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Høringssvar — NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II
(utredning nr. 26 fra Banklovkommisjonen)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) viser til Finansdepartementets høringsbrev av
29.6.2012 der Banklovkommisjonens utredning nr. 26 om pensjonslovene og
folketrygdreformen II (NOU 2012: 13) er sendt på høring.

Utredningen fra Banklovkommisjonen inneholder forslag til ny lov om kollektiv
tjenestepensjonsforsikring. Forslagene beskriver to modeller, grunnmodellen og
standardmodellen, og regler for opptjening og utbetaling av pensjon for disse. Utredningen
inneholder ikke overgangsregler, avviklingsregler eller regler for eventuelle sammenkobling
av allerede opptjente rettigheter fra ytelsesordninger inn i de nye ordningene. Dette vil
Banklovkommisjonen først komme tilbake til i fase III. Utredningen inneholder heller ikke
forslag til nye maksimalsatser for sparing i innskuddspensjonsordninger.

Oppsummering

NHO finner det positivt at forslagene til ny kollektiv tjenestepensjonsforsikring vil gi
bedriftene fleksibilitet i valg av ordning, slik at den enkelte bedrift kan tilpasse sin
pensjonsordning til egen situasjon, og at forslaget bygger opp under arbeidslinjen gjennom
faktorer som alleårsopptjening og levealdersjustering. Det er videre viktig at de nye
modellene vil kunne gi bedriftene mer forutsigbarhet når det gjelder kostnader og balanse-
føringseffekter enn det dagens ytelsespensjoner gir. For mange bedrifter er det viktig å kunne
velge pensjonsordninger som ikke medfører krav om balanseføring. Dette beskrives også
som et mål i utredningens utforming av grunnmodellen.

Under "Merknader" nedenfor vil vi komme nærmere inn på vårt syn på forslagene i
utredningen. Sentrale forhold er bl.a.:

Nullgaranti til enhver tid — ikke optimal modell
Modell for delingstall og premie for utvikling av dødelighet etter uttak, samt hvilke
regler som skal gjelde rundt overskuddsdeling må utredes nærmere. Forslaget støttes
ikke slik det foreligger nå.
Sparing må kunne startes fra lønn over 1 G
Modell for tilskudd fra arbeidstakere bør være mer fleksibel og skattegunstig



Forvaltningskostnader i utbetalingstiden bør ikke dekkes av bedriften
(grunnmodellen)
Fratrådte og pensjonister bør ikke få med seg en andel av reguleringsfondet
(standardmodellen)
Maksimale sparegrenser for innskuddspensjon — burde kommet sammen med
sparegrenser for kollektiv tjenestepensjonsforsikring
Faseinndeling av Banklovkommisjonens arbeid — fase  II  og  III  burde vært sendt på
høring samlet

Eventuelle regler rundt sammenkobling av allerede opptjente rettigheter fra ytelsesordninger
inn i de nye ordningene, avviklingsregler og overgangsregler vil være svært vesentlige for
hva en bedrift vil påta seg av ansvar for risiko og kostnader. Dette er forhold som vil bli
behandlet i fase III, sammen med vurdering av nye maksimalgrenser for sparing i
innskuddspensjonsordninger.

Før fase  III  er på plass kan derfor ikke lovforslaget i NOU 2012: 13 vurderes endelig. NI-I0
forbeholder seg derfor retten til å ta endelig stilling til forslagene i NOU 2012:13 først når
forslag fra fase  III  også er lagt frem. Gitt betydningen av de forslag som ventes vil vi påpeke
allerede nå at det er viktig med tid til en god høringsprosess når det gjelder fase  III
utredningen. Behandling i Stortinget av forslag fra fase  II  bør skje samlet med forslag som
legges frem for fase  III.

Det er videre viktig at bedriftene får tilstrekkelig hmsikt i totaliteten i kommende
regelverksendringer i god tid før regelverksendringer trer i kraft, og at de får god tid til å
foreta sine valg og tilpasninger.

