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HØRING – FORSKRIFTER TIL TJENESTEPENSJONSLOVEN M.M. – 13/42-61 
YS viser til høringsbrev i ovennevnte sak. Vi har sendt høringen til alle 
medlemsforbund for uttalelse. 
 
Det har i lang tid blitt ansett som et stort problem at løpende pensjoner fra private 
tjenestepensjonsordninger ikke blir regulert. De fleste slike pensjoner får bare 
regulering ut fra avkastning og det er kun vår avkastningen overstiger den 
garanterte renten at pensjonene blir regulert. En del år blir ikke pensjonene regulert 
i det hele tatt og dermed fører inflasjon til at realverdien synker.  
 
Det har derfor vært fremholdt som en stor fordel at pensjoner etter 
tjenestepensjonsloven ikke har garantert rente ut over nullgaranti. Dette skal i 
prinsippet føre til at løpende pensjoner etter tjenestepensjonsloven vil få vesentlig 
bedre regulering enn det en har vært vant til i pensjoner fra foretakspensjonsloven. 
 
Slik YS forstår den foreslåtte forskriften vil den innføre en del av de samme 
mekanismene i tjenestepensjonsloven som man har hatt i foretakspensjonsloven. 
Det vil kun være nå man får avkastning ut over den tekniske renten at pensjonene 
blir oppregulert. 
 
YS er skeptiske til å igjen lage pensjoner som kan få svært dårlig regulering. Vi 
mener videre at det er uheldig at den tekniske renten heller ikke er en garantert 
rente. Det vil ikke være akseptabelt at pensjoner settes ned i utbetalingsperioden 
fordi det ikke oppnås avkastning som er forutsatt i den tekniske renten.  
 
Det følger av forskriften at pensjonsinnretningen skal kunne endre den tekniske 
renten mens pensjonen løper. Dette vil medføre endret pensjon. Vi forstår at den 
tekniske renten kan endres både oppover og nedover og tror det er uheldig at 
pensjoner kan reguleres ned i løpetiden. 
 
På den annen side ser vi at det ikke er hensiktsmessig at pensjonen er lav ved 
uttak og reguleres mye slik at pensjonen er høy når pensjonisten har nådd en høy 
alder. Erfaringsvis synker aktivitetsnivået med økende alder og 
pengeforbruk/behov synker tilsvarende.  
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At de eldste pensjonistene skal han høy og økende pensjon kan synes underlig. 
Det er velkjent at mange bor på aldershjem de siste årene og da er det kommunen 
som beholder det meste av pensjonen. Ofte vil det også være slik at pensjonistene 
ikke har særlig høyt forbruk de siste årene og at arvingene er de som i realiteten 
blir tilgodesett. 
 
Videre anser vi at det kan være enklere å oppnå god avkastning på kapitalen når 
man slipper å forholde seg til en rentegaranti. Nullgarantien bør være vesentlig 
lettere å innfri enn dagens rentegarantier og dermed åpne for at 
pensjonsinnretningene bør kunne få bedre avkastning ved å ta større risiko. Dette 
tilsier at det vil være lettere å få regulering av pensjonene etter det nye regelverket. 
 
YS er, ut fra en helhetsvurdering, kommet til at det bør tillates at det brukes en 
teknisk rente, men denne bør ikke kunne settes høyt. Vi mener at det bør vurderes 
om den øvre grensen for en teknisk rente bør fastsettes i forskriften. Den bør ikke 
settes høyere enn den høyeste lovlige garanterte rente i dag som er 2,5 %.  
 
Det er viktig at man unngår at løpende pensjoner settes ned og derfor bør ikke den 
tekniske renten settes så høyt at det er sannsynlig at man ikke greier å oppnå den. 
Vi mener også at det ikke bør være adgang til å sette den tekniske renten ned 
mens pensjonen er under utbetaling. 
 
YS støtter de øvrig forslagene i høringen.  
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