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Landsorganisasjonen i Norge viser til departementets brev av 29.06.12 angående ovennevnte.

GENERELLE MERKNADER

Banklovkommisjonen fikk i oppdrag å tilpasse eksisterende tjenestepensjoner til ny
folketrygd. Dette arbeidet startet med umiddelbare tilpasninger til tidligere uttak som kom i
2010 (banklov I). Nå foreligger er fullstendig forslag til nye pensjonslover for
forsikringsbaserte tjenestepensjoner (banklov II). I banklov III som ventes til nyttår vil det
komme forslag til bestemmelser om konvertering fra gammel til ny ordning, overgangsregler,
endringer i innskuddssatser og eventuelt andre endringer i regelverket for innskuddsbaserte
tjenestepensjoner. Et fullstendig bilde av de nye reglene vil man da ventelig få på nyåret 2013.
Landsorganisasjonen i Norge vil da ta endelig stilling til de nye pensjonslovene når det
foreligger et helhetlig opplegg.

Banklovkommisjonen har levert en omfattende utredning og lovforslag til nye
tjenestepensjoner i privat sektor. Bl.a. foreslås det modeller som bygger på de samme
prinsipper som opptjeningen i ny folketrygd og i ny AFP-ordning. Banklovkommisjonens
forslag gjør det lettere å se pensjonsordningene i sammenheng, og bedrer arbeidstakernes
reelle styring over egen pensjon. Forslaget kan også legge til rette for brede kollektive
ordninger. Bredere ordninger er en forutsetning for å realisere stordriftsfordeler og dermed gi
mer pensjon for innskudd og premier.

Det siktes mot at pensjonsrettighetene oppreguleres i samsvar med lønnsvekst. Årets
avkastning av pensjonskapitalen skal brukes til dette, og eventuelt overskudd settes inn i et
kollektivt reguleringsfond, som brukes til å dekke lønnsvekstregulering ved manglende
avkastning. Dermed kan det sikres en god regulering, selv om en går bort fra systemet med
garantert rente (som i dagens ytelsesordninger).

I standardmodellen garanterer bedriften reguleringen, i grunnmodellen er det bare nullgaranti.
I denne modellen legges det til grunn at balanseføring (som i ytelsesordningene) unngås.
Kommisjonen er presis i sin beskrivelse av den formelle posisjonen den private
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"Regnskapsstiftelsen" har når det gjelder fastsetting av økonomiske parametere for pensjon.
Det bør nå være en god anledning for at disse vurderingene for framtiden skal ligge til et
offentlig organ, for eksempel Finanstilsynet. LO savner eksempler og beregninger som kan
klargjøre dette slik at konsekvensene konkretiseres.

Bedriftene får vesentlig mer forutsigbare premier, problemene med solvenskrav for
selskapene dempes og forutsigbarheten for arbeidstakerne bedres dersom bedriftene velger de
nye ordningene framfor rene innskuddsordninger.

For LO er det et hovedmål å sikre tryggheten for alle arbeidstakere i pensjonsalderen. Da må
det være ordninger som bedrifter har råd til å tilby, som pensjonsleverandørene ønsker å
videreføre og tilby, og som skaper nødvendig trygghet for den enkelte. I dag er denne
tryggheten truet av en utvikling der tilsynelatende trygge ytelsespensjoner sies opp og
erstattes av usikre innskuddspensjoner. Dermed løses bedriftenes og pensjonsleverandørenes
problemer på bekostning av arbeidstakernes trygghet. LO ser forslagene i en slik kontekst.
Det er et hovedmål for oss å bremse overgangen til dårligere og utrygge innskuddspensjoner
og heller legge til rette for et bredt, bærekraftig og solid forankret samlet pensjonssystem der
alle kan velge å gå av etter eget ønske etter 62 år eller senere etter eget ønske, og slik at valget
oppleves som reelt. Folketrygden setter begrensninger for uttak av pensjon ved 62 år, det er
viktig at tjenestepensjonsordningene bidrar til å redusere disse begrensningene i stedet for å
øke dem.

