstedes pensjonsbevis som sikrer medlemmet 
rett til pensjonsbeholdningen etter § 6-1 annet 
ledd. Er pensjonsbeholdningen forvaltet i særskilt 
investeringsportefølje etter reglene i § 5-5, skal 
pensjonsbeholdningen bestemmes ut fra verdien 
av investeringsporteføljen på fratredelsestids-
punktet. 

(2) Har medlemmet fratrådt sin stilling i fore-
tak med pensjonsordning etter standardmodellen, 
skal pensjonsbeholdningen tilføres en forholds-
messig del av pensjonsordningens regulerings-
fond, jf. § 4-7 tredje ledd. I så fall skal det også 
knyttes administrasjonsreserve til pensjonsbevi-
set. 

(3) Er pensjonsbeholdningen mindre enn halv-
parten av folketrygdens grunnbeløp og har med-
lemmet pensjonsbevis fra tidligere arbeidsforhold, 
har medlemmet likevel bare rett til å få pensjons-
beholdningen overført til dette. Medlemmet kan i 
stedet kreve overføring til individuell pensjonsav-
tale etter lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell 
pensjonsordning. 

(4) Pensjonsbeviset skal utstedes av livsforsi-
kringsselskapet som har tegnet forsikringen. Er 

pensjonsordningen i en pensjonskasse, utstedes 
pensjonsbevis etter reglene i § 6-3. Pensjonsbevis 
kan utstedes elektronisk dersom arbeidstakeren 
uttrykkelig godtar dette.

(5) Det kan inngås avtale om at midler som 
knyttes til pensjonsbeviset, skal forvaltes som 
egen investeringsportefølje etter reglene i § 6-10. 

§ 6-3. Særregler for pensjonskasser 
(1) En pensjonskasse kan inngå avtale med et 

livsforsikringsselskap som nevnt i § 1-1 annet ledd 
om at selskapet skal utstede pensjonsbevis til 
medlemmer som slutter i foretaket. Pensjonskas-
sen skal inngå slik avtale dersom pensjonskassen 
etter sin tillatelse ikke har adgang til å utstede 
pensjonsbevis. 

(3) Når pensjonsbevis ikke skal utstedes av et 
livsforsikringsselskap, utstedes pensjonsbeviset 
av pensjonskassen. Bestemmelsene i § 6-2 første 
og annet ledd gjelder tilsvarende. 

§ 6-4. Forsikringsforholdet etter pensjonsbevis. 
Kontoinformasjon 

(1) Pensjonsbeviset utgjør et eget rettsfor-
hold mellom den som har mottatt pensjonsbevi-
set og pensjonsinnretningen som har utstedt det. 
Midlene knyttet til et pensjonsbevis kan over-
føres til annen pensjonsinnretning som nevnt i 
§ 1-1 annet ledd, etter reglene i forsikringsloven 
kapittel 11. 

(2) Fortsettelsesforsikring som nevnt i forsi-
kringsavtaleloven § 19-7 skal tegnes på samme vil-
kår som pensjonsbeviset. Årlig premie kan likevel 
ikke overstige det beløp, justert etter alminnelig 
lønnsvekst, som ble innbetalt til pensjonsbehold-
ningen siste år arbeidstakeren var medlem av pen-
sjonsordningen.

(3) Pensjonsinnretningen skal hvert år gi inne-
havere av pensjonsbevis opplysning om pensjons-
beholdningen som minst angir:
a. pensjonsbeholdningen ved årets utgang, samt 

midler tilført pensjonsbeholdningen i løpet av 
året som avkastning, dødelighetsarv og premie 
etter annet ledd, 

b. pensjonsytelse utbetalt i løpet av året,
c. risikopremier og andre kostnader belastet 

pensjonsbeholdningen eller pensjonsytelsen,
d. ved forvaltning av pensjonsbeholdningen i 

egen investeringsportefølje, tap som er belas-
tet investeringsporteføljen. 
(4) Kongen kan fastsette nærmere regler om 

hvilken informasjon som skal gis fra pensjonsinn-
retningen etter tredje ledd, herunder regler om 
kontoutskrift.
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§ 6-5. Sammenslåing av pensjonsbevis 
(1) Arbeidstaker som har flere pensjonsbevis 

kan kreve at midlene knyttet til pensjonsbevisene 
blir slått sammen, og at nytt pensjonsbevis blir 
utstedt på grunnlag av samlet pensjonsbehold-
ning. Det nye pensjonsbeviset utstedes av den 
pensjonsinnretning som har utstedt pensjonsbevi-
sene, eller som de øvrige pensjonsbevisene er flyt-
tet til etter § 6-4 første ledd. 

(2) Ved sammenslåing av pensjonsbevis som 
gir ulike rettigheter, skal det foretas omregning ut 
fra pensjonsbeholdningene. For pensjonsbevis 
som gir rett til utbetaling av pensjon når krav om 
sammenslåing fremsettes, foretas omregning som 
nevnt i § 4-20 første ledd. Samlet forsikringstek-
nisk kontantverdi skal være den samme før og 
etter omregningen. 

