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Jeg viser til henvendelser 27. februar 2017 fra LO, 5. april2017 fra YS og 6. april2017 fra 
Finans Norge, Finansforbundet og YS Privat. Nedenfor vil jeg omtale spørsmålene som 
er reist om endringer i innskuddspensjon i privat sektor og om regelverket for 
forvaltning av garanterte pensjonsprodukter. Spørsmålet om kapitalkrav for pensjons
kasser har vært på høring og er nå til behandling i Finansdepartementet. Dette 
spørsmålet vil derfor ikke bli omtalt i brevet her. 

l. Endringer i innskuddspensjonsloven 
LO og YS har i sine henvendelser tatt til orde for at det bør settes i gang et videre 
lovarbeid med sikte på å etablere en ordning for egen pensjonskonto i innskudds
pensjonsloven, basert på arbeidsgrupperapporten som ble avgitt i desember 2016. 

Det er positivt at partene benytter rapporten som et felles utgangspunkt for sine 
vurderinger av hvordan innskuddspensjonsordninger i privat sektor bør utformes. Jeg 
mener det kan være grunnlag for å gå videre med grundigere utredning av enkelte 
forslag som er skissert i rapporten. Samtidig vil det være en klar fordel om 
arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner kan formidle et omforent syn på 
innretningen av en hovedmodell, slik at det ikke brukes ressurser på å utrede 
alternativer for lovendringer for ordninger som i praksis ikke vil bli tatt i bruk. 

2. Fripoliser mv. 
I henvendelsene er det tatt til orde for regelverksendringer for å legge til rette for at 
kapital bak fripoliser kan forvaltes med høyere risiko og høyere avkastningspotensiale, 
med sikte på høyere pensjonsytelser fra fripolisene enn det som er garantert. 
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Det viktigste virkemiddelet for å sikre at kundenes interesser ivaretas, er soliditetskrav 
som gir en stor grad av trygghet for at lovede pensjonsytelser kan utbetales ved forfall. 
Samtlige livselskaper oppfyller nå soliditetskravene etter Solvens Il og er ved hjelp av 
kundemidler på god vei til å ha fullført oppreservering for å ta høyde for oppdaterte -
forutsetninger om levealder. Dette bidrar til trygghet for garanterte pensjoner og til ev. 
at fremtidig overskudd kan benyttes til å styrke ytelsene. 

Et videre spørsmål er om det kan legges ytterligere til rette for at pensjonsytelsene fra 
fripoliser kan vokse utover det som er garantert. Når den garanterte renten i gjennom
snitt er høy sammenliknet med markedsrenten, blir det nødvendigvis begrenset rom 
for å investere i aktiva som gir meravkastning. Jeg viser til at myndighetene fra 
l. september 2014 åpnet for at personer som ønsker og evner å ta på seg mer risiko, 
kan bytte den garanterte ytelsen mot potensielt høyere avkastning, ved frivillig å gå 
over til fripoliser med investeringsvalg. Med en relativt høy garantert avkastning vil 
imidlertid et slikt bytte være lite ønskelig for mange kunder. 

Innenfor systemet med garantert avkastning har det vært tatt til orde for å se nærmere 
på virksomhetsreglene om tildeling av overskudd samt om oppbygging og bruk av ulike 
buffere i forsikringsvirksomhetsregelverket for å bidra til bedre forvaltning av kapitalen 
i bl.a. fripoliser. Med et lavt rentenivå vil virkningene av eventuelle slike regelendringer 
neppe kunne bli betydelige. På den annen side gir Solvens Il-regelverket et godt 
grunnlag for å vurdere mulige regelverksendringer som kan få noe større betydning 
med et høyere rentenivå. Jeg vil derfor ikke avvise et ønske om å utrede mulige 
regelverksendringer som kan gi positive virkninger for kundene, og ikke bare 
innebære en risikooverføring fra forsikringsforetakene over på kundene. 

3. Avslutning 
Jeg vil om kort tid invitere til et møte om de to nevnte temaene, der problemstillinger 
gjennomgås og rammene for et eventuelt utredningsarbeid kan drøftes. Et nærliggende 
alternativ er i tilfelle å benytte en tilsvarende utredningsmodell som ble benyttet ved 
utredningen av egen pensjonskonto mv. i arbeidsgrupperapporten fra desember 2016, 
slik det også er pekt på i LOs brev 27. februar. 
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