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Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 52

(2005–2006) 

Om lov om endringer i forsikringsloven 

(utlikning i fellesordninger for premieberegning)


Tilråding fra Finansdepartementet av 31. mars 2006, 

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Stoltenberg II)


1 Proposisjonens hovedinnhold


1.1 Innledning


Finansdepartementet foreslår i denne proposisjo
nen endringer i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsi
kringsselskaper, pensjonsforetak og deres virk
somhet mv. (forsikringsloven). Proposisjonen 
inneholder forslag til nye lovregler om private pen
sjonsordninger som vil inngå som et nytt kapittel 
10A i forsikringsloven. I tillegg legges det frem for-
slag om enkelte tekniske endringer i forsikringslo
vens ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser. 
Disse endringene er nærmere omtalt i kapittel 7 i 
proposisjonen. 

Forslaget til nytt kapittel 10A i forsikringsloven 
innebærer endringer i virksomhetsreglene for livs
forsikringsselskap som åpner for en generell rett 
til å tilby fellesordninger for premieberegning for 
tjenestepensjonsordninger. Dette er en oppfølging 
av Stortingets anmodning i forbindelse med 
behandlingen av Ot.prp. nr. 100 (2001-2002), der 
spørsmålet om kjønnsnøytralitet i pensjonsordnin
ger i privat sektor ble vurdert. Ot.prp. nr. 100 
(2001-2002) var en oppfølging av Kvidalutvalgets 
utredning om samme tema, jf. NOU 2001: 27. Stor
tinget ba i Innst. O. nr. 9 (2002-2003) regjeringen 
komme tilbake med et forslag til nye regler for for
sikringsvirksomhet som åpner for at forsikrings

selskaper og pensjonskasser kan tilby pensjons
ordninger med kjønns- og aldersnøytrale premier i 
privat sektor. I begrunnelsen for vedtaket viste 
stortingsflertallet til de krav til kjønns- og alders
nøytralt finansieringssystem som er tariffestet for 
pensjonsordninger i kommunal sektor. 

Tidligere har det ikke vært adgang til å tilby 
pensjonsprodukter hvor det skjer en gjennom
snittsberegning av premien over flere pensjonsord
ninger. Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har 
imidlertid hatt dispensasjon fra de aktuelle bestem
melsene i forsikringsvirksomhetsloven, og har 
foretatt en utjevning av premier mellom sine kun
der. Fra 1. januar 2004 ble det – etter lovvedtak i 
Stortinget – åpnet for en generell rett til å tilby pen
sjonsprodukter med en gjennomsnittsberegning 
av premien for kommunale pensjonsordninger, jf. 
Ot.prp. nr. 11 (2003-2004) om lov om endringer i 
lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet 
mv. (kommunale pensjonsordninger mv.) og Innst. 
O. nr. 44 (2003-2004). KLPs tidligere dispensasjon 
falt samtidig bort. 

Hovedformålet med forslagene til lovendringer 
i denne proposisjonen er gi pensjonsinnretninger 
adgang til å tilby fellesordninger med premieutjev
ning dersom det etterspørres av foretak i privat 
sektor. De foreslåtte lovreglene overlater til den 
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enkelte pensjonsleverandør å avgjøre om den vil 
opprette et slikt tilbud om en felles finansierings
ordning for flere pensjonsordninger. Det overlates 
også til det enkelte foretak å avgjøre om de vil gjøre 
bruk av adgangen til å benytte slik finansierings
ordning i den enkelte pensjonsordning. De fore
slåtte lovreglene vil således både for pensjonsleve
randører og forsikringstakere være et alternativ til 
ordinær premieberegning. Lovforslaget bygger på 
den ordning som ble vedtatt av Stortinget for kom
munale pensjonsordninger. Lovforslaget omhand
ler ikke spørsmål knyttet til hvilke pensjonsytelser 
pensjonsordningene skal gi. 

Lovforslaget om kollektive pensjonsordninger 
bygger på forslaget i Banklovkommisjonenes 
utredning nr. 11, NOU 2003: 28 Kjønns- og alders
nøytralitet i kollektive pensjonsordninger. Utred
ningen er enstemmig. 

1.2 Sammendrag 

I denne proposisjonen foreslås nye virksomhetsre
gler for livsforsikringsselskap som gir livsforsi
kringsselskaper og konsernpensjonskasser en 
generell rett til å etablere fellesordninger for flere 
kollektive pensjonsordninger hvor premiebereg
ningen motvirker at premiekostnadene varierer 
med kjønn og alder. De nye lovreglene foreslås tatt 
inn som nytt kapittel 10A i forsikringsloven. Kapit
tel 10A vil gjelde for pensjonsordninger med ytel
sesbasert foretakspensjon hvor finansieringsord
ningen er basert på premieberegning i fellesord
ninger. De foreslåtte lovreglene overlater til 
henholdsvis pensjonsleverandørene og foretakene 
å avgjøre om de vil gjøre bruk av adgangen til å 
benytte slik finansieringsordning. 

Forslaget til lovregler bygger i hovedtrekk på 
den løsningen som gjelder for kommunale pen
sjonsordninger, jf. Ot.prp. nr. 11 (2003-2004). For
slaget innebærer at det trekkes et klart skille mel
lom selve finansieringssystemet for den enkelte 
fellesordning og beregningen av minstekravene til 
forsikringsmessige avsetninger for den enkelte 
pensjonsordning. Avsetningskravet skal fortsatt 
beregnes forsikringsteknisk på personnivå ut fra 
hver enkelt arbeidstakers opptjente pensjonsrettig
heter. Det nye i forslaget ligger i at premiene kan 
fastsettes på pensjonsordningsnivå prinsipielt uav
hengig av forsikringsteknisk beregnet premie for 
hver enkelt arbeidstaker i pensjonsordningen. 

En fellesordning skal etter forslaget hvert år til
føres premier tilsvarende summen av premier som 

etter en forsikringsteknisk beregning skal tilføres 
for alle ordningene som inngår i fellesordningen. 
Det foreslås regler om premieberegning i felles
ordninger som innebærer utjevning av pensjons
kostnadene mellom pensjonsordningene i felles
ordningen. 

Lovutkastet skiller mellom ordinær årspremie, 
reguleringspremie (for oppregulering av ytelser 
som følge av lønnsregulering), og andre premier 
for ytelser som først kan premiesettes ved forsi
kringstilfellets inntreden (engangspremier). Det 
foreslås fastsatt ulike regler for utjevning av ulike 
premier. Ordinær årspremie foreslås utliknet på de 
enkelte ordningene ut fra den rett til alderspensjon 
som vil bli opptjent i løpet av året. Det foreslås 
videre at kostnader for tjenestene skal kunne 
beregnes og belastes særskilt for hver pensjons
ordning. 

Det er videre etter forslaget frivillig om regule
ringspremien skal utjevnes i fellesordningen, eller 
om denne skal beregnes særskilt for hver pen
sjonsordning. Ved særskilt beregning foreslås 
reguleringspremien beregnet ut fra den prosent
vise økning av premiereserven for pensjonsordnin
gen som er påkrevd som følge av oppregulering av 
medlemmenes opptjente pensjonsrettigheter ut fra 
lønnsutviklingen. Ved gjennomsnittsberegning 
foreslås det at den enkelte pensjonsordnings andel 
av samlet reguleringspremie til fellesordningen 
beregnes ut fra størrelsen på premiereserven for 
pensjonene i ordningen. Man kan her velge å se 
bort fra premiereserve for pensjoner som ikke er 
kommet til utbetaling. Dette innebærer at en ved 
premieutjevning kan se bort fra premiereserver 
knyttet til alderspensjonister, uføre og etterlatte. 
Når det gjelder tilleggspremier som ikke lar seg 
fastsette på forhånd, foreslås det at det skal fastset
tes i forsikringsavtalen i hvilken utstrekning slike 
premier skal beregnes særskilt for hver pensjons
ordning eller helt eller delvis ved gjennomsnittsbe
regning. Dersom tilleggspremiene skal utjevnes i 
fellesordningen, foreslås det at disse skal fordeles 
på samme måte som den ordinære årspremien. 

Videre foreslås visse minstekrav til likhet mel
lom pensjonsplanene for de pensjonsordningene 
som skal inngå i samme fellesordning. I lovforsla
get er det opp til den enkelte pensjonsinnretning å 
vurdere om det for den enkelte fellesordning skal 
stilles strengere krav til likhet mellom de ulike pen
sjonsordningene som inngår i en fellesordning. 
Departementet foreslår også regler om innbetaling 
av premie til fellesordningene. 
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2 Bakgrunn for lovforslaget


2.1 	 Innst. O. nr. 9 (2002-2003) Innstil
ling frå finanskomiteen om lov om 
endringar i lov om innskottspen
sjon og lov om foretakspensjon 

Ved behandlingen av Ot.prp. nr. 100 (2001-2002) 
om lov om endringer i innskuddspensjonsloven og 
lov om foretakspensjon vedtok Stortinget følgende 
anmodning: 

«Stortinget ber Regjeringa komme attende 
med endringar i verksemdsreglane for livsforsi
kringsselskap, som opnar for ein generell rett 
til å tilby tenestepensjonsordningar med 
kjønns- og aldersnøytrale premiar.» 