(3) Kongen kan fastsette nærmere regler om 
sammenslåing av pensjonsbevis.

§ 6-6. Utenlandske statsborgere 
(1) Utenlandske statsborgere som har hatt 

bopel her i riket i mindre enn tre år, og som slut-
ter i foretaket med rett til opptjent pensjon og som 
deretter bosetter seg i utlandet, kan bruke mid-
lene knyttet til pensjonsbeviset til å sikre pen-
sjonsrettigheter i utenlandsk pensjonsinnretning. 

§ 6-7. Registrering av pensjonsbevis 
(1) Pensjonsbevis utstedt i henhold til reglene 

i loven her skal registreres i Fripoliseregisteret. 
(2) Kongen gir nærmere regler om opprettel-

sen av Fripoliseregisteret og om føringen av regis-
teret, samt om adgangen til å innhente opplysnin-
ger fra registerføreren. Kongen kan også gi regler 
om foretakenes, pensjonsinnretningenes og de 
forsikredes plikt til å gi opplysninger til Fripolise-
registeret. 

II. Forvaltning av pensjonsbevis

§ 6-8. Forvaltning av pensjonsbeholdningen mv.
(1) Pensjonsbeholdning knyttet til pensjonsbe-

vis forvaltes av pensjonsinnretningen etter ellers 
gjeldende regler. 

(2) Pensjonsinnretning skal garantere at mid-
lene knyttet til pensjonsbeviset til enhver tid minst 
tilsvarer pensjonsbeholdningen. Reglene i § 5-8 
om særskilt avkastningsgaranti gjelder tilsva-
rende.

(3) Pensjonsbeviset skal hvert år tilføres en 
forholdsmessig del av de midler som frigjøres i 
pensjonsinnretningen ved bortfall av pensjonsfor-
pliktelser overfor medlemmer som før uttak av 

pensjon er død i løpet av året. Årlig avkastning av 
midler i pensjonsbeholdningen tilføres pensjons-
beholdningen hvert år etter fradrag for pensjons-
innretningens årlige vederlag for avkastnings-
risiko.

(4) Årlige kostnader ved administrasjon av 
pensjonsbeviset dekkes av administrasjonsavset-
ning knyttet til pensjonsbeviset. Har pensjonsbevi-
set ikke administrasjonsavsetning, skal kostna-
dene dekkes ved fradrag i årlig avkastning av mid-
lene i pensjonsbeholdningen.

(5) Bestemmelsene i paragrafen her gjelder 
ikke pensjonsbevis med pensjonsbeholdning for-
valtet som egen investeringsportefølje etter 
reglene i § 6-10.

§ 6-9. Uttak av pensjon
(1) Reglene om uttak av alderspensjon i §§ 4-15 

til 4-19, 4-21 tredje og fjerde ledd, 4-22 og 4-23, 
samt § 4-14 annet ledd gjelder tilsvarende for pen-
sjonsbevis.

(2) Det kan bare foretas gradert uttak i § 4-19 
annet og tredje ledd dersom pensjonsinnretnin-
gen samtykker til dette. 

§ 6-10. Pensjonsbevis med investeringsvalg 
(1) Ved utstedelse av pensjonsbevis eller 

senere kan innehaveren og pensjonsinnretningen 
avtale at midler tilsvarende pensjonsbeholdningen 
og i tilfelle administrasjonsreserven knyttet til 
pensjonsbeviset, skal forvaltes som egen investe-
ringsportefølje tilordnet det pensjonsbeviset. Avta-
len skal angi hvordan porteføljen skal sammenset-
tes og hvilken adgang innehaveren skal ha til å 
endre sammensetningen. 

(2) Pensjonsbeviset skal hvert år tilføres en 
forholdsmessig del av de midler som frigjøres i 
pensjonsinnretningen ved bortfall av pensjonsfor-
pliktelser overfor medlemmer som før uttak av 
pensjon er død i løpet av året. Pensjonsbeviskon-
toen skal tilføres avkastningen av investerings-
porteføljen. Innehaveren bærer risikoen for at ver-
dien av investeringsporteføljen blir redusert, når 
annet ikke er fastsatt ved særskilt avkastningsga-
ranti etter reglene i § 5-8. 

(3) Pensjonsinnretningen kan kreve vederlag 
for administrasjon og forvaltning av pensjonsbevi-
set. Vederlaget kan dekkes ved belastning av pen-
sjonsbeviskontoen. 

(4) § 6-5 om sammenslåing av pensjonsbevis 
gjelder tilsvarende.

