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Høringsuttalelse med merknader-N0U2012:13 Pensjonslovene og

folketrygdreformen 2 (Banklovkommisjonens utredning nr. 26)

Pensjonistforbundet viser til høringsbrev fra Finansdepartementet datert 29.06-2012. Vår

uttalelse er på vegne av Pensjonistforbundet og de samarbeidende organisasjonene

Telepensjonistenes Landsforbund, Jernbanepensjonistenes Forbund, Politiets

pensjonistforbund, Statens Vegvesen Pensjonistforbund, Postens Pensjonistforbund,

Fagforbundet og LO-Stats pensjonistutvalg. Nedenfor vil organisasjonene bli forkortet til

Pensjonistforbundet og SAKO.

1.Generelle merknader

Pensjonistforbundet og SAKO slutter seg til hovedtrekkene i Banklovkommisjonens utkast til

ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring. Hybridproduktene Standard- og

Grunnmodellen er tilpasset ny folketrygd og imøtekommer økonomiske og soliditetsmessige

utfordringer som dagens ytelsesbaserte pensjonsordninger representerer for foretak og

pensjonsinnretning. På det private tjenestepensjonsmarkedet ser vi at foretak lukker og

avvikler ytelsesordninger og etablerer og går over til innskuddsordninger. Sistnevnte

ordninger oppfyller ofte kun minimumskravene til OTP. Det vil innebære langt større

sikkerhet for arbeidstakers fremtidige tjenestepensjon dersom lovutkastet lykkes i å demme

opp for denne utviklingen.

Vi mener lovutkastet er et viktig skritt mot å få et helhetlig, stabilt og bærekraftig

pensjonssystem.
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Pensjonistforbundet og SAKO vil imidlertid understreke at arbeidstakers innflytelse på

vilkårene i pensjonsplanen må styrkes. I forslaget gis foretakene betydelig valgfrihet

(Lovforslag § 1-2. c og § 2-3) både når det gjelder valg av pensjonsordning, løsninger innenfor

pensjonsplanen og hvilke ytelser denne tar sikte på. Vilkårene nedfelt i planen blir m.a.o

svært viktige for arbeidstakerne. Dette gjelder også ved overgangen fra etablert

pensjonsordning etter lov om foretakspensjon til de nye bestemmelsene. Ved etablering og

endring av pensjonsplanen bør arbeidstakerne ha forhandlingsrett.

Når det gjelder dagens seniorer og pensjonister, forutsetter vi at disse først og fremst berøres

i forhold til bestemmelser om overgangsspørsmål og regulering av løpende pensjon. Vi vil

under komme med merknader i forhold til det som sies om overgangen til ny lov og forslag til

bestemmelser i tilknytning til regulering av løpende pensjon.

2. Overgangsspørsmål ( ref. kp. 10.3) sett i lys av Lovforslag § 2-9.

Spørsmål  i  forhold til sammenkobling av eksisterende og nye pensjonsordninger er under

utredning i fase tre av Banklovkommisjonens arbeid med å tilpasse pensjonslovene til ny

folketrygd. I kapittel 10.3 i innstillingen går Kommisjonen inn på noen av disse spørsmålene.

Kommisjonen uttrykker at en tar sikte på å utarbeide løsninger som sikrer at arbeidstakers

allerede opptjente pensjonsrettigheter kan integreres med ny opptjening etter nye regler i

forsikringsbasert tjenestepensjon. En sentra  I  målsetting er å unngå at foretak avvikler

ytelsespensjonsordninger og utsteder fripoliser. Pensjonistforbundet og SAKO er enig i at en

masseutstedelse av fripoliser er et lite gunstig utfall.

Som kjent har mange foretak de senere år konvertert sine ytelsesbaserte pensjonsordninger

til innskuddsordninger. Mange foretak valgte å lukke ytelsesordningene. Det innebærer at

disse foretakene  i  en overgangsfase har to parallelle pensjonsordninger; en lukket

ytelsespensjonsordning og en innskuddspensjonsordning. Kommisjonen foreslår i

innstillingen å fjerne foretakets mulighet til å ha parallelle ordninger.

Vi stiller spørsmål ved dette. Foretak som beskrevet over, vil ved konvertering mest

sannsynlig ønske å gå over til en hybridordning av grunnmodell-typen. Vi har vansker med å

se hvordan en i disse foretakene skal kunne ivareta interessene til arbeidstakerne i

ytelsespensjonsordninger og ikke bryte med målsettingen om å unngå utstedelse av

fripoliser.