De nye tjenestepensjonene skal blant annet bidra til å lette mobiliteten i arbeidsmarkedet. LO
mener derfor det er riktig at arbeidstakerne får med sin del av opptjent pensjonsbeholdning
selv om de har kortere ansiennitet enn 12 måneder i foretaket. Bestemmelsen om at
arbeidstaker i mindre enn 20 % stilling ikke har krav på å være med i
tjenestepensjonsordningen ikke reflekterer de endringer som har skjedd i arbeidsmarkedet.
Arbeidsgiver bør være pliktig å melde inne alle arbeidstakerne som mottar lønn, uavhengig av
stillingsprosent. Lovens § 3-5 og § 3-6 bør derfor utgå.

LO viser til de få eksemplene som viser forventet kompensasjonsgrad i det foreslåtte
systemet, tar utgangspunkt i en jevn inntekt i en 40-årig yrkeskarriere. Sett i forhold til dagens
krav om 30 års opptjening for full pensjon er dette en innstramming som burde vært
tydeliggjort, og viser i denne sammenhengen til felles merknad fra fagorganisasjonene i
kommisjonen. Departementet bør illustrere virkningene av ulik tjenestetid for samlet
pensjonsopptjening.

LO mener det haster med å få på plass nye tjenestepensjoner som er tilpasset ny folketrygd,
gir samlet god, sikker og forutsigbar pensjon, er kjønnsnøytrale, bremser overgangen til
usikre innskuddsordninger og som legger til rette for en bedre samlet opptj ening for
arbeidstakere som bytter jobb.

Videre må det tilrettelegges for å kombinere arbeid og pensjon. Også de som ikke kan stå
lengre enn 62 år må få en samlet pensjon som er god nok til å sikre god kjøpekraft og reell
valgfrihet.

Arbeidstakernes formelle og reelle styring over egen pensjon må styrkes. Det er ønskelig å
sikre en mer direkte innflytelse og forhandlingsrett knyttet til pensjonsordningene som
bedriftene velger for sine ansatte. LO viser til § 2.4, første ledd, og understreker viktigheten
av at styringsgruppa nedsettes før det bestemmes hvilken pensjonsordning virksomheten skal
gå for. LO legger til grunn at tjenestepensjonsordningene skal forvaltes i samarbeid med
arbeidslivets parter.
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MERKNADER TIL HOVEDPRINSIPPER OG VIKTIGE PARAGRAFER

Grunnmodell og standardmodell gir nødvendig fleksibilitet
Banklovkommisjonen legger opp til en stor grad av valgmuligheter, som spenner fra en
standardmodell som ligger nær opp til dagens sluttlønnsordninger, til en ordning som skiller
seg fra innskuddsordninger ved at ordningen tilføres dødelighetsarv (kollektivet mottar
avdødes midler) og at det gis en årlig garanti mot verdifall (grunnmodellen). Dette gir et
betydelig spenn i standard på pensjonen, som kan tilpasses bedriftenes varierende lønnsevne.

Dette er en nyttig og praktisk tilnærming, som vil kunne bidra til å bremse flukten til
innskudd uten noen form for reguleringsgarantier. Grunnmodellen med minsteinnskudd ville
gitt en vesentlig høyere pensjonskapital og opptjent ytelse enn en ren innskuddspensjon på
samme nivå fra 2006, fordi en unngår år med negativ avkastning og pensjonen tilføres
dødelighetsarv. Samtidig har arbeidsgiver samme forutsigbarhet for premie og kostnadsnivå
som i innskuddspensjoner. Det gis også muligheter for bedrifter med vedvarende god
lønnsevne til å tilby pensjoner på om lag samme nivå som dagens beste tjenestepensjoner.

Flere valgmuligheter kan bidra til å skape forvirring knyttet til produktløsninger og nivåer.
Det er behov for samordning og standardisering. Dagens obligatoriske tjenestepensjon kan
erstattes med grunnmodellen. Over tid vil dette kunne gi noe bedre og mer forutsigbare
pensjonsrettigheter for de ansatte enn rene innskuddspensjonsordninger. Standardmodellen vil
sikre alle arbeidstakere de beste vilkårene gitt dagens rammebetingelser og bør danne
standard for fremtidige pensjoner.