Kort om utredningens to modeller

Utredningen legger frem forslag på to modeller, grunnmodellen og standardmodellen, hver
med sine variasjonsmuligheter. Modellene er begge forsikrede ordninger og kan betegnes
som hybridmodeller da de er utformet med trekk både fra ytelsespensjonsordninger og
innskuddspensjonsordninger. Grunnmodellen kan oppfattes å ligge nærmest en
innskuddspensjonsordning i struktur bl.a. fordi pensjonsbeholdningen i oppsparingstiden
tilføres avkastningen. I standardmodellen vil pensjonsbeholdningen bli regulert med
lønnsutviklingen. En garantert regulering i opptjeningstiden, samt bedriftens ansvar for
kostnader i utbetalingstiden, gjør at standardmodellen vil være mer lik en ytelsesordning.

Om det er grunnmodellen eller standardrnodellen som vil gi mest pensjon til den ansatte kan
slå i begge retninger, det vil blant annet avhenge av hvorvidt avkastningen som tilføres i en
grunnmodell er høyere over tid enn den lovede reguleringen i standardmodellen.

Typiske trekk i modellene som har likhet med innskuddspensjonsordninger er det at
pensjonssparingen er gitt som en prosentandel av lønn. Videre vil pensjonsopptjeningen
være en såkalt alleårsopptjening da man får opptjening i forhold til lønnen det enkelte år.
Dette er også tilsvarende det man finner i den nye modellen for folketrygdens alderspensjon.

Trekk fra ytelsespensjon i disse to modellene er at de er forsikrede ordninger med
dødelighetsarv både i opptjeningstiden og i utbetalingstiden. Videre er det lagt opp til at
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pensjonsutbetalingene skal være livsvarige. selv om det også skal være mulig å velge
tidsavgrensede ordninger der utbetalingene kan opphøre ved 80 år, men minimum etter ti år.

Overordnede kommentarer til modellene

Positivt at modellene oir fleksibilitet o = forutsi barhet

Grunnrnodellen og standardmodellen har forskjellig fordeling av risiko og ansvar for
regulering av pensjonsmidlene, utvikling i levealder og kostnader. For NHO er det sentralt at
det finnes modellalternativer som ligger nær innskuddspensjon i så måte.

Når det gjelder ytelsespensjoner har den økende kostnadsbelastningen, samt
uforutsigbarheten når det gjelder kostnader og balanseføringseffekter, vært en belastning for
mange bedrifter. NHO flimer det derfor positivt at forslagene til ny kollektiv
tjenestepensjonsforsikring vil gi bedriftene fleksibilitet i valg av ordning, slik at den enkelte
bedrift kan tilpasse pensjonsordningen til egen situasjon når det gjelder forhold som
økonomi, konkurranseforhold og evne / interesse til å stå risiko. De nye modellene vil også
kunne gi bedriftene mer forutsigbarhet når det gjelder kostnader og effekter av balanseføring,
spesielt gjelder dette grunnmodellen. For standardmodellen vil ansvaret for regulering og
kostnader / risiko i utbetalingstiden gjøre at disse ordningene vil være mindre forutsigbare
enn ordninger etter grunnmodellen.

NHO antar at utbredelsen av standardmodellen vil være begrenset og vi anser derfor navnet
som lite passende, selv om utredningen angir likheten med ytelsesordninger som grunn for
navnevalget.

Ved vurdering av modell vil det for bedriften være av stor betydning hvilke forslag som
legges frem i fase III, feks. kan eventuelle regler rundt sammenkobling av allerede opptjente
rettigheter fra ytelsesordninger inn i de nye ordningene, avviklingsregler og overgangsregler
være vesentlige for hva en bedrift vil påta seg av ansvar og kostnader.

Muli het til å unn å balanseførin seffekter står sentralt

Et sentralt punkt for NHO har vært at det skal være mulig for bedriftene å velge ordninger
som er uten krav om balanseføring av fremtidige pensjonsforpliktelser, og at eventuelle
ordninger som medfører balanseføringskrav har mer forutsigbarhet. NHO er fornøyd med at
dette i stor grad er ivaretatt i forslaget. Vi mener imidlertid at det er feil at det i
grunnmodellen legges opp til at bedriftene må dekke forvaltningskostnader for
pensjonistenes midler (se egen kommentar). Vi avventer avklaring på hvorvidt dette
forholdet vil medføre krav om balanseføring også for grunnmodellen.

