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Innledning
Pensjonskasseforeningen viser til Finansdepartementets høringsbrev av 16.11.2011, der rapport fra

arbeidsgruppe om regnskapsføring av ny AFP-ordning i privat sektor er sendt på høring.

Innledningsvis vil vi beklage for forsinket høringsuttalelse. Vi er imidlertid kjent med at andre

organisasjoner har fått utsatt frist for å komme med uttalelse.

Når det gjelder selve høringen støtter Pensjonskasseforeningen hovedkonklusjonene i

arbeidsgruppens rapport, som trekker den slutning at unntaksbestemmelsene taler for at AFP-

ordningen kan regnskapsføres som en innskuddsordning og dermed ikke balanseføres.

For Pensjonskasseforeningen er det et sentralt poeng at AFP-ordningen ikke kreves balanseført.

Pensjonskasseforeningens synspunkter
Pensjonskasseforeningen mener det foreligger en rekke punkter som taier mot en balanseføring av

AFP-ordningen.

2.1 Allokering av AFP-ordningens forpliktelser

Først og fremst viste rapporten fra arbeidsgruppen at en allokering av AFP-ordningens forpliktelser

på de enkelte foretak virker å være en i overkant komplisert beregning å forvente at virksomhetene

skal kunne foreta. I tillegg vil disse beregningene i stor grad være preget av mye usikkerhet, noe som

igjen vil kunne undergrave beregningenes troverdighet. En konsekvent og pålitelig allokeringsnøkkel

burde i denne sammenheng ta hensyn til blant annet ulikheter i lønnsvekst, turnover, uførhet og

variasjon i arbeidsstokken over tid mellom de ulike virksomhetene. Dette vil lite trolig kunne la seg

gjennomføre i praksis.

Pensjonskasseforeningen kan imidlertid ikke avgjøre om en slik allokering vil kunne gjennomføres i

praksis eller ikke, foreningen tar kun utgangspunkt i arbeidsgruppens grundige beskrivelse og

gjennomgang. Dersom det likevel skulle vise seg at en slik allokering vil kunne gjennomføres er det

imidlertid flere momenter som taler mot balanseføring av AFP-ordningen:
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2.2 AFP som pensjonsordning

AFP er en kollektiv og solidarisk tariffestet ordning som ikke kan likestilles med andre

tjenestepensjonsordninger. Et av særtrekkene er at man må fylle kravene i vedtektene ved

uttakstidspunktet for å få AFP. Det bygges altså ikke opp rettigheter i ardningen, slik man gjør i

tjenestepensjonsordninger. Ved nedbemanninger, konkurs eller uttreden av tariffavtalen før dette

tidspunkt vil bedriftens forpliktelser forsvinne. Dette særtrekket vil medføre at det på et gitt

tidspunkt ikke foreligger tilstrekkelig, eller nødvendigvis korrekt, informasjon til at forpliktelsene kan

balanseføres. Balanseføring vil dermed ikke kunne gi et riktig bilde av virksomhetenes forpliktelser.

2.3 Brudd på AFP-avtalen

Et krav am balanseføring vil videre oppfattes som et brudd med forutsetningene for AFP-avtalen fra

2008. I utvalgsarbeidet med denne avtalen ble det ved flere anledninger presisert at den nye AFP-

ordningen skulle gi om lag samme økonomiske belastning for virksomhetene som den gamie

ordningen. Dersom det gjennomføres et krav am balanseføring av AFP-ordningen vil dette utvilsomt

medføre en finansiell belastning langt utover det arbeidsgiversiden klart oppfattet skulle være

forutsetningene i den nye AFP-ordningen.

2.4 Redusert egenkapital

Videre vil en balanseføring av forpliktelser gi betydelige utslag i virksomhetenes bokførte

egenkapital. Dette vil altså uansett medføre en vesentlig belastning på virksomhetenes økonomi,

uavhengig av om dette er et brudd på AFP-avtalen eller ikke. En balanseføring av forpliktelsene vil

dermed kunne påvirke virksomhetenes lånemuligheter og i neste omgang deres evne til å delta i AFP-

ordningen.

3. Oppsummert
Pensjanskasseforeningen mener AFP-ordningen er en ordning som ikke kan sidestilles med andre

tjenestepensjonsordninger og at en balanseføring av ordningen, som for øvrig vil appfattes som et

brudd på AFP-avtalen, vil kunne medføre en betydelig økonomisk belastning for virksomhetene.

Samlet mener Pensjonskasseforeningen derfor at et krav am balanseføring av ny AFP ikke kan

godtas, uavhengig av om forpliktelsene kan allokeres kansekvent ag pålitelig til det enkelte foretak

eller ikke.
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