I Innst. O. nr. 9 (2002-2003) fremgår det at for
slaget til anmodning ble fremmet av Finanskomite
ens flertall, bestående av medlemmene fra Arbei
derpartiet, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Ven
streparti. 

Flertallet begrunner i innstillingen vedtaket på 
følgende måte: 

«Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Arbeidar
partiet, Framstegspartiet og Sosialistisk Ven
streparti, viser til at ordningar med kjønns- og 
aldersnøytrale premiar kan føre til auka likestil
ling mellom kvinner og menn, og til at færre 
eldre arbeidstakarar vert støytt ut av arbeidsli
vet. Fleirtalet vil understreke at òg privat sektor 
bør ha høve til å velje tenestepensjonsordningar 
med kjønns- og aldersnøytrale premiar. Fleirta
let vil difor be Regjeringa komme attende til 
Stortinget med eit forslag til nye reglar for forsi
kringsverksemd, som opnar for at forsikrings
selskap og pensjonskasser kan tilby pensjons
ordningar med kjønns- og aldersnøytrale pre
miar, både i privat og offentleg sektor.» 

2.2 	 Ot.prp. nr. 11 (2003-2004) Om lov 
om endringer i lov 10. juni 1988 
nr. 39 om forsikringsvirksomhet 
mv. (kommunale pensjonsord
ninger mv.) 

Lovendringene som ble foreslått i Ot.prp. nr. 11

(2003-2004) hadde som formål å skape ryddige


konkurranseforhold i markedet for kommunale 
pensjonsordninger. Behovet for endringer hadde 
sin bakgrunn i at det bare var ett livsforsikringssel
skap, Kommunal Landspensjonskasse (KLP), som 
i medhold av dispensasjon fra enkelte av forsi
kringsvirksomhetslovens regler kunne tilby et pro
dukt man anså oppfylte kravet som Hovedtariffav
talen for kommunal sektor stiller til finansierings
systemet for kommunale pensjonsprodukter. 
Hovedtariffavtalen stiller krav om at tjenestepen
sjonsordningen skal være basert på et premiesys
tem som er kjønnsnøytralt og ikke virker utstø
tende på eldre arbeidstakere. 

Konkurransesituasjonen ble satt på dagsorde
nen da 11 kommuner som flyttet sine pensjonsord
ninger fra KLP til private livsforsikringsselskaper, i 
1999 ble saksøkt av LO/Kommuneforbundet. Ved 
arbeidsrettens dom 8. oktober 2002 ble det slått 
fast at kommuner som hadde valgt forsikringsgi
vere som ikke kunne utjevne premier på samme 
måte som KLP, måtte flytte sine forsikringer, da 
disse var tariffstridige. 

For å legge til rette for like rammebetingelser 
for selskapene i markedet for kommunale pen
sjonsordninger etter Arbeidsrettens dom, ga 
Finansdepartementet høsten 2002 tre andre livs
forsikringsselskap dispensasjon fra forsikrings
virksomhetsloven §§ 7-5 og 7-6. Imidlertid mente 
LO/Kommuneforbundet at dispensasjonene ikke 
var tilstrekkelig omfattende, da det ikke ble dispen
sert fra at reguleringspremie skulle beregnes sær
skilt for den enkelte pensjonsordning. 

Lovforslaget i Ot.prp. 11 (2003-2004) bygger på 
forslaget i Banklovkommisjonens utredning nr. 10, 
NOU 2003: 11 del I. Forslaget åpner for at alle for
sikringstilbydere skal kunne opprette fellesordnin
ger for premieberegning, uten behov for dispensa
sjon fra forsikringsvirksomhetslovens regler. 

Forslaget til regler ble utformet i samsvar med 
de prinsipper som over tid er praktisert i KLP. 
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2.3 	Innst. O. nr. 44 (2003-2004) Innstil
ling fra finanskomiteen om lov om 
endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 
om forsikringsvirksomhet mv. (kom
munale pensjonsordninger mv.) 

Ved behandlingen av Ot.prp. nr. 11 (2003-2004) Om 
lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsi
kringsvirksomhet mv. (kommunale pensjonsord
ninger mv.) kom Finanskomiteen med følgende 
merknad i Innst. O. nr. 44 (2003-2004): 

«Komiteen mener at det kan vise seg å være en 
god løsning at også fristilte statlige selskaper 
kan ha tjenestepensjoner med kjønns- og 
aldersnøytrale premier i private livselskaper. 
Komiteen vil imidlertid vise til at en slik løsning 
ikke har vært utredet nærmere og ikke har 
vært ute på høring hos de berørte partene. 
Komiteen mener derfor at Regjeringen skal 
utrede forslaget nærmere, før Stortinget tar 
stilling til dette spørsmålet.» 

Statlige fristilte selskaper kan ha pensjonsord
ning i Statens pensjonskasse (SPK), pensjonsord
ning etter foretakspensjonsloven (lov 24. mars 2000 
nr. 16 om foretakspensjon) eller pensjonsordning 
etter innskuddspensjonsloven (lov 24. november 
2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold). 
Det vises til at regelverket for pensjonsordninger 
med innskuddspensjon og pensjonsordninger med 
engangsbetalt pensjon allerede er basert på alders
nøytralitet ettersom innskudd og innskuddspremie 
er fastsatt i prosent av lønn uavhengig av alder, og 
at Stortinget har vedtatt lov av 13. desember 2002 
nr. 75 med endringer i regelverket for begge disse 
typer av pensjonsordninger for å øke likestillingen. 
Dersom det åpnes for at livsforsikringsselskaper 
generelt kan tilby ytelsesbaserte tjenestepensjons
ordninger med kjønns- og aldersnøytrale premier, 
vil dette også kunne tilbys til fristilte statlige selska
per på lik linje med private selskaper. Departemen
tet mener dermed at anmodningen i Innst. O. nr. 44 
(2003-2004) oppfylles gjennom Banklovkommisjo
nens utredning av kjønns- og aldersnøytralitet i kol
lektive pensjonsordninger i NOU 2003: 28 som lig
ger til grunn for denne proposisjonen. 

2.4 	 Lov 10. juni 2005 nr. 44 om 
forsikringsselskaper, pensjons
foretak og deres virksomhet m.v. 
(forsikringsloven) 

På bakgrunn av at Stortinget de senere årene har

vedtatt flere omfattende endringer av lov 10. juni

1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikrings


virksomhetsloven) ble det foretatt en teknisk revi
sjon og gjennomgang for å innarbeide gjeldende 
lov i en mer oversiktlig form, jf. NOU 2004: 24 del 
II, Ot.prp. nr. 68 (2004-2005) og Innst. O. nr. 92 
(2004-2005). I tillegg ble det foretatt enkelte end-
ringer samt mindre justeringer i loven. 

Forsikringsloven ble sanksjonert 10. juni 2005, 
men er på nåværende tidspunkt ikke trådt i kraft. 
Departementet legger opp til at forsikringsloven 
skal tre i kraft fra 1. juli 2006. Dette blir foreslått i 
et eget høringsnotat med forslag til forskrifter til 
forsikringsloven, herunder ikrafttredelses- og 
overgangsbestemmelser. Det vises til nærmere 
omtale i kapittel 7 i proposisjonen. 

Når forsikringsloven trer i kraft, oppheves den 
nåværende forsikringsvirksomhetsloven, jf. forsi
kringsloven § 17-1 annet ledd. I denne proposisjo
nen foreslås det endringer i forsikringsloven, ikke 
i forsikringsvirksomhetsloven slik loven lød da 
endringsutkastet var på høring. Denne omplasse
ringen er uten betydning for innholdet i forslaget. 
Også de tilsvarende bestemmelsene om premieut
jevning i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 8b 
om kommunale pensjonsordninger blir videreført i 
forsikringsloven kapittel 10. Det er ikke foreslått 
endringer i forsikringsloven kapittel 10 utover at 
henvisningene i kapittelet er oppdatert. 

I proposisjonen vil det gjennomgående vises til 
forsikringslovens bestemmelser. De tilsvarende 
reglene i den nåværende forsikringsvirksomhets
loven vil bli angitt i parentes. 

Departementet finner at den mest hensikts
messige plasseringen av kapittelet som forslås i 
denne proposisjonen er umiddelbart etter kapitte
let om kommunale pensjonsordninger. Kapittelet 
får dermed benevnelsen 10A. 

2.5 	 Lov om obligatorisk tjeneste
pensjon (OTP-loven) 

1. januar 2006 trådte lov 21. desember 2005 nr. 124 
om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) i 
kraft. Loven innebærer at foretak med minst to 
personer i foretaket som begge har en arbeidstid 
og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stil
ling, minst én arbeidstaker uten eierinteresse i 
foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket 
som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, 
eller personer i foretaket som har en arbeidstid og 
lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stil
ling og som til sammen utfører arbeid som tilsva
rer minst to årsverk, har plikt til å opprette tjenes
tepensjonsordning etter foretakspensjonsloven 
eller innskuddspensjonsloven. Tjenestepensjons
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ordningen må oppfylle nærmere angitte minste
vilkår. 