I utredningen vises det til at det er mulig at foretakets ansvar for premie for nullgarantien kan
utløse et beløpsmessig svært begrenset balanseføringskrav også for grunnmodellen. Vi antar
at en endring i foreslått modell for nullgaranti slik at denne heller utformes som en
sluttgaranti, evt. som garanti over en lengre periode, vil kunne fjerne eller redusere behovet
for en slik balanseføring. Vi har i en egen merknad foreslått at modellen for nullgaranti bør
utredes nærmere.
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Vikti at modellene b aver o under arbeidslin'a

Begge modellene er tilpasset hovedprinsippene i pensjonsreformen som alleårsopptjening og
levealdersjustering. Dette er faktorer som bygger opp under arbeidslinjen, og arbeidstakerne
vil få en pensjon som passer sammen med ny folketrygd og AFP. Dette mener NHO er
riktige og viktige trekk ved modellene.

Videre finner NHO det fornuftig at egenskaper ved dagens ytelsesordninger som bryter med
prinsippene i ny folketrygd ikke er tatt inn i de nye modellene.

Slike forhold i ytelsespensjon er f.eks.:
Lineær opptjening / Opptjeningstid 30 år / Sluttlønnsprinsippet

Dette er forhold som bryter med alleårsprinsippet, da pensjonsopptjeningen ikke henger
sammen med antall år i arbeid og lønnen det enkelte år. Videre medfører
sluttlønnsprinsippet uforutsigbare engangspremier for bedriften

Bygger på gammel folketrygd i bunn
Med endringene i folketrygdens opptjeningsmodell og muligheter for fleksibelt uttak er
dette ikke lenger en hensiktsmessig modell

Bedriftene må kompensere for økende levealder i dagens ytelsesordninger
Med økende levealder i samfunnet er det viktig at man i tråd med pensjonsreformen
innfører levealdersjustering av pensjonene. Når levealderen øker må den ansatte stå
lenger i arbeid for å opprettholde pensjonsnivået.

Det kan være behov for overgangsregler. Dette vil bli utredet og vurdert i fase III.

Pens.onsinnretnin enes risiko blir sterkt redusert

Når det gjelder dagens ytelsesordninger har pensjonsinnretningene store utfordringer med
forpliktelsene de har påtatt seg for garantert rente og livsvarige pensjonsutbetalinger.
Pensjonsinnretningene antas å ha en latent, men alvorlig soliditetsrisiko. I en tid med lave
renter / avkastninger, økende levealder og nye ventede kapitalkrav som følge av Solvens II
vises det til i utredningen at ytelsesplattformen ikke er en bærekraftig plattform å bygge
videre på for ny opptjening.

Forholdene over har også medført økende kostnader for bedriftene i form av høyere premier
og mindre tilført overskudd de siste årene. Finanstilsynets godkjenning av bruk av
unntaksbestemmelsen i forsikringsvirksomhetslovens § 9-11 om bruk av kundenes
overskudd for å styrke reservene har reelt sett ført til at det i stor grad er bedriftene selv som
har måtte ta belastningen når det gjelder levealdersutviklingen. NHO mener beskrivelsen i
utredningens avsnitt 4.3.2 av nevnte forhold er upresis.

I de foreslåtte nye modellene ligger risiko for regulering/avkastning og levealder i liten grad
på pensjonsinnretningen. Risikoen er omfordelt og hviler på arbeidstaker og/eller
arbeidsgiver, avhengig av modellvalg.



Merknader

Nedenfor er det nærmere beskrevet sentrale forhold i utredningen som NHO har merknader
til. Det vises til at flere av disse merknadene også er tatt inn i utredning som særmerknader
fra NHOs representant i Banklovkommisjonen.

Re ulerin srisiko o null aranti til enhver tid — svakheter i modellen?

I de nye modellene vil pensjonsinnretningens risiko når det gjelder regulering blitt begrenset
til en nullgaranti til enhver tid. Utover nullgarantien er det i grunnmodellen den ansatte som
bærer risikoen for hva avkastningen blir, og i standardmodellen er det bedriften som står
ansvar for reguleringen utover null i opptjeningstiden (og evt. utbetalingstiden). Ved valg av
individuelt investeringsvalg / foretakets investeringsvalg vil ikke pensjonsinnretningen stå
nullgaranti.