Vi ber om at spørsmålet blir vurdert i den videre behandlingen av lovutkastet. V i ber også om

at en vurderer å ta inn § 2-9 i Foretakspensjonsloven i den nye lovens § 2-9. Vi vil videre
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understreke at det er viktig at en innenfor den nye loven kan etableres overgangsordninger

som fullt ut ivaretar opptjening, utbetaling og regulering av pensjonsbeholdning/

pensjonsytelsene til de arbeidstakerne og pensjonistene som har ytelsespensjonsordning i

disse foretakene.

3. Regulering av pensjoner under utbetaling, ref. Lovforslag § 4-21 og § 4-14

Kommisjonen erkjenner at gjeldende bestemmelse om regulering av løpende alderspensjon

(Foretakspensjonslovens §§ 5-10 til 5-12) er uheldig. Lavt overskudd og

pensjonsinnretningens behov for å bruke av overskudd til tilleggsavsetninger, har gjort at

tilførsel til pensjonistenes overskuddsfond har vært svært begrenset. Med mindre foretak

selv har skutt inn ekstra midler til regulering av løpende pensjoner, har pensjonsytelsene

knapt blitt regulert.

I forslaget til den nye bestemmelsen i § 4-21 , er fortsatt regulering basert på avkastning av

pensjonsbeholdningen hovedalternativet. Risikofordelingen mellom foretak og

pensjonsinnretning og beregning av overskudd er imidlertid endret, og det innføres et

Pensjonsreguleringsfond. Pensjonistforbundet stiller seg positive til at overskuddet nå skal

tilfalle pensjonistene. Bestemmelsene er vesentlig forbedret.

Når det gjelder grunnmodellen, kan pensjonsinnretningen etter bestemmelse § 4-14 dekke

kostnader ved fradrag i årlig avkastning av pensjonsbeholdningen eller årlig pensjonsytelse.

Pensjonistforbundet og SAKO er bekymret for at dette vil medføre at pensjoner vil fortsette å

bli dårlig regulert. Det er et sentralt mål for kommisjonen at foretak unngår balanseføring av

fremtidige forpliktelser, men Pensjonistforbundet mener at arbeidsgiver bør kunne dekke

disse kostnadene dersom de ønsker det. Dermed åpner en for en bedre regulering av

pensjonsytelsene uten å forringe grunnmodellen som attraktivt alternativ til

innskuddsordninger.

Vi er videre av den oppfatning at det er uheldig at oppregulering av pensjonsytelser blir gjort

så sårbare for markedssvingninger som paragraf § 4-21. a medfører. Det åpnes riktignok for

at avkastning utover nullgaranti kan avtales mellom pensjonsinnretning og foretak, men vi er

usikre på hvor stort omfang en slik ordning vil kunne få. Det må være et mål å få inn

tariffbestemmelser som sikrer en oppregulering av løpende pensjon i tråd med alminnelig

lønnsvekst i alle foretak.

Pensjonistforbundet og SAKO innser imidlertid at foretak har varierende evne til å påta seg

fremtidige forpliktelser. For å styrke oppreguleringen av pensjoner bør derfor foretak i år de

har mulighet til det, kunne sikre sine ansatte en regulering i tråd med folketrygden uten at de

går inn for en generell bestemmelse som forplikter dem til en slik regulering. På bakgrunn av

dette ber vi om at det innføres en tilsvarende formulering som § 5-11 i

Side 3/4



Foretakspensjonsloven i § 4-21 i den nye loven. Vi foreslår videre at forslaget til

bestemmelsen om premiefondet i paragraf § 5-12 endres slik at midlene her også kan brukes

til regulering av pensjoner.

Kommisjonen foreslår også at foretak kan forplikte seg til å regulere løpende pensjoner som i

folketrygden eller med alminnelig lønnsvekst. Pensjonistforbundet synes det er positivt at det

åpnes for å regulere private pensjoner med alminnelig lønnsvekst uten fratrekk på 0,75

prosent. Dette er samsvarende med Pensjonistforbundet og SAKOs prinsipielle syn. Vi mener

at pensjonister bør få en regulering av løpende tjenestepensjon slik at de sikres en lik

velstandsutvikling som lønnstakere.

-
,

Ragnhild Nestaas

Konsulent Pensjon

Harald Olimb Norman

Generalsekretær
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