I forbindelse med innføringen av obligatorisk 
tjenestepensjon ble det vedtatt at dersom et foretak 
benytter adgangen i foretakspensjonsloven § 3-9 
annet ledd til å holde arbeidstakere med mindre 
enn 10 år igjen til pensjonsalder utenfor pensjons
ordningen, skal foretaket for disse arbeidstakerne 
opprette en pensjonsordning med innskuddspen
sjon som oppfyller minstekravene i OTP-loven § 4. 
Dette er nærmere omtalt i avsnitt 6.2.3.3. 

2.6 Banklovkommisjonens mandat 

Banklovkommisjonen ble i brev 27. januar 2003 
bedt om å utrede de spørsmål som knytter seg til 
en endring av lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsi
kringsvirksomhet som vil gi livsforsikringsselska
per en alminnelig adgang til å tilby kjønns- og 
aldersnøytrale premier i kollektive pensjonsord
ninger. 

Departementet viste i brevet til definisjonen av 
kjønnsnøytrale premier som Kvidalutvalget la til 
grunn i sin utredning, og som Finansdepartemen
tet benyttet i Ot.prp. nr. 100 (2001-2002). Videre 
viste departementet til finanskomiteens uttalelse i 
Innst. O. nr. 9 (2002-2003) om at kollektive pen
sjonsordninger i arbeidsforhold med slike premier 
«er dei einaste ordningar som fell under det ein 
kan forstå som pensjonsmessig lik handsaming». 
Departementet viser i mandatet til at aldersnøy
trale premier i motsetning til kjønnsnøytrale pre
mier ikke har blitt utredet tidligere. 

I mandatet heter det: 

«Departementet viser til at aldersnøytrale pre
mier ikke er utredet tidligere. Banklovkommi
sjonen bør derfor særskilt avklare hvilket inn-
hold dette begrepet kan ha, samt fordeler og 
ulemper ved ulike definisjoner. Kommisjonen 
bør i denne sammenheng også redegjøre for 
internasjonalt regelverk og relevant praksis i 
andre land. I den grad dette kan belyse pro
blemstillingen, bes det om at det skilles mellom 
premier for alders-, uføre og etterlattedeknin
ger, eventuelt mellom forsikringer med og uten 
spareelement. 

Banklovkommisjonen bes vurdere konse
kvensene av eventuelt å innføre utkast til lovre
gler som angitt ovenfor, herunder hvilken krys
subsidiering som oppstår, om slike premier 
påvirker incentivene til forebyggende tiltak og 
hvordan konkurransen mellom spare- og for
sikringsprodukter samt forsikringsselskap og 
pensjonskasser påvirkes.» 

Banklovkommisjonen overleverte sin utred
ning NOU 2003: 28 Kjønns- og aldersnøytralitet i 
kollektive pensjonsordninger til Finansdeparte
mentet 10. desember 2003. Banklovkommisjonens 
utredning og lovforslag er enstemmig og er utre
det i samarbeid med en arbeidsgruppe sammen
satt av representanter fra de store livsforsikrings
selskapene samt Landsorganisasjonen i Norge 
(LO). Lovutkastet ble sendt på høring med frist for 
merknader ved utgangen av februar 2004. 

I departementets høringsbrev av 18. desember 
2004 vises det til blant annet til lovforslaget om 
kjønns- og aldersnøytrale premier for kommunale 
pensjonsordninger som ble lagt frem 24. oktober 
2004. 

2.7 Høringsmerknader 

Følgende høringsinstanser har hatt merknader til 
forslaget: 
–	 Barne- og familiedepartementet 
–	 De selvstendige kommunale pensjonskasser 
–	 Den Norske Aktuarforening 
–	 Finansnæringens Hovedorganisasjon 
–	 Forbrukerrådet 
–	 Handels- og Servicenæringens Hovedorganisa

sjon 
–	 Justisdepartementet 
–	 Kommunenes Sentralforbund [nå Kommune

sektorens interesse- og arbeidsgiverorganisa
sjon] 

–	 Kredittilsynet 
–	 Landsorganisasjonen i Norge 
–	 Likestillingsombudet 
–	 Norske Pensjonskassers Forening 
–	 Nærings- og handelsdepartementet 
–	 Næringslivets Hovedorganisasjon 
–	 Sparebankforeningen i Norge 
–	 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

Følgende høringsinstanser har opplyst at de ikke 
har merknader til lovutkastet: Arbeids- og adminis
trasjonsdepartementet, Brønnøysundregistrene, 
Coop Norge AS, Datatilsynet, Fiskeridepartemen
tet, Forbrukerombudet, Forsvarsdepartementet, 
Helsedepartementet, Kommunal- og regionalde
partementet, Konkurransetilsynet, Landbruksde
partementet, Miljøverndepartementet, Norges 
Bank, Rikstrygdeverket, Skattedirektoratet, Sosi
aldepartementet, Statistisk sentralbyrå, Utdan
nings- og forskningsdepartementet, Utenriksde
partementet. 
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3 Generelt om lovforslaget


3.1 Innledning


Hovedelementene i en pensjonsordning med ytel
sesbasert foretakspensjon er pensjonsplanen og 
finansieringsordningen. Pensjonsplanen innehol
der regler om beregning av opptjent rett til pensjon 
til enhver tid og om beregning av pensjonsytelsene 
ved nådd pensjonsalder. Pensjonsplanen fastsettes 
av foretaket. Pensjonsplanen i ytelsesbaserte pen
sjonsordninger skal som hovedregel gjelde likt for 
alle medlemmene i pensjonsordningen og bereg
ningene bygger på den enkelte arbeidstakers lønn 
og tjenestetid til enhver tid. Pensjonsplanen er 
således både kjønns- og aldersnøytral. 

For å sikre at medlemmene i en pensjonsord
ning skal få utbetalt pensjonsytelsene når vilkårene 
for utbetaling er oppfylt, stiller foretakspensjonslo
ven krav om at medlemmenes rettigheter skal sik
res i en selvstendig pensjonsinnretning. Det stilles 
videre krav om at de forpliktelser som overtas av 
pensjonsinnretningen, til enhver tid skal være 
fondssikret i pensjonsinnretningen. Dette innebæ
rer at pensjonsinnretningen til enhver tid skal ha 
aktiva tilsvarende avsetningskravet. Dette er for 
øvrig et generelt krav til livsforsikringsvirksomhet. 
Avsetningskravet tilsvarer nåverdien av alle forsi
kringsforpliktelsene knyttet til medlemmenes opp
tjente rettigheter. Kravet til avsetninger for pen
sjonsordninger med ytelsesbasert foretakspensjon 
bygger på beregninger ut fra forsikringstekniske 
prinsipper som tar hensyn til forskjeller i forsi
kringsmessig risiko. Finansieringsordningen til 
pensjonsordningen består av regler som styrer 
kapitaloppbygningen i selskapet og regler for 
beregning av de årlige innbetalinger som er nød
vendig for å finansiere dekningen av de forsi
kringsmessige avsetninger. Pensjonsinnretningen 
fastsetter premier på selvstendig grunnlag ut i fra 
de regler som gjelder for premiefastsettelse. 

Ulikheter i forsikringsrisiko innebærer at livs
elskapets reelle forpliktelser overfor medlemmene 
av en ytelsesbasert pensjonsordning varierer med 
hensyn til kjønn og alder, som er de kriterier sel
skapene har valgt å differensiere risiko etter. Dette 
må livselskapet ta hensyn til ved beregningen av 
den premie som de enkelte arbeidsgivere skal inn

betale for sin pensjonsordning, og en arbeidsgivers 
samlede pensjonskostnader vil derfor påvirkes av 
kjønns- og aldersfordelingen av medlemsmassen i 
pensjonsordningen. Problemer knyttet til kjønns
og aldersnøytralitet i pensjonsordninger med ytel
sesbasert foretakspensjon er således knyttet til at 
det er ulike kostnader forbundet med å sikre en 
bestemt opptjent pensjon for en kvinne og en mann 
og for en eldre og en yngre arbeidstaker. 

For noen typer forsikringsdekninger er det 
nødvendig med høyere avsetninger for kvinner 
enn for menn, mens forholdet for andre typer forsi
kringsdekninger er motsatt. Generelt vil sammen
setningen av forsikringsdekninger bestemme om 
man betaler høyest premie for kvinner eller for 
menn. Den kombinasjonen av alders-, uføre- og  
etterlattepensjoner (ved død) som er mest vanlig 
innenfor de ytelsesbaserte ordningene, gir i dag 
om lag lik premie for kvinner og menn i disse ord
ningene. Videre vil premien variere med alder. 
Sammensetningen av forsikringsdekninger vil der-
for også påvirke hvordan premiekostnadene varie
rer med alder. 