Påbygningsmuligheter — mulighet for bedrifter med mindre evne til å påta seg
forhåndsbestemte reguleringsforpliktelser
Det legges opp til at bedrifter kan skyte inn engangspremier for å styrke
pensjonsbeholdningen, for eksempel ved manglende avkastning i grunnmodellen. Dermed
kan bedrifter og ansatte bli enige om å bruke av årets lønnsrammer eller ekstraordinær
avkastning i bedriften til å nå mål om lønnsregulering, selv om det ikke er avtalt på forhånd
som i standardmodellen.

Banklovkommisjonen foreslår økte muligheter for innskudd fra ansatte. Rammen fastlegges
ikke lengre som en andel av arbeidsgivers tilskudd, og kan være på inntil halvparten av
totalrammen. Det er ikke lenger en forutsetning at alle på bedriften er enige om et kollektivt
innskudd som betales av alle på bedriften, men minst to tredjedeler av medlemmene i
pensjonsordningen eller fagforeninger som representerer minst to tredjedeler av medlemmene,
må avtale tilskuddsordningen med foretaket. Avtalen skal inneholde bestemmelser om
reservasjonsrett. Skal et medlem ha adgang til å reservere seg mot å delta i
tilskuddsordningen, skal vilkårene for reservasjonsretten fastsettes i avtalen. LO støtter dette.
Videre krever lovutkastets § 4-25, første ledd at minst to tredeler må bli med i ordningen.
Denne begrensningen er overflødig og foreslås sløyfet.

LOs erfaringer med gjeldene ordning er at mangel på reservasjonsrett har vært et hinder for å
benytte seg av dagens ordning. Forslaget er derfor et framskritt, og vil gjøre det lettere å få til
nødvendig pensjonssparing uten å ty til de individuelle ordningene som er svært dyre og
dermed gir lav pensjon for sparingen. Det er imidlertid for tidlig å bedømme om kravene
fortsatt er for stramme til å utløse nødvendig styrking av pensjonen. Dersom den ønskete
virkning uteblir, vil LO kreve forbedringer av denne muligheten.
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Mer opptjening før 62 år. Nytt ledd i § 4-2 nødvendig
Kommisjonen åpner ikke opp for at en større andel av premiereserven kan opptjenes før fylte
62 år. LO viser til felles merknad fra LO, UNIO og YS i kommisjonen der det foreslås at
bedriftene kan betale inn en høyere premie fram til 62 år innenfor den gitte økonomiske
rammen (slik at opptjeningen får et knekkpunkt ved 62 år). I dag er det mange som har for lav
opptjening før fylte 62 år til å gå av fra dette tidspunktet. Dette kan gjennomføres 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.

Forslaget er ikke til hinder for videre opptjening av pensjon etter 62 år selv i bedrifter som
benytter seg av adgangen, da det forutsettes opptjening også etter 62 år, slik lov om
obligatorisk tjenestepensjon krever.

Erfaringen hittil tyder på at slike tilpasninger ikke er til hindrer for arbeid etter 62 år. Ny AFP
gir ikke opptjening etter 62 år, og disse har en høyere sysselsettingsandel enn andre med tidlig
uttak i ny folketrygd. LO mener også at den sterke avkortningen før 67 år øker presset på
uføreordningene. Slitne arbeidstakere som kan få innvilget uføretrygd vil slippe avkortningen.
Dermed vil fagbevegelsens forslag avlaste uføretrygden.

Livsvarige eller tidsavgrensete pensj oner
Utgangspunktet er livsvarige pensjoner og ordningene tilføres dødelighetsarv.
Banklovkommisjonen foreslår at det kan velges tidsavgrensete ytelser, minst 10 år etter uttak,
og minst til 80 år (i dag 77). Dette er i hovedsak en videreføring av dagens lovgivning.