NHO mener at forslaget om nullgaranti til enhver tid ikke ser ut til å være optimalt. Det
hadde vært ønskelig at utredningen også hadde lagt frem forslag til vurdering der garantien
kunne gis som en sluttgaranti, alternativt over en lengre horisont enn ett år. Videre burde det
vært utredet løsninger der det åpnes for å avtale avkastningsgarantier med negativ
prosentsats hvis garantien gis på korte horisonter.

Vi tror at en løsning med nullgaranti til enhver tid vil kunne føre til en for forsiktig
forvaltning fra pensjonsinnretningens side, som igjen kan medføre lavere forventede
pensjoner til de ansatte.

Vi foreslår videre at det vurderes en adgang til oppbygging av bufferfond, da det antas at
dette vil kunne bidra positivt på aktiva allokeringen. En løsning kan være at det åpnes for
løsninger ala kursreguleringsfond eller at pensjonsinnretningene kan sette av deler av
nullgarantipremien til en slik buffer. Dette må i tilfelle utredes nærmere.

NHO vil også påpeke at det synes å være en ubalanse i forslaget om nullgaranti til enhver tid
da den som forvalter og den som står risiko ved forvaltningen ikke er den samme part.
Pensjonsinnretning vil være opptatt 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 i
standardmodellen bedriften som står risiko for å dekke opp eventuell manglende avkastning
mellom det garanterte reguleringsnivået og null. Bedriftene kan på sin side ikke påvirke
forvaltningen. Tilsvarende vil gjelde overfor det enkelte medlem i grunnrnodellen, og i
utbetalingstiden. Den parten som må bære resultatet fra forvaltningen kan ikke påvirke
forvaltningen.

Noen av svakhetene med standardmodellen bemerket over oppfattes imidlertid som bedre
håndtert i løsningsvarianten med investeringsvalg for bedriften (§ 5-6). Her kan bedriften i
stedet velge å ikke ha garanti (kun subsidiær nullgaranti) eller velge en løsning med avtalt
avkastningsgaranti 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.

Ved valg av en ordning etter standardmodellen vil bedriften påta seg et svært betydelig
reguleringsansvar over en lang tidshorisont som det er vanskelig å se konsekvensene av.
NHO påpeker derfor at det er av stor betydning at bedriftene får god og realistisk rådgivning
av pensjonsinnretningen i forhold til det ansvar og den risiko de påtar seg. Det vil være

5



spesielt utfordrende for bedrifter å stå denne risikoen i perioder med lave avkastningsnivåer,
og lave eller ingen reguleringsfond.

Delin stall — remie for utviklin av dødeli het — håndterin av overskudd:
Modellene må utredes bedre — Støttes ikke slik de foreli er
Når det gjelder levealdersrisiko i de nye modellene står pensjonsinnretningene en svært
begrenset risiko.

I opptjeningstiden er det den ansatte som har risikoen for hva faktisk tilført
dødelighetsarv blir. Pensjonsinnretningen står her ingen risiko for utvikling i levealder.
På uttakstidspunktet vil det benyttes et delingstall basert på folketrygdens delingstall og
en justeringsfaktor satt av forsikringsnæringen (skal bl.a. hensynta at dødeligheten i
forsikret portefølje avviker fra dødeligheten i hele befolkningen)
I utbetalingstiden vil pensjonsinnretninger som har levealdersrisiko i sin portefølje som
er høyere enn det som dekkes av justeringsfaktoren ha anledning til å ta betalt ved en
årlig premie for levealdersrisiko. Videre skal de kunne ta betalt for utvikling i dødelighet
etter uttak. Pensjonsinnretningene står dermed en svært begrenset risiko i
utbetalingstiden.

NHO mener at forslagene når det gjelder delingstall, justeringsfaktor og premie for
dødelighet etter uttak ikke er tilstrekkelig utredet. Det oppfattes å være svakheter og
uklarheter som må utredes og utbedres før modellene fremmes. Vi mener bl.a. at det er uklart
hvordan forslaget vil fungere i praksis f.eks. når det gjelder seleksjonseffekter og
overskuddstildeling. NHO finner derfor ikke å kunne støtte forslaget slik det ligger nå, og
foreslår at det foretas en nærmere utredning av dette i fase III.