Hittil har praksis i pensjonsinnretningene for 
ytelsesbasert foretakspensjon i privat sektor vært 
at både avsetningskrav og samlede årlige premier 
beregnes etter forsikringstekniske prinsipper. For
sikringsvirksomhetsloven § 7-5 er antatt å stenge 
for prinsipper for premieberegning som medfører 
at foretak med lav forsikringsmessig risiko reelt 
bidrar til å dekke kostnadene for foretak med høy
ere forsikringsmessig risiko (såkalt «kryssubsidie
ring»). Tilsvarende regler er tatt inn i ny forsi
kringslov kapittel 9, se særlig § 9-3 femte ledd bok
stav c. Premien for en pensjonsordning tilsvarer 
summen av forsikringsteknisk beregnet pensjons
kostnad for hvert av medlemmene i pensjonsord
ningen, men med fradrag for forsikringsteknisk 
beregnet kapitalavkastning (beregningsrenten) og 
forsikringsteknisk beregnet dødelighetsarv (avset
ninger tilknyttet medlemmer som dør som tilfaller 
forsikringskollektivet). 

Banklovkommisjonen skriver i sin utredning at 
prinsippene for beregning av premier for de 
enkelte kontrakter ikke er av direkte betydning i 
forhold til kravet i forsikringsvirksomhetsloven 
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§ 7-6 om at det samlede premievolum i et år må 
være tilstrekkelig til at pensjonsinnretningen kan 
oppfylle det årlig avsetningskrav som økningen i 
forsikringsforpliktelser i løpet av året betinger. Til
svarende regler er tatt inn i ny forsikringslov kapit
tel 9, se særlig § 9-3 femte ledd bokstav a. 

I proposisjonen her foreslås en løsning basert 
på forslag fra Banklovkommisjonen. Banklovkom
misjonen foreslår en løsning i tråd med det syste
met som gjelder for kommunale pensjonsordnin
ger. Dette systemet er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 
11 (2003-2004) og Innst. O. nr. 44 (2003–2004). I 
øvrige deler av proposisjonen her vil det påpekes 
særskilt der bestemmelsene som foreslås avviker 
fra det som gjelder for kommunale ordninger. 

I løsningen som foreslås beregnes avsetnings
kravet forsikringsteknisk på personnivå ut i fra 
hver enkelt arbeidstakers opptjente pensjonsrettig
heter, mens premiene fastsettes på pensjonsord
ningsnivå og er prinsipielt uavhengig av forsi
kringsteknisk beregnet premie for hver enkelt 
arbeidstaker i pensjonsordningen. Det nye i forsla
get, i forhold til gjeldende rett, ligger i at premiene 
for det enkelte medlem, og summen av de premier 
som betales for hver pensjonsordning, fastsettes 
uavhengig av hvor mye tilskudd medlemmets og 
ordningens premiereserve må tilføres for å sikre 
pensjonen. Reglene innebærer således utjevning 
av premiekostnadene mellom de som skal betale 
premiene for pensjonsordningene i fellesordnin
gen. 

Systemet som foreslås av Banklovkommisjo
nen gir en utjevning av bruttopremien (summen av 
forsikringsteknisk beregnet pensjonskostnad) 
som pensjonsordningene i en fellesordning skal 
betale. Forsikringstaker (foretaket) har imidlertid 
rett til overskudd på pensjonsordningens midler. 
Dette innebærer at pensjonsordningen genererer 
et sett av kontantstrømmer som har ulikt fortegn. 
Den utjevning som foreslås hensyntar uteluk
kende den beregnede premie, og tilhørende kon
tantstrøm. Størrelsen på den beregnede kapitalav
kastningen, som foretaket kan bruke til å finansi
ere premien med, vil avhenge av størrelsen på pre
miereserven. Utjevningssystemet som her foreslås 
vil således kun gi en fullstendig utjevning av pre
miekostnadene når vi ser bort fra avkastning på 
premiereserven. 

Den samlede virkning av det foreslåtte utjev
ningssystem avhenger av avkastningen på pen
sjonsordningens midler. Systemet utjevner kost
nadsforskjeller knyttet til kjønn og alder ved anset
telse av nye arbeidstakere som ikke har bygget 
opp en premiereserve. Utjevningsvirkningene vil 
imidlertid ikke virke tilsvarende i forhold til de 

arbeidstakerne som allerede har en premiereserve 
som gir kapitalavkastning. Et eksempel på et full
stendig kjønns- og aldersnøytralt system vil være 
en kjønns- og aldersnøytral premietariff. Det vil si 
lik premietariff for kvinner og menn uavhengig av 
alder. En slik premietariff innebærer like pensjons
ytelser for samme pensjonskapital. I Ot.prp. nr. 100 
(2001-2002) ble en løsning basert på såkalte 
kjønnsnøytrale premietariffer vurdert, men verken 
Regjeringen eller Stortinget gikk inn for en slik løs
ning da det ikke har vært mulig å finne et system 
som på en praktisk håndterbar måte kan la seg 
gjennomføre. Dette var også konklusjonen for 
kommunale ordninger og lovvedtakene i den for
bindelse. 

3.2 Banklovkommisjonens forslag 

Banklovkommisjonen har i sitt arbeid med spørs
målet om kjønns- og aldersnøytralitet i pensjons
ordninger i privat sektor tatt utgangspunkt i Stor
tingets uttalelser i Innst. O. nr. 9 (2001-2002), jf. av 
Ot.prp. nr. 100 (2001-2002). Banklovkommisjonen 
har i samsvar med Innst. O. nr. 9 (2001-2002) kon
sentrert sin utredning om de spørsmål som er 
knyttet til kjønns- og aldersnøytral bruttopremie i 
pensjonsordninger med ytelsesbasert foretaks
pensjon i privat sektor. Dette begrunnes blant 
annet ut fra at det i innskuddspensjonsordninger 
og pensjonsordninger med engangsbetalt fore
takspensjon ikke oppstår tilsvarende spørsmål 
vedrørende aldersnøytralitet som i ytelsesbaserte 
foretakspensjonsordninger. Kommisjonen har 
sett det som sin hovedoppgave å vurdere om det 
innenfor rammen av livsforsikrings- og pensjons
lovgivningen kan utarbeides en ordning som 
åpner for kjønns- og aldersnøytralitet i tjeneste
pensjonsordninger innenfor privat sektor, og som 
i hovedsak oppfyller de samme krav til kjønns- og 
aldersnøytralitet i finansieringssystemet som hit-
til har vært forbundet med kommunale pensjons
ordninger i KLP. 

Ettersom kommunale pensjonsordninger har 
mange fellestrekk med ytelsesbaserte foretaks
pensjonsordninger, har Banklovkommisjonen 
valgt samme hovedmodell for kjønns- og alders
nøytralitet i foretakspensjonsordninger som den 
som nå er innført for kommunale pensjonsordnin
ger. Modellen er i hovedsak utformet etter den 
modell som KLP har benyttet for kommunale pen
sjonsordninger, jf. Banklovkommisjonens forslag i 
NOU 2003: 11. Banklovkommisjonen har i sin 
utredning i hovedsak valgt å følge opp de endrin
ger som ble foreslått i modellen for premiebereg
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ning i en fellesordning i Ot.prp. nr. 11 (2003-2004) 
(kommunale pensjonsordninger). 

Banklovkommisjonen antar at det er en fordel 
at regelverket for kommunale og private pensjons
ordninger så vidt mulig følger de samme hovedlin
jer. Også hensynet til enkelhet i regelverket tilsier 
etter Banklovkommisjonens vurdering at en tar 
utgangspunkt i modellen for kommunal sektor i 
utformingen av en modell for ytelsesbaserte pen
sjonsordninger i privat sektor. 

Banklovkommisjonen skriver i NOU 2003: 28 
avsnitt 0.1.3: 

«Når det gjelder den nærmere utformingen av 
bestemmelsene, foreslår Banklovkommisjo
nen, på samme måte som i forslaget for kom
munale pensjonsordninger i NOU 2003: 11, at 
det trekkes et klart skille mellom selve finansie
ringssystemet og beregningen av minstekra
vene til forsikringsmessige avsetninger for den 
enkelte pensjonsordning. Uavhengig av bereg
ningen av premiene som den enkelte arbeidsgi
ver (forsikringstaker) årlig skal betale, må 
avsetningskravet beregnes slik at pensjonsleve
randørenes reelle forpliktelser til enhver tid er 
forsikringsmessig dekket ved fondsavsetnin
ger. Avsetningskravet vil således reflektere 
kjønns- og alderssammensetningen blant med
lemmene av pensjonsordninger som inngår i en 
fellesordning. Det samlede premievolum som 
er nødvendig for å sikre opptjente pensjonsret
tigheter for alle medlemmene av pensjonsord
ningene som inngår i en fellesordning, fordeles 
derimot på en slik måte at finansieringen av den 
enkelte pensjonsordning medfører kjønns- og 
aldersnøytralitet i pensjonsordningen.» 

Banklovkommisjonen viser i utredningen til at 
tariffavtaler i privat sektor ikke stiller særskilte 
krav til utformingen av pensjonsordninger med 
ytelsesbasert foretakspensjon eller til finansie
ringssystemet for slike pensjonsordninger. 

3.3 Høringsinstansenes merknader 

Høringsinstansene er delt i synet på om det er 
ønskelig å innføre bestemmelser som åpner for at 
livsforsikringsselskaper og konsernpensjonskas
ser kan etablere fellesordninger med et kollektiv 
av pensjonsordninger hvor premieberegningen 
motvirker at pensjonskostnadene varierer med 
kjønn og alder som foreslått av Banklovkommisjo
nen. 

