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Att:  

 
Deres ref. Vår ref. Dato: 

12/185-  13/2462-10   /EYGJ Oslo, 20.01.2014 

 

 

Høring - Ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg 
 

Etter påtrykk fra livselskapene som har ansvar for pensjonsrettigheter (fripoliser) som ikke er 

fullt betalt for lengre levealder (under fonderte) vedtok Stortinget i 2012 at disse kunne 

omdannes til fripoliser med individuelt investeringsvalg. Forslaget ble imidlertid ikke satt i 

kraft, etter påtrykk fra bl.a. LO. Finansdepartementet forslår nå at vedtaket kan tre i kraft 

forutsatt at pensjonsrettighetene er ferdig oppkapitalisert. 

 

1. LO er tilfreds med at det stilles krav til full oppreservering med nytt 

dødelighetsgrunnlag før fripoliser kan omdannes. Alternativet til dette ville vært at en 

tillot at kontraktene ikke er tilført tilstrekkelige midler til å gi den livsvarige ytelse 

som er fastsatt i pensjonsplanen. Mange ville kunne blitt lurt til å overta en risiko uten 

å kjenne til konsekvensene. En ville fått en uryddig markedsføring og prosess, og et i 

realiteten steindødt marked for fripoliser. 

 

2. Informasjon til arbeidstakerne. LO deler departementets vurdering av at det er behov 

for å styrke informasjonen med konkrete eksempler, og at det skal tas hensyn til 

fradrag for kostnader og risikoresultat og fradrag for engangspremie ved konvertering. 

Informasjonen bør styrkes med tall for historisk avkastning og inneholde både tabeller 

og grafiske illustrasjoner av sammenhengen mellom avkastning, kostnader og 

pensjonsytelse. Finanstilsynet bør snarest bidra med å utarbeide standarder for 

hvordan informasjonen utarbeides og presenteres. 

 

3. LO ber om at en også vurderer krav til nøkkelinformasjon (KID Key investor 

Information) selv om dette ikke blir EU-standard 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

Trude Tinnlund 
(sign.) 

 Stein Reegård 
 (sign.) 

Saksbeh.: Eystein Gjelsvik 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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