Nedenfor vil vi gi en nærmere begrunnelse for dette:
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.

Hvis justeringsfaktoren skal settes likt for pensjonsinnretningene og dermed settes uten
konkurranse mener vi dette kan være problematisk. Videre vil det være vanskelig for
bedrifter og ansatte / pensjonister å få innsyn i fastsettelsen av denne faktoren. Man vil
derfor i liten grad ha mulighet til å etterprøve om nivået på pensjonen er rimelig. Først etter
flere tiår vil man se om forutsetningene som ligger til grunn for valg av delingstall /
justeringsfaktor stemmer overens med den endelige risikoen.

En annen utfordring hvis justeringsfaktoren settes likt for alle pensjonsinnretninger er at det
kan bli mye restrisiko som det må tas høyde for gjennom den årlige premien for utvikling av
dødelighet etter uttak. Dette vil kunne medføre at denne risikopremien kan bli betydelig.
I lovutkastet § 4-18 fjerde ledd gis pensjonsinnretningene adgang til å ta en risikopremie hvis
de har levealdersrisiko som ikke er omfattet av justeringsfaktoren. Slik NHO forstår det vil
det bli en skjevhet i modellen så lenge det gis anledning til å ta premie for risiko som er
høyere enn et gjennomsnitt, samtidig som det ikke sies noe om hvordan risikoen som er
lavere enn gjennomsnittet eventuelt skal behandles.

NHO mener videre at justeringsfaktoren/delingstallet bør inneholde mest mulig av antatt
risiko, blant annet må prognoser for fremskrevet dødelighet inngå i justeringsfaktoren. Vi
stiller videre spørsmål ved verdien av å ta utgangspunkt i folketrygdens delingstall, hvis
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tallene uansett skal justeres. Videre bør det vurderes om det kan åpnes for delingstall satt av
den enkelte pensjonsinnretning ihht deres egen risiko, slik at behovet for å ta premie for
risiko etter uttakstidspunktet begrenses / kan falle bort. Argumentet om at man skal ha
samme delingstall for alle pensjonsinnretninger er jo uansett noe undergravet så lenge
pensjonisten / bedriften i utbetalingsperioden vil kunne oppleve at pensjonsiimretningene tar
forskjellige premier for risiko.

Hvis det skal være mulig å ta risikopremie for utvikling av dødelighet etter uttak savner vi en
nærmere beskrivelse av hvordan dette skal kunne gjøres. Hvis pensjonsinnretningen kan
differensiere for eksempel på kjønn og sosioøkonomi kan ulike bedrifter/pensjonister kunne
få svært ulik premie, noe som igjen vil kunne føre til forskjellige seleksjonseffekter blant
annet når det gjelder valg av produkt eller utbetalingslengde.

Når man 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
pensjonist, og eventuelt for bedrifter som skal dekke risikopremie for utvikling av
dødelighetsrisiko etter uttak (i standardmodellen). Det er derfor svært viktig at modellene er
velfungerende og rettferdige.

For NHO står det også svært sentralt å få avklart hvordan forsikringsvirksomhetsloven skal
komme inn i bildet. Hvis tanken er at risikooverskuddet skal gå til pensjonsinnretningens
eier, slik situasjonen er for gruppelivsforsikring, ser modellen ut til å kunne være svært
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
overskuddsdeling, hvordan pensjonsinnretningene vil håndtere svingninger i risikoresultatet,
uventet utvikling i dødelighet etter uttak, hvordan eventuelt avsetninger bygges opp og
benyttes osv.

NHO mener at modellen slik den er skissert virker ubalansert, der arbeidstaker / pensjonist
og til dels arbeidsgiver vil kunne være de som kommer ugunstig ut.

Vi vil også påpeke at det må utredes bedre hvordan man skal håndtere dødelighetsrisiko for
ordninger med tidsavgrenset utbetalingsperiode, jf. lovutkastet § 4-24. Det bør vurderes
alternative løsninger der man ikke tar utgangspunkt i folketrygdens delingstall /
justeringsfaktor som brukes ved livsvarige utbetalinger, men heller vurderer egne
faktorer/modeller. Videre må det beskrives om det skal være adgang det skal være til å ta
risikopremie for utvikling av levealder etter uttak i tilfeller med tidsavgrenset uttak. Behovet
for premie her antas å være betydelig begrenset.