Blant de høringsinstansene som gir sin klare 
tilslutning til forslaget er Barne- og familiedeparte
mentet (BFD), De selvstendige kommunale pen
sjonskasser (DSKP), Forbrukerrådet, Kommunesek

torens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS), 
Landsorganisasjonen i Norge (LO), Likestillingsom
budet, Sparebankforeningen og Yrkesorganisasjone
nes Sentralforbund (YS). 

Barne- og familiedepartementet (BFD) uttaler: 

«Forslaget vil gjøre det mulig også for ytelses
baserte pensjonsordninger i privat sektor å 
delta i fellesordninger av kollektive pensjons
ordninger. Dette vil igjen gjøre det mulig å eta
blere ordninger som behandler kvinner og 
menn likt som pensjonister og som fører til at 
kvinnelig arbeidskraft ikke blir dyrere enn 
mannlig. Forslaget innebærer også utjevning 
med hensyn til alder, slik at eldre arbeidstakere 
ikke skal få problemer i arbeidsmarkedet som 
følge av pensjonskostnader (jfr. arbeidsrettens 
dom).» 

Likestillingsombudet uttaler: 

«Ut fra et likestillingsperspektiv er det lite 
ønskelig at kjønn blir brukt som beregnings
faktor ved pensjon. Jeg stiller meg derfor posi
tiv til Banklovkommisjonens forslag til endring 
i virksomhetsreglene for livsforsikringsselska
per, hvor premieberegningen kan motvirke at 
pensjonskostnadene vil variere med medlem
menes kjønn og alder.» 

Andre høringsinstanser er mer skeptiske til 
lovforslaget, dette gjelder Den Norske Aktuarfore
ning, Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH), 
Kredittilsynet, Norske Pensjonskassers Forening 
(NPF), Nærings- og handelsdepartementet og 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Disse 
høringsinstansene begrunner sin skepsis blant 
annet med bakgrunn i nødvendigheten av å innføre 
slike bestemmelser, og med bakgrunn i at innfø
ring av de foreslåtte bestemmelser vil komplisere 
pensjonsregelverket ytterligere. Flere av disse 
høringsinstansene påpeker dessuten i sine 
høringsuttalelser at markedet for pensjonsordnin
ger med kjønns- og aldersnøytrale premier neppe 
vil få noe stort omfang. 

Den Norske Aktuarforening uttaler: 

«Aktuarforeningen kan ikke se behovet for å 
innføre obligatorisk kjønns- og aldersnøytrale 
premier i private kollektive pensjonsforsikrin
ger. Dertil er det alt for stor forskjell mellom de 
enkelte pensjonsordninger, slik at et slikt sys
tem vil slå svært vilkårlig ut og vil kunne virke 
urimelig på enkelte foretak. Dessuten vil tildelt 
overskudd være avhengig av kjønns- og alders
fordelingen, slik at meget av utjevningen på 
premien vil bli oppveiet av dette. 

Aktuarforeningen ser likevel at det på frivil
lig basis kan være grunnlag for å operere med 
kjønns- og aldersnøytrale premier i private tje
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nestepensjonsordninger, der disse i så få fall må 
utgjøre en egen bonusgruppe. Det kan således 
være en løsning for rask implementering av 
kjønns- og aldersnøytrale premier i private tje
nestepensjonsordninger at det innføres et 
regelverk bygget på samme prinsipper som det 
nylig vedtatte regelverket for offentlige ordnin
ger. Det må likevel bemerkes at et enklere og 
mindre detaljert regelverk nok hadde vært å 
foretrekke.» 

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) 
uttaler: 

«Noe av bakgrunnen til at det ikke kan antas at 
det vil bli opprettet mange fellesordninger er 
blant annet at kravet om likhet i ordningene vil 
føre til at få ordningen vil kunne inngå i et fel
lesskap. Samtidig er kravet lite i forhold til den 
homogeniteten som vil være ønsket fra foreta
kene for at pensjonsordningen deres skal inngå 
i en fellesordning.» 

Kredittilsynet uttaler: 

«Kredittilsynet antar for det første at pensjons
innretningenes interesse for å tilby fellesord
ninger etter den skisserte modell vil være liten, 
idet utviklingskostnadene vil bli vurdert som 
store i forhold til forventet ekstra forretnings
volum. For det andre er det grunn til å tro at 
foretakenes interesse for konseptet vil avhenge 
av om de ser seg tjent med det i økonomisk for-
stand. Et ideologisk basert ønske i norsk 
næringsliv om å delta i et pensjonsmessig utjev
ningsfellesskap mht. kjønn og alder er neppe 
særlig utbredt.[...] 

Etter Kredittilsynets vurdering er de hen
syn til kjønnsnøytralitet som ligger bak lovut
redning nr. 11 fra Banklovkommisjonen etter 
dette ivaretatt gjennom den politiske behand
ling av Kvidal– utvalgets innstilling. Når det så 
gjelder aldersnøytralitet, som ikke var tema for 
sistnevnte utvalg, vil Kredittilsynet bemerke at 
selve siktemålet med utjevning av premie etter 
alder eventuelt skulle være å forhindre ute
stengning av eldre arbeidssøkere fordi de 
representerer høyere pensjonskostnader enn 
yngre. Men i henhold til lov om foretakspen
sjon er det adgang til ikke å oppta i pensjons
ordningen arbeidstakere som ved etableringen 
av pensjonsordningen har mindre enn 10 år 
igjen til nådd pensjonsalder. Det samme gjelder 
nye arbeidstakere som ved ansettelsen i foreta
ket har mindre enn 10 år igjen til pensjonsalde
ren. Denne adgang blir i det alt vesentlige 
benyttet. Når de eldste og «dyreste» arbeidsta
kerne dermed i praksis er utelukket fra opptak 

ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger, 
har foretakene intet incitament til ikke å ansette 
dem. Det har tvert i mot vært fremstilt slik at 

eldre arbeidssøkere har et «konkurransefor
trinn» i den forstand at de ikke belaster foreta
kets pensjonskostnader. Riktignok har Bank
lovkommisjonen foreslått at det skal opprettes 
en innskuddspensjonsordning for eldre 
arbeidstakere som holdes utenfor foretakspen
sjonsordningen, men ettersom innskuddsord
ningen i seg selv er «aldersnøytral» rokker ikke 
dette ved det synspunkt at pensjonsordninger 
etter gjeldende rett ikke virker utstøtende på 
eldre arbeidstakere.» 

Kredittilsynet tilrår avslutningsvis at Finansde
partementet ikke fremmer forslag om nytt kapittel 
8d i forsikringsvirksomhetsloven etter Banklov
kommisjonens utkast. 

Norske Pensjonskassers Forening uttaler: 

«Norske Pensjonskassers Forening er opptatt 
av at eldre arbeidstakere ikke støtes ut av 
arbeidslivet og at kvinner og menn har like 
muligheter i arbeidsmarkedet. Etter en samlet 
vurdering stiller vi oss imidlertid tvilende til 
forslaget om kjønns- og aldersnøytrale pen
sjonsordninger etter den modell som er fore
slått i NOU 2003: 28.[...] 

Det er ikke ønskelig å innføre nye, kompli
serte modeller for ytelsesbaserte pensjonsord
ninger, uten at behovet for og nytten av nyord
ningene er dokumentert. Kompleksitet i regel
verk er allerede i dag et problem ved 
ytelsesbaserte ordninger, sett så vel fra 
arbeidsgivers som arbeidstakers side.[...] 

Slike fellesordninger vil være lite oversikt
lige for arbeidsgiver og vil kunne medføre 
ekstrakostnader som følge av implisitt subsidi
ering av andre foretak i ordningen og incenti
ver til uøkonomisk atferd blant deltakerne. 
Bl.a. på denne bakgrunn vil neppe noe foretak 
vil ønske å gå inn i slike ordninger. Resultatet 
av å endre lov om forsikringsvirksomhet i tråd 
med Banklovkommisjonens forslag blir da 
bare å gjøre det samlede regelverk omkring 
ytelsespensjonsordninger ennå mer kom
plekst og uoversiktelig - uten positive effek
ter.» 

Nærings- og handelsdepartementet uttaler: 

«Vi vil også peke på at den valgte modellen 
innebærer at frittstående pensjonskasser ikke 
kan tilby kjønns- og aldersnøytrale ordninger, 
fordi de ikke vil kunne foreta den påkrevede 
premieutjevningen med hensyn til kjønn og 
alder. Det norske pensjonsmarkedet er preget 
av få og store aktører, og pensjonskassene fun
gerer i dag som et viktig konkurransemessig 
korrektiv til livselskapene.» 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) utta
ler: 

i 
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«Selv om Banklovkommisjonen har gjort et 
godt arbeid stiller vi oss tvilende til om det er 
riktig og nødvendig å innføre et slikt regel
verk.[...] 

Vi har ved tidligere anledninger, blant annet 
når det gjelder høringer fra Finansdepartemen
tet vedrørende kombinerte pensjonsordninger 
uttalt at pensjonsregelverket nå er i ferd med å 
bli så omfattende og komplisert at det i praksis 
blir umulig for bedriftene å holde oversikt over 
alle de alternativer som eksisterer. 