LO støtter forslagene om at utgangspunktet er livsvarige ytelser, med rom for tidsavgrensede
ytelser til minst 10 år etter uttak eller minst 80 år. Med bakgrunn i de store forskjellene i
forventet levealder mellom yrkesgrupper og geografisk tilhørighet er det naturlig å åpne for
tidsavgrensete ytelser. Dette gir mulighet for økte ytelser for grupper med lavere forventet
levealder. Det bør ikke være lovpålagt tvang for grupper med lavere forventet levealder å
subsidiere grupper med høyere forventet levealder og bedre muligheter i
seniorarbeidsmarkedet.

LO kan ikke se at tidsavgrensete pensjoner gir for lav pensjon i høy alder. Tidsavgrensete
pensjoner vil velges der det er begrensete midler i ordningen og for grupper med lavere
forventet levealder. Folketrygden og AFP er begge livsvarige ytelser som til sammen sørger
for et betryggende inntektsnivå for de som lever lenge.

Regulering av pensjon
Reguleringen av pensjon er fastlagt i § 4.8 og 4.9. Disse gir mulighet for følgende to
hovedreguleringer i opptjeningsperioden (§ 4.8)

allmenn lønnsvekst eller G-regulering som i ny folketrygd
individuell lønnsvekst "som ledd i den alminnelige lønnsutviklingen i bedriften" (her
ekskluderes såkalt lønnshopp). Det tilsvarer dagens sluttlønnsregulering, men tillater
ikke store engangspremier ved "lønnshopp".

Skal den enkelte få sluttlønnsregulering etter "lønnshopp" må bedriften ha vedtektsfestet §
4.9.

Statens representanter har reservert seg mot denne paragrafen.

Side 4 av 6



LO mener at adgangen til sluttlønnsregulering bør videreføres, enten lønnsoppregulering skjer
i små eller store sprang. Det er ikke hensiktsmessig å innføre et såpass uklart skille, og det
kan oppstå tvister knyttet til om enkeltpersoner har rett til oppregulering eller ikke. Dette kan
føre til utilsiktet forskjellsbehandling og et unødig antall tvister som lett blir advokatmat.

Derfor bør det være tre mulige reguleringsprinsipper i opptjeningstiden knyttet til lønn
kollektiv regulering knyttet til allmenn lønnsvekst eller G-regulering som i ny
folketrygd
individuell lønnsvekst (sluttlønnsregulering)
kollektiv regulering knyttet til bedriftens lønnsvekst

Det siste alternativet faller ut med gjeldende lovforslag.

LO støtter hovedprinsippene i Banklovkommisjonens forslag. Vi anbefaler imidlertid
departementet å se nærmere på utformingen av loven for å forebygge forskjellsbehandling og
tvister. LO ønsker eksempler og beregninger forventet pensjonsnivå ved ulik lønnsutvikling.

Om det er ønskelig å unngå store engangspremier knyttet til såkalte lønnshopp, kan en innføre
en særskilt begrensning knyttet til dette. Imidlertid gis det ikke opptjening over 12 G, og det
er lettere og mer rettferdig å innføre sosialt begrunnete begrensninger knyttet til lønnsnivå enn
til lønnsutvikling et enkelt år. Dersom departementet ønsker å unngå høye skattesubsidier til
høytlønte bør begrensingen knytte seg til lønnsnivået direkte.

Permitterte og medlemskap i pensjonsordningen
Loven fastsetter at arbeidstakere med permisjon som forutsettes å gjenoppta arbeid i foretaket,
skal være medlem i pensjonsordningen i permisjonstiden. Men permitterte skal være
medlemmer kun dersom regelverket fastsetter dette. LO mener permitterte skal likestilles med
arbeidstaker med permisjon og det må fremkomme av lovverket at de skal være medlem av
ordningen. Premien skal da beregnes på grunnlag av den lønn arbeidstakeren ville hatt dersom
de ikke hadde vært permittert.