Positivt med hø ere s are renser

NHO er positiv til at det legges opp til øvre sparegrenser på 8 prosent (grunnmodell) og 7
prosent (standardmodell) fra 0 til 12 G, med mulighet for tilleggssparing på inntil 18,1
prosent av lønn mellom 7,1 G og 12 G. NHO mener imidlertid at det må være mulig å velge
å starte sparing fra 1 G (se egen merknad)

NHO savner imidlertid flere beregninger som kan synliggjøre effekter av ulike sparenivåer,
tilført dødelighetsarv, antatte delingstall, senario for avkastning, kostnader, effekter for ulike
aldersgrupper etc.



Må være muli å kunne starte s arin fra lønn over 1 G

NHO er svært opptatt av at det må være anledning til å velge at opptjeningen skjer kun for
lønn over 1 G i samsvar med minstekrav for obligatorisk tjenestepensjon og opptjening i
innskuddspensjonsordninger. Et krav om å starte sparing fra 0 G vil medføre betydelig
omfordeling mellom arbeidstakere på ulike lønnsnivå og det vil kunne medføre en
kostnadsøkning for bedriftene.

NHO kan heller ikke se at det å spare fra første krone er en tilpasning som er nødvendig i
forhold til å tilpasse 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 mellom bedriftenes årlige pensjonskostnader og hensynet til å
sikre arbeidstakerne et rimelig ytelsesnivå. Når man tar i betraktning at den nye
folketrygdmodellen, med tilhørende garantipensjonselement, er beregnet til å gi høyere
ytelse til arbeidstakere med lave lønnsnivåer enn det den gamle folketrygdmodellen gjorde,
vil en vurdering av det samlede ytelsesnivå etter folketrygdreformen heller ikke være
argument for å endre det forhold at sparing skal kunne starte fra 1 G.

Tilskudd fra arbeidstakere- bør være mer fleksibelt o skatte unsti

NHO mener det bør åpnes for mer fleksible og romslige løsninger når det gjelder tilskudd fra
arbeidstakerne. Arbeidstaker kan med pensjonsrefot tnen ha et økt behov og ønske om å
tilpasse egen pensjonssparing. Bedre tilrettelegging for individuell sparing vil derfor være
fornuftig både av hensyn til den enkelte og for samfunnet. Det bør legges til rette for at
individuell sparing kan skje på en enkel og kostnadseffektiv måte, for eksempel som
arbeidstakertilskudd i en tjenestepensjonsordning der dette er i henhold til avtale med
arbeidsgiver.

Kravet om minst to tredelers deltakelse i arbeidstakernes tilskuddsordning til
pensjonsordningen bør utgå 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
permanent eller for en periode. Dessuten bør arbeidstakere som blir ansatt etter at ordningen
er etablert også ha reservasjonsrett, jf. § 4-25 f;jerde ledd. Arbeidstakere bør videre ha
anledning til å spare inntil et nivå der summen av bedriftens sparing og tilskuddet fra den
ansatte til sammen er begrenset av de øvre maksimale grensene i lovutkastet §§ 4-10 og
4-13. Mulighetene til å spare til fremtidig pensjon blir da lik uavhengig av nivået på
bedriftens tjenestepensjonsordning.

Skattereglene må endres og innrettes slik at arbeidstakers tilskudd behandles skattemessig
likt med arbeidsgivers innskudd.

Forvaltnin skostnader i utbetalin s erioden- bør ikke dekkes av bedriften runnmodell

For ordninger etter grunnrnodellen bør forvaltningskostnader i utbetalingsperioden trekkes
av avkastningen, på samme måte som administrasjonskostnadene. En løsning for
grunnmodellen der bedriften må dekke forvaltningskostnader for pensjonistene antas gjøre
grunnmodellen betydelig mindre attraktiv sett i forhold til en innskuddspensjonsordning.
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Hvis det at bedriftene har ansvar for forvaltningskostnader under utbetalingsperioden vil føre
til balanseføring vil også dette bidra til at modellen blir mindre attraktiv sett i forhold til
innskuddspensjon.