(5) Ved uttak av alderspensjon gjelder reglene 
i §§ 4-15 til 4-19, 4-21 tredje og fjerde ledd, 4-22 og 
4-23, samt § 4-14 annet ledd tilsvarende. Årlig 
alderspensjon beregnes med utgangspunkt i 
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investeringsporteføljens verdi på uttakstidspunk-
tet. Innehaveren kan likevel kreve at midlene 
knyttet til pensjonsbeviset fortsatt skal forvaltes 
som egen investeringsportefølje, og i så fall bereg-
nes årlig pensjonsytelse ut fra investeringsporte-
føljens verdi og forventet gjenstående levetid ved 
hver utbetaling. 

(6) Før det inngås avtale om utstedelse av pen-
sjonsbevis tilordnet egen investeringsportefølje, 
skal pensjonsinnretningen skriftlig underrette 
innehaveren om at investeringsporteføljen vil bli 
forvaltet for dennes regning og risiko, og at pen-
sjonsytelsene bestemmes ut fra porteføljeverdien 
ved uttak av pensjon, samt at pensjonsinnretnin-
gens ansvar for avkastningsresultatet og verdiut-
viklingen over tid bortfaller med mindre annet er 
avtalt. Det skal også opplyses skriftlig om at pen-
sjonsinnretningen vil ha rett til årlig vederlag for 
forvaltningen av pensjonsbeviset og utøvelse av 
rett til å endre investeringsporteføljen. 

(7) Før det inngås avtale om utstedelse av pen-
sjonsbevis tilordnet egen investeringsportefølje, 
skal pensjonsinnretningen i alle tilfelle gi inne-
haveren råd om sammensetningen av investe-
ringsporteføljen tilpasset blant annet gjenstående 
tid til uttak av alderspensjon og størrelsen av mid-
lene knyttet til pensjonsbeviset. Pensjonsinnret-
ningen skal gi råd om risikoreduserende tiltak når 
innehaveren av pensjonsbeviset har nådd en alder 
med få år igjen til uttak av pensjon. En skriftlig 

sammenfatning av rådene som pensjonsinnretnin-
gen gir etter leddet her skal sendes innehaveren.

Kapittel 7. Ikrafttredelse. Overgangsregler

§ 7-1. Ikrafttredelse
Loven gjelder fra det tidspunkt Kongen fastset-

ter.

§ 7-2. Overgangsregler
(1) Bestemmelsene i lov 21. desember 2005 nr. 

124 om obligatorisk tjenestepensjon, unntatt § 5, 
gjelder tilsvarende for kollektive tjenestepensjons-
ordninger som opprettes i henhold til loven her.

(2) Bestemmelsene i skatteloven § 6-46 første 
ledd bokstavene a) og c) gjelder tilsvarende for 
arbeidsgivers rett til fradrag for årlige innskudds-
premier, risikopremier og andre kostnader og til-
skudd knyttet til tjenestepensjonsordning i hen-
hold til reglene i lov om kollektiv tjenestepen-
sjonsforsikring kapittel 4 avsnittene II til IV, samt 
for tilskudd til premiefond for tjenestepensjons-
ordningen etter reglene i kapittel 5 avsnitt III.

(3) Bestemmelsene i skatteloven § 6-47 første 
ledd bokstav b) gjelder tilsvarende for trygdedes 
rett til fradrag for tilskudd til tjenestepensjonsord-
ningen i henhold til en tilskuddordning i samsvar 
med vilkår og regler i lov om kollektiv tjeneste-
pensjonsforsikring § 4-25. 

(4) Kongen kan gi nærmere overgangsregler.
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Vedlegg 1  

Egenskaper og tilvalg i standardmodellen og 
grunnmodellen

Figur 1.1 Skjematisk oversikt over egenskaper og tilvalg i standardmodellen

Årspremier i % av lønn +
kostnad

Faktisk dødelighet

Oppregulering – alminnelig
lønnsvekst  

Årlig ytelse

Levealdersjustering –
bransjejustert – kjønnsnøytralt  

Oppregulering ved avkastning

Pensjonsbeholdning

Opptjeningsperioden

Utbetalingsperioden
§§ 4-16, 4-24

Egenskaper Tilvalg

Investeringsvalg for
foretaket 

Oppregulering – alminnelig
lønnsutvikling i foretaket

Særskilt lønnsutvikling –
oppregulering av
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Garantert regulering –
alminnelig lønnsvekst
- 0,75 % eller endring i G 
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§§ 4-2,
4-6 (1),
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§ 5-6
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§ 4-8(1) 2.
pkt og (3)

§ 4-9

§ 4-6(5)

§ 4-17(1) § 5-6

§§ 4-17(2)-(5), 4-18, se
også § 4-24(2)

§ 4-21(1)
§ 4-21(2)
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Figur 1.2 Skjematisk oversikt over egenskaper og tilvalg i grunnmodellen
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Vedlegg 2  

Utredninger om pensjonslovene og folketrygreformen 
fra Banklovkommisjonen

Utredning nr. 13 NOU 2005: 15 Obligatorisk tjenestepensjon.
Utredning nr. 18 NOU 2007: 17 Individuell pensjonsordning.
Utredning nr. 23 NOU 2010: 6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I.
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