Maksimalramme
Pensjonspremien settes i prosent av arbeidstakerens lønn for lønn opp til 12 G. 1G er i 2012
kr 82 122. For lønn opp til 7,1 G kan det spares opp 7 (8) prosent av lønna uten skatt påløper
for bedrift eller arbeidstaker. For lønn mellom 7,1 og 12 G kan det betales en tilleggspremie
på inntil 18,1 prosent.

I en felles merknad fra arbeidstakerorganisasjonenes representanter pekes det på at det i
Banklovkommisjonens oppdrag ikke er lagt til grunn at det skal legges opp til 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 pensjonsnivå på 70 prosent). Det er ikke lagt fram beregninger som viser at et
premienivå på 7 pst er tilstrekkelig for å videreføre nivået i dagens ordninger når en tar
hensyn til alle elementer som ligger i dagens gode ytelsespensjoner. Departementet bør i
proposisjonen legge fram slike beregninger.

Justeringsfaktor og bransjefast delingstall
Som hovedprinsipp legges det opp til levealdersjustering av nye livsvarige pensjoner. I tillegg
åpnes det for at selskapene kan kreve inn en ekstra risikopremie for variasjoner i levealder og
for økt levealder som ikke er ivaretatt gjennom Folketrygdens delingstall. Arbeidsgiversiden
har reservert seg mot forslaget. Premien kan også begrense løpende utbetalinger for
pensjonistene.

Side 5 av 6



Banklovkommisjonen legger opp til at pensjonsinnretningene skal fastsette et
"bransjefastsatt" delingstall, med utgangspunkt i folketrygdens delingstall. Imidlertid legges
det opp til at det kan fastsettes egne delingstall for den enkelte pensjonsordning, når bestanden
har trekk som gjør at den avviker.

En situasjon der enkelte pensjonsinnretninger får høyere eller lavere delingstall basert på
kjønns-, alders-, yrkes- eller geografisk sammensetning kan fremstå som en
konkurransefaktor. Dermed får den enkelte forsikrede en fordel ved å være med i en
pensjonsinnretning med lavest mulig delingstall. Dette er uheldig og bør analyseres nærmere.
Det er videre betenkelig at en mulig betydelig premie/fratrekk kan kreves inn og tilføres
selskapenes resultat uten noen form for innlåsing av for stor betalt premie. Det er usikkert
hvor stor premien kan bli. Departementet bør utrede utformingen av en slik
risikoutjevningspremie bedre, bl.a. vurdere om en slik ekstra betaling av premie fra bedriften
eller trukket fra pensjonskapital i utbetalingsperioden bør tilføres et risikoutjevningsfond som
ikke disponeres fritt av pensjonsleverandøren. En mulighet er også at det avsettes midler til
administrasjonsreserve i opptjeningstiden, som skal dekke denne restrisikoen, samt kostnader
med forvaltning og administrasjon av pensjonsbeholdningen etter utmelding/pensjonering.

VIDERE ARBEID

LO har forståelse for at det i denne omgangen ikke var kapasitet til å vurdere viktige spørsmål
som bestemmelser om konvertering fra gammel til ny ordning, overgangsregler, endringer i
innskuddssatser og eventuelt andre endringer i regelverket for innskuddsbaserte
tjenestepensjoner. Konvertering er blant annet viktig for å unngå en masseutstedelse av
fripoliser når foretakene skal tilpasse sine ordninger til det nye regelverket. Vi legger til grunn
at disse viktige arbeidene foreligger slik at en får et helhetlig forslag å forholde seg til på
nyåret. LO legger til grunn at eksisterende ytelsespensjoner videreføres på en god måte.

Det er derfor svært viktige utredninger som gjenstår. I tillegg vil det bli behov for nye
uføreordninger når ny beskatning av uføre gjennomføres, og økt behov for etterlattepensjoner
når dødelighetsarv innføres i nye ordninger. Det er ikke ønskelig med en overgang til nye
ordninger uten at alle elementene knyttet til de helhetlige pensjonsrettighetene er godt
gjennomtenkt.

Med vennlig hilsen
LANDSORGANISASJONEN I NORGE

Trine Lise Sundnes
(sign.)

Stein Reegård
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur.
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