Fratrådte o ens'onister bør ikke få med en andel av re lerin sfondet standardmodell

NHO fmner det ikke rimelig at en andel av reguleringsfondet skal tilføres fratrådtes og
pensjonisters pensjonsbeholdning. De ansatte er i standardmodellen 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 en ansatt fratrer eller blir pensjonist.

NHO foreslår derfor at § 4-7 (3) utgår.

Re ulerin ev ens'oner i standardmodellen

I tilfeller der pensjonsbeholdningen skal reguleres i hht § 4-8 med alminnelig lønnsutvikling
i foretaket og/eller etter særskilt avtalt lønnsøkning etter § 4-9 er det viktig at betingelsene
for reguleringen er utformet entydig slik at man unngår uklarhet og uenighet. Videre må man
kunne rapportere inn den alminnelige lønnsutviklingen i foretaket på en administrativ
praktikabel måte.

Tak for ens'onsre ulerin sfond

Det bør foreslås et tak for pensjonsreguleringsfondets størrelse i de tilfeller der arbeidsgiver
har påtatt seg et ansvar for regulering i utbetalingstiden. Avkastning utover dette bør tilføres
foretakets premi efond.

Pensj ons grunnlag

NHO forutsetter at det ikke er noen realitetsendring i forhold til lønnsbegrepet, dette gjelder
bl.a. i forhold til bonus.

Videre mener vi at anledningen til å benytte et normert lønnsgrunnlag som gitt i LOF
§ 5-4 (2) c og LOI § 5-5 (2) c bør videreføres.

Maksimalnivå for s arM i innskudds ens'on burde kommet i fase II

NHO mener det er svært uheldig at forslag til nye maksimalnivå for sparing i
innskuddspensjon ikke kommer samtidig med forslag til grenser for årlig premie for
kollektiv tjenestepensjonsforsikring. Dette er fordi bedriftene tidligst mulig bør få mulighet
til å vurdere de ulike alternativene opp mot hverandre.

Uheldi faseinndelin

NHO synes at faseinndelingen i fase II og fase III er uheldig. Arbeidet burde vært sendt på
en samlet høring slik at det er mulig å vurdere helheten i løsningene. Forslaget som er
presentert i fase II (NOU 2012:13) må kunne sees i sammenheng med det som senere vil bli
foreslått i fase III, blant når det gjelder maksimale sparegrenser for innskuddspensjon,
eventuelle regler for sammenkobling mellom tidligere ytelsespensjoner etter
foretakspensjonsloven og nye tjenestepensjonsordninger, avviklingsregler av
ytelsespensjonsordninger, avviklingsregler for nye tjenestepensjonsordninger,
overgangsregler etc.



NHO vil derfor presisere at det er viktig at departementet er åpne for å endre forslaget som
nå ligger på bordet i fase II hvis utredningen i fase III kommer med forhold som gjør at
forslagene må sees i en ny sammenheng.

Videre må det være mulig å få oversikt over hvordan kostnads- og risikofordeling vil fungere
i den nye kollektiv tjenestepensjonsforsikringsordningen kontra hvordan dette vil være ved
en overgang til innskuddspensjon før man beslutter seg for å velge foreslåtte løsninger eller
ikke.

Når det gjelder innføring av nytt lovverk er det videre viktig at bedriftene får rikelig med tid
til å forholde seg til eventuelle lovendringer i eksisterende lover, og at overgangsperioder
blir av tilstrekkelig lengde til at bedriftene får tid til interne prosesser i forbindelse med de
valgene som må gjøres.

Arbeidet som gjenstår i fase III er komplisert og viktig, og vil gå inn på fordeling av risiko,
kostnader og ansvarsforhold mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og pensjonsinnretninger. Vi
vil påpeke viktigheten og betydningen av at denne utredningen gjennom analyser og
konsekvensberegninger viser effekter for de berørte parter. Videre må det settes av
tilstrekkelig tid til en høringsprosess for fase III.

Vennlig hilsen
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGAI SJON
OmAde Arbeidslivspolitikk

i/

Svein Oppegaardi
Direktør
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