Generelt vil et komplekst regelverk med 
mange alternative løsninger virke fordyrende 
samtidig som kompleksiteten og byråkratise
ringen forhindrer effektiv konkurranse i mar
kedet. Det blir for dyrt å måtte tilby alle de vari
anter av løsninger som nå finnes og vi frykter at 
det blir enda vanskeligere for nye aktører å eta
blere seg i Norge. 

Vi er av den oppfatning at ingen bedrifter vil 
være interessert i denne typen løsning. Uansett 
hvor idealistisk og godt begrunnet et slikt reg
leverk er, antar vi at det i slike fellesordninger 
som foreslått vil måtte finne sted betydelig 
kryssubsidiering. 

Det vil over tid alltid være en skjev fordeling 
av kjønn og/eller alder blant de forskjellige 
bedriftene i en fellesordning. Det er mulig at 
dette er akseptabelt innenfor offentlig sektor 
hvor kostnadene uansett skal betales av skatte
betalerne, men ikke i privat sektor.

 [...] 
Som en medlemsorganisasjon for norske 

bedrifter kan vi innestå for at premieforskjel
lene hittil praktisk talt ikke har vært diskutert i 
bedriftene. For det første har pensjonspremi
ene fremstått som premie for ordningen, uten 
at bedriftene har vært bevisst at det faktisk har 
vært premieforskjeller mellom mann og 
kvinne. For det annet har pensjonsordningen 
så godt som alltid vært bygget opp med alle 
pensjonsarter (alderspensjon, uførepensjon og 
etterlattepensjon). Dette har medført at pre-
mien for menn og kvinner i praksis har vært lik, 
det er bare alderspensjonspremien separat som 
innebærer visse forskjeller.[...] 

NHO er derfor sterkt i mot at det vedtas et 
regelverk for fellesordninger. De har ingen 
berettigelser i dagens private pensjonsmar
ked.» 

3.4 Departementets vurdering 

I markedet for kommunale pensjonsordninger 
hadde ett selskap (KLP) dispensasjon fra forsi
kringsvirksomhetslovens bestemmelser, slik at 
selskapet kunne utjevne pensjonspremier i en fel
lesordning, og hovedtariffavtalen hadde låst kom

munene til dette selskapet. Finansdepartementet 
skrev følgende om formålet med lovforslaget i 
Ot.prp. nr. 11 (2003-2004) om kommunale pen
sjonsordninger: 

«Finansdepartementet legger til grunn at det 
er behov for tiltak for å bidra til virksom kon
kurranse i markedet for kommunale tjeneste
pensjonsordninger. Konkurranse er ikke et mål 
i seg selv, men et middel for å sikre en effektiv 
utnyttelse av samfunnets ressurser. Departe
mentet ønsker derfor å legge til rette for at 
kommunale arbeidsgivere skal kunne flytte 
sine pensjonsordninger til og fra KLP og andre 
selskaper som tilbyr kommunale pensjonsord
ninger.» 

I Innst. O. nr. 9 (2002-2003) begrunner finans
komiteen anmodningen til regjeringen om å utar
beide regler som åpner for å tilby tjenestepensjons
ordninger med kjønns- og aldersnøytrale premier i 
privat sektor på følgende måte: 

«Fleirtalet viser til at kommunalt tilsette har 
tariffesta kjønns- og aldersnøytrale premiar i 
sin tenestepensjon, men at det til no berre har 
vore Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 
som har hatt høve til å tilby tenestepensjonar 
med slike premiar. Fleirtalet har merka seg at 
Regjeringa har varsla organisasjonane i 
arbeidslivet at den ynskjer å gi alle livsforsi
kringsselskap høve til å tilby kjønns- og alders
nøytrale pensjonspremiar i offentleg sektor, og 
vil peike på at dette er positivt. 

Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Arbei
darpartiet, Framstegspartiet og Sosialistisk 
Venstreparti, viser til at ordningar med kjønns
og aldersnøytrale premiar kan føre til auka like-
stilling mellom kvinner og menn, og til at færre 
eldre arbeidstakarar vert støytt ut av arbeidsli
vet. Fleirtalet vil understreke at òg privat sektor 
bør ha høve til å velje tenestepensjonsordnin
gar med kjønns- og aldersnøytrale premiar. 
Fleirtalet vil difor be Regjeringa komme 
attende til Stortinget med eit forslag til nye 
reglar for forsikringsverksemd, som opnar for 
at forsikringsselskap og pensjonskasser kan 
tilby pensjonsordningar med kjønns- og alders
nøytrale premiar, både i privat og offentleg sek
tor.» 

Bakgrunnen for forslaget i denne proposisjo
nen om å åpne for at pensjonsordninger i privat 
sektor kan benytte et kjønns- og aldersnøytralt 
finansieringssystem, er som det fremgår av Innst. 
O. nr. 9 (2002-2003), først og fremst å åpne for pre
mieutjevning i fellesordninger i privat sektor, slik 
at den enkelte arbeidsgiver ikke skal ha økono
misk motiv for å tilsette menn fremfor kvinner og 
yngre fremfor eldre arbeidstakere. Det vises til at 
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det allerede er åpnet for premieutjevning i felles
ordninger i kommunal sektor. 

Det forhold at premien for en forsikring kan 
være ulik for menn og kvinner, og for yngre og 
eldre gjenspeiler nettopp ulik risiko. For å fastsette 
risikodelen av premietariffene i livsforsikring, 
benyttes statistiske og forsikringstekniske meto
der som tar utgangspunkt i blant annet forventet 
gjenstående levetid i forskjellige aldre eller sann
synligheten for uførhet. Oppgavene til forsikrings
selskapene når det gjelder premietariffering er å 
finne en administrativt håndterbar og saklig objek
tiv metode for å dele inn forsikringsbestanden i 
egnede risikogrupper, plassere forsikringstakerne 
i rett gruppe, kontrollere i hvor stor grad forsi
kringstakerne bytter risikogruppe og bedømme 
om forsikringstakerens opplysninger er korrekte. 
Kjønn og alder er to karakteristika som det er 
enkelt å konstatere, og som over tid har vist en god 
evne til å forklare den risiko selskapet påtar seg 
ved livsforsikring. I gjeldende beregningsgrunnlag 
for kollektive pensjonsforsikringer er det på flere 
områder lagt inn ulike forutsetninger avhengig av 
kjønn og alder. Eksempler på slike områder er 
dødelighet, uførhet, sannsynlighet for å være gift, 
aldersdifferanse mellom ektefeller, sannsynlighe
ten for å ha barn, samt barnas alder. 

I ytelsesbaserte ordninger etter foretakspen
sjonsloven, skal det som tidligere nevnt betales 
ulike premier for kvinner og menn og for yngre og 
eldre arbeidstakere, dersom dette er nødvendig for 
å sikre like store årlige ytelser. Dette gjelder ikke 
bare alderspensjon etter denne loven, men også 
eventuelle uføre- og etterlattepensjoner. Dette gjel
der også om disse ytelsene tegnes som tilleggsytel
ser til innskuddsbasert alderspensjon. 

Generelt vil sammensetningen av forsikrings
dekninger bestemme om en betaler høyest premie 
for kvinner eller menn. Den kombinasjonen av 
alders, uføre- og etterlattepensjoner som er mest 
vanlig innenfor de ytelsesbaserte ordningene, gir i 
dag om lag lik premie for kvinner og menn i disse 
ordningene. Sammensetningen av forsikringsdek
ninger vil også påvirke hvordan premiekostnadene 
varierer med alder. Som hovedregel vil imidlertid 
kostnadene knyttet til alderspensjonen dominere, 
slik at premiekostnadene øker med alderen til for
sikrede. Arbeidsgivere i privat sektor har imidler
tid betydelig valgfrihet ved utformingen av pen
sjonsordninger innenfor de rammer som trekkes 
opp i pensjonslovgivningen, og vil herunder kunne 
opprette pensjonsordning med skattemessig gun
stig behandling der medlemmenes kjønn og alder 
i liten grad påvirker pensjonskostnadene. Foreta
kene kan dermed innenfor gjeldende regelverk 

selv velge om pensjonsordningen skal gis en utfor
ming hvor kjønns- og alderssammensetningen 
blant medlemmene får betydning for foretakets 
pensjonskostnader. 

Kvidalutvalget gjenomgikk i NOU 2001: 27 
(Kjønnsnøytralitet i pensjonsordninger i privat sek
tor) fordeler og ulemper med ulike premieutjev
ningssystemer. Departementet har i sin vurdering 
i denne proposisjonen lagt stor vekt på at Stortin
get ved behandlingen av Ot.prp. nr. 100 (2001
2002) om lov om endringer i innskuddspensjonslo
ven og lov om foretakspensjon anmodet departe
mentet om å utarbeide forslag til endringer i virk
somhetsreglene for livsforsikringsselskaper som 
åpner for en generell rett til å tilby tjenestepen
sjonsordninger med kjønns- og aldersnøytrale pre
mier. Departementet har videre lagt vekt på at det 
etter lovforslaget er opp til det enkelte livsforsi
kringsselskap om de vil tilby pensjonsinnretninger 
med fellesordninger for premieberegning, og at 
det er opp til det enkelte foretak om de ønsker å ha 
sin pensjonsordning i en fellesordning eller ikke. 
Forslaget til nye lovregler virker således ikke 
begrensende verken for tilbudssiden eller etter
spørselssiden i markedet for private tjenestepen
sjoner. Forslaget innebærer med andre ord kun en 
utvidelse av mulighetsområdet i forhold til dagens 
regelverk. 

