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Høring - rapport fra arbeidsgruppe om regnskapsføring av ny AFP-ordning i privat
sektor

Landsorganisasjonen i Norge viser til departementets brev av 16.11.2012 angående
ovennevnte.

Landsorganisasjonen i Norge støtter arbeidsgruppens hovedkonklusjoner slik de framkommer
i rapporten. Gruppen legger vekt på ordningens kollektive trekk og at dette trekker i retning
av at ordningen ikke bør balanseføres. Vi understreker at det er viktig at regnskapsføringen av
AFP-ordningen, som en kollektiv, sosial fellesordning, ikke skal være uhensiktsmessig og
belastende for de tilsluttede arbeidsgiverne. Da AFP ble lagt om fra gammel til ny ordning i
tariffoppgjøret i 2008, var balanseføring en ukjent problemstilling, og en slik merbelastning
vil være en vesentlig endring av forutsetningene for den trepartsavtalen som lå til grunn for at
løsningen ble godtatt av partene.

Arbeidsgruppen redegjør for ordningens størrelse, organisering og finansiering, og viser
gjennom sin rapport at det ikke er mulig å gjøre foretaksspesifikke beregninger slik
regnskapsregelverket krever for at ordningen skal balanseføres på foretaksnivå. Det at det
ikke foreligger tilstrekkelig informasjon på foretaksnivå, gjør etter vår vurdering det riktig at
ordningen må kunne regnskapsføres som en innskuddsordning.

AFP-ordningen vil i kraft av sin størrelse og organisering være en tilfredsstillende garantist
for de pensjonsrettighetene som skal ytes. Dette er nedfelt i AFP-tilskottsloven og dagens
praksis er godkjent av AD.

LO har merket seg at arbeidsgruppen finner det relevant at de amerikanske regnskapsreglene,
US GAAP, har et generelt unntak for regnskapsføring av ytelsesbaserte flerforetaksordninger.
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Denne tilnærmingen er interessant med tanke på det videre arbeidet med forsikringsbaserte
ordninger i regi av Banklovkommisjonen, og muligheten til å utvikle flerforetaksordninger
også i privat sektor.
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