Det kan anføres at regelverket for livsforsik
ring blir enda mer komplekst som følge av de nye 
reglene som foreslås innført, men ettersom det er 
frivillig for selskaper og foretak om de ønsker å 
benytte seg av de nye mulighetene, antar departe
mentet at dette ikke bør tillegges avgjørende 
vekt. 

Enkelte høringsinstanser har vist til at forslaget 
ikke nødvendigvis gir de ønskede virkninger i mar
kedet ved at man oppnår en utjevning av premiene 
med hensyn til kjønn og alder. Departementet 
viser i denne sammenheng til Banklovkommisjo
nens vurdering av virkningene av en adgang til å 
etablere fellesordninger i privat sektor. Banklov
kommisjonen skriver i NOU 2003: 28 i kapittel 6 at 
virkningene vil bero på helt andre forhold enn at 
loven endres, og at det avgjørende vil være i hvil
ken utstrekning og på hvilken måte pensjonsinn
retningene og foretakene gjør bruk av den mulig
heten lovendringen vil gi. 

På bakgrunn av usikkerhet om effekter i mar
kedet av denne typen regulering, legger departe
mentet til grunn at regelverket, i likhet med regel
verket for kommunale pensjonsordninger, skal 
evalueres og eventuelt justeres dersom det viser 
seg at løsningene har uforutsette uheldige konse
kvenser. 
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Finansdepartementet vil i denne proposisjonen 
følge Banklovkommisjonens forslag om å åpne for 
en generell adgang til premieutjevning mellom 
arbeidsgivere som har ytelsesbaserte foretakspen
sjonsordninger. Dette innebærer at det fastsettes 
nye regler om premieberegning i forsikringsloven, 
slik at alle livsforsikringsselskaper kan benytte 
premier utjevnet med hensyn til kjønn og alder. De 

foreslåtte reglene utgjør et frivillig alternativ til 
eksisterende bestemmelser om premieberegning, 
og vil først og fremst gjelde for ytelsesbaserte pen
sjonsordninger opprettet av foretak i privat sektor. 
I samsvar med Banklovkommisjonens forslag fore
slår departementet at kapittel 10A også skal gjelde 
for konsernpensjonskasser som omfatter pen
sjonsordninger til flere foretak. 
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4 Forholdet til EØS-reglene


4.1 Banklovkommisjonens forslag


I avsnitt 3.5.1 tar Banklovkommisjonen opp forhol
det til EØS- reglene. Kommisjonen skriver: 

«Banklovkommisjonens oppdrag er begrenset 
til å utrede og vurdere om det kan innføres en 
adgang for aktørene i livsforsikringsmarkedet 
til å tilby alders- og kjønnsnøytralitet i tjeneste
pensjonsordninger. En slik adgang vil ikke 
innebære noe inngrep i den virksomhet som 
norske livselskaper driver i Norge i dag eller vil 
drive i framtiden. Det samme gjelder for den 
virksomhet som drives eller vil bli drevet av 
utenlandske EØS-selskaper i Norge innenfor 
kollektive pensjonsordninger. Det forutsettes 
at EØS-selskaper med hovedkontor i andre 
EØS-land eller filial her i riket vil få samme 
adgang som norske selskaper til å tilby fore
takspensjonsordninger med fellesordning for 
premieberegning, og slike selskaper vil derfor 
ha samme markedsadgang som norske livsel
skaper. På samme måte som ved kommunale 
pensjonsordninger, vil det være et spørsmål om 
utenlandske EØS-selskaper vil benytte en slik 
markedsadgang, se NOU 2003: 11 Konkur
ranse i kollektiv livsforsikring Del I, avsnitt 
7.1.5. Et annet spørsmål er om de enkelte sel
skapers hjemland vil tillate etablering av felles
ordninger som innebærer en utjevning av pre-
mien mellom flere pensjonsordninger innenfor 
sin forsikringsvirksomhetslovgivning.» 

I avsnitt 3.5.2 gjør Banklovkommisjonen opp
merksom på at det i EU-kommisjonen arbeides 
med et direktivforslag om likebehandling av menn 
og kvinner. Banklovkommisjonen skriver at det 
fortsatt er et åpent spørsmål om direktivforslaget 
vil berøre kollektive tjenestepensjonsordninger 
der arbeidsgiver står som forsikringstaker. Bank
lovkommisjonen velger derfor ikke å gå nærmere 
inn på forslaget i sin utredning. 

4.2 Høringsinstansenes merknader 

Enkelte høringsinstanser peker i sine hørings

merknader på at arbeidet med kjønnsnøytrale pre

mier som pågår i EU vil kunne påvirke det norske


regelverket. Flere av disse høringsinstansene 
mener det hensiktsmessig å avvente arbeidet som 
pågår i EU på dette området før man endrer norsk 
lov. 

Den Norske Aktuarforening uttaler: 

«Aktuarforeningen er kjent med at det på inter
nasjonalt hold, bl.a innen EU, arbeides med 
vurderinger i forhold til kjønnsnøytrale pre
mier. Så vidt oss bekjent, er dette arbeidet på 
langt nær ferdig. Imidlertid vil eventuelle ved
tak på dette felt kunne påvirke det norske regel
verket på sikt. Det kan derfor synes noe tidlig å 
skulle gjennomføre regelendringer i Norge, før 
utfallet av arbeidet på internasjonalt hold er fer-
dig.» 

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) 
uttaler: 

«Dersom det imidlertid på sikt skulle komme 
et krav i EU om kjønnsnøytralitet i livsforsik
ring, vil en ikke kunne benytte forslaget fra 
denne utredningen som grunnlag for eventuell 
norsk implementering. Det må i så fall foretas 
en ny utredning om hvordan et slikt krav even
tuelt kan imøtekommes, basert blant annet på 
drøftelsene i NOU 2001: 27 Kjønnsnøytralitet i 
pensjonsordninger i privat sektor.» 

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiveror
ganisasjon (KS) uttaler: 

«Dersom det på sikt skulle komme et krav i EU 
om kjønnsnøytralitet i livsforsikring, bør det 
gjennomføres en ny utredning om hvordan et 
slikt krav eventuelt kan imøtekommes, blant 
annet basert på vurderingene i NOU 2001: 27 
og denne utredningen.» 

Kredittilsynet uttaler: 

«Avslutningsvis vil vi bemerke at det nå forelig
ger et direktivforslag fra EU–kommisjonen 
som behandler likestillingsspørsmål generelt, 
men også inneholder konkrete forslag om 
«kjønnsnøytralitet» som, hvis de blir vedtatt, får 
implikasjoner for premiesystemene og premie
tariffene i livsforsikring. Uavhengig av det om 
er anført over finner Kredittilsynet det lite 
hensiktsmessig at man i Norge foretar ytterli
gere lovendringer på dette området uten å 
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avvente den prosess som er igangsatt i Europa 
i kjølvannet av det nevnte direktivforslag.» 

Norske Pensjonskassers Forening uttaler: 

«Banklovkommisjonens modell for kjønns- og 
aldersnøytrale tjenestepensjonsordninger er 
basert på utlikning av premie mellom en 
gruppe foretak og er dermed en ganske for
skjellig modell fra den EU legger til grunn med 
kjønnsnøytrale premietariffer. Det er derfor 
uklart om Banklovkommisjonens modell vil til
fredsstille de krav som EU formodentlig vil fast
legge med utgangspunkt i det framlagte direk
tivforslag. Etter NPFs syn, vil det være lite hen
siktsmessig på det nåværende tidspunkt å 
lovfeste en modell for kjønns- og aldersnøytrale 
premier i kollektive tjenestepensjonsordninger, 
som kanskje må forkastes i løpet av få år, når 
EU-kommisjonens forslag er blitt lov.» 

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) utta
ler: 

«I forbindelse med EUs arbeid med likestilling 
er krav til kjønnsnøytralitet i pensjonsordnin
ger et aktuelt tema. Så langt vi kjenner til, har 
derimot aldersnøytralitet ikke vært et aktuelt 
tema i EU-sammenheng. Det er usikkert om 
EU faktisk vil vedta krav til kjønnsnøytralitet i 
pensjonsordninger, men i tilfelle er det ikke gitt 
at EU vil falle ned på samme modell for premie
utjevning som Norge. Dette kan få som konse
kvens at det norske regelverket må revideres 
om noen få år, og en slik ustabilitet er uheldig.» 

4.3 Departementets vurdering 

EU-kommisjonen fremmet 5. november 2003 et

direktivforslag om likebehandling innenfor


arbeidslivets område, og et revidert direktivutkast 
ble vedtatt av Rådet 13. desember 2004. Direktivet 
skal sikre likebehandling av menn og kvinner med 
hensyn til tilgang til og tilbud av varer og tjenester 
i privat og offentlig sektor, med unntak av utdan
ning og innhold i media og reklame. I direktivets 
fortale er det presisert at direktivet kun får anven
delse for forsikring og pensjoner som er private, fri
villige og atskilt fra arbeidsforhold. 

Direktivet er i hovedsak generelt, men det er 
gitt en egen bestemmelse som omhandler pre
mier/ytelser i forsikring. Direktivets artikkel fem 
fastslår at bruk av kjønn som faktor ved beregning 
av premier/ytelser i forsikring ikke skal resultere i 
ulike premier /ytelser1, men at dette likevel ikke er 
til hinder for at medlemsland kan tillate slike pre
mie-/ytelsesforskjeller i tilfelle kjønn er en vesent
lig faktor ved bedømmelsen av risiko. 

Ettersom direktivet kun gjelder forsikringer og 
pensjoner som er atskilt fra arbeidsforhold, antar 
departementet at direktivet ikke vil berøre kollek
tive pensjoner i arbeidsforhold, og at det således 
ikke vil være av direkte betydning for lovforslaget 
her. 

Departementet er enig med høringsinstansene 
i at et eventuelt senere krav fra EU om kjønnsnøy
tralitet i forsikring vil kreve en ny utredning og 
muligens også nye lovendringer i Norge. Ettersom 
lovforslaget her legger opp til valgfri etablering og 
inntreden, er usikkerhet om fremtidig regulering 
et av momentene de ulike aktørene må ta med i 
betraktningen når de tar stilling til om de skal gå 
inn i dette markedet eller ikke. 

1	 Dette gjelder alle nye kontrakter tegnet etter 21. desember 
2007. 
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5 Hovedspørsmål - Valg av løsning


5.1 Banklovkommisjonens forslag


Hovedspørsmålene i utredningen knytter seg 
ifølge Banklovkommisjonen til mulige endringer i 
lovgivningen om forsikringsvirksomhet som vil gi 
pensjonsinnretninger adgang til å tilby ytelsesba
sert foretakspensjon med en finansieringsordning 
som ivaretar hensyn til kjønns- og aldersnøytrali
tet. En fellesordning for premieberegning som skal 
motvirke variasjoner i pensjonskostnader for kvin
ner og menn og for eldre og yngre som kan tilbake
føres til ulikheter i risiko, vil ifølge kommisjonen 
nødvendigvis også ha utjevningsvirkninger på pre
mienivået, noe som antas å være i strid med forsi
kringsvirksomhetsloven § 7-5 og § 7-6. Bestemmel
sene er som nevnt tidligere tatt inn i ny forsikrings
lov § 9-3 femte ledd bokstav a og c. Nødvendige 
unntak fra disse paragrafene i forsikringsvirksom
hetsloven kan ifølge kommisjonen tenkes utformet 
på ulike måter. På bakgrunn av lovendringen vil de 
foreslått unntakene stå i forsikringsloven. Banklov
kommisjonen har foreslått at alle pensjonsleveran
dører skal ha adgang til å tilby produkter med slike 
utjevningseffekter ved å foreslå at nødvendige unn
tak tas inn i loven. Banklovkommisjonen har, som 
tidligere nevnt, valgt å foreslå samme hovedmodell 
for kjønns- og aldersnøytralitet i foretakspensjons
ordninger som den som nå er innført for kommu
nale pensjonsordninger. Modellen er i hovedsak 
utformet etter den modell som KLP har benyttet 
for kommunale pensjonsordninger. 

Banklovkommisjonen skriver i NOU 2003: 28 
avsnitt 4.1.3 at det prinsipielt kunne tenkes andre 
utgangspunkter eller tilnærmingsmåter ved vurde
ringen av tiltak for å motvirke at pensjonskostna
dene for de enkelte medlemmer i ytelsesbaserte 
pensjonsordninger vil variere med kjønn og alder. 
Kommisjonen viser i denne sammenheng til 
Ot.prp. nr. 100 (2001-2002), der en løsning basert 
på såkalte kjønnsnøytrale premietariffer ble vur
dert. Verken regjeringen eller Stortinget gikk inn 
for en slik ordning. Banklovkommisjonen antar at 
de samme betenkeligheter som gjaldt «kjønnsnøy
trale premietariffer» også gjelder i forhold til 
«aldersnøytrale premietariffer» ettersom forsi

kringsteknisk beregnede pensjonskostnader i ytel
sesbaserte pensjonsordninger vil variere mer med 
hensyn til alder enn kjønn. Banklovkommisjonen 
legger derfor til grunn at det er uaktuelt å følge 
alternativet med «kjønns- og aldersnøytrale pre
mietariffer». 

5.2 Høringsinstansenes merknader 

Både Den Norske Aktuarforening og Finansnærin
gens Hovedorganisasjon (FNH) påpeker i sine 
høringsuttalelser at lovforslaget er svært detaljert 
og at andre løsninger kunne vært valgt. Disse 
høringsinstansene skisserer allikevel ikke alterna
tive modeller for en finansieringsordning som iva
retar hensynet til kjønns- og aldersnøytralitet. 

Kredittilsynet skriver: 

«Ettersom forslaget er relatert til Banklovkom
misjonens tilsvarende forslag for kommunale 
pensjonsordninger, som senere i det alt vesent
lige er vedtatt av Stortinget som kapittel 8b i 
samme lov, vil Kredittilsynet bemerke at det er 
grunnleggende forskjeller mellom privat og 
offentlig tjenestepensjon i Norge, og at lovregu
leringen av tjenestepensjon i den ene sektor 
ikke nødvendigvis bør gi føringer for lovregule
ringen av tjenestepensjon i den andre.[...] 

Kredittilsynet kan imidlertid ikke se at den 
omtalte lovendringen mht. kommunal tjeneste
pensjon, eller bakgrunnen for innføringen av 
denne, uten videre vil ha særlig stor relevans  
for private tjenestepensjonsordninger. I denne 
sammenheng skal det også bemerkes at mens 
kommunale tjenestepensjonsordninger er 
tariffestet og således identiske mht. de fleste 
karakteristika, er det i privat sektor full avtale
frihet mht. eksistensen av og kvaliteten på ord
ningene.» 

Kredittilsynet anser det som overflødig å inn
føre regler som åpner for kjønns- og aldersnøytrale 
premier i ytelsesbaserte tjenestepensjonsordnin
ger. Kredittilsynet tilrår derfor i sin høringsutta
lelse at departementet ikke fremmer forslag om 
dette. 
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5.3 Departementets vurdering


Det er viktig at regelverket virker på en konkurran
senøytral måte i forhold til markedsaktørene. 
Dette tilsier at regelverket utformes i hovedsak 
som et rammeverk med lik adgang for alle til å tilby 
de produkter rammeverket åpner for, noe som 
taler for generelle lovregler som foreslått av Bank
lovkommisjonen. 

Finansdepartementet har merket seg at Bank
lovkommisjonen har foreslått regler om premiebe
regning som baserer seg på det som er vedtatt for 
kommunal sektor. Slik Finansdepartementet ser 
det, ville det kunne tenkes andre metoder for å opp
fylle en målsetning om et finansieringssystem som 
er kjønnsnøytralt og ikke virker utstøtende på 
eldre arbeidstakere enn en metode utformet etter 
den modell som KLP har benyttet for kommunale 
pensjonsordninger. Departementet viser i likhet 
med kommisjonen til at kjønnsnøytrale premieta
riffer ble utredet i NOU 2001: 27 Om kjønnsnøytra
litet i privat sektor (Kvidal-utvalget). Utvalget kon
kluderte med at utstøting av kvinnelig arbeidskraft 
ikke synes å være et problem i foretak som har 
opprettet ytelsesbaserte ordninger. 

Banklovkommisjonen peker i NOU 2003: 28 
Kjønns- og aldersnøytralitet i kollektive pensjons
ordninger på at pensjonspremie avviker svært lite 
som følge av kjønn når man ser på alderspensjon, 
uførepensjon og etterlattepensjon under ett. 
Videre legger kommisjonen til grunn at premiefor
skjeller grunnet alder er betydelig større enn pre
mieforskjeller grunnet kjønn. Departementet vil i 
denne sammenheng påpeke at ulikheter i forsi
kringsmessig risiko mellom eldre og yngre 
arbeidstakere bare er én årsak til premieforskjel
lene. Departementet viser i denne sammenheng til 
Ot.prp. nr. 11 (2003- 2004) avsnitt 6.1.3, der depar
tementet skriver følgende, som vil ha tilsvarende 
relevans for ytelsesbaserte pensjonsordninger i 
privat sektor: 

«Pensjonsinnretninger opererer med en såkalt 
grunnlagsrente. Grunnlagsrenten er den 
beregningsrente som legges til grunn for at 
premien kan fastsettes slik at en når de kon
traktsfastsatte ytelser. Grunnlagsrenten repre
senterer den årlige avkastning som pensjons
innretningen garanterer på innbetalte midler, 
og avhenger verken av alder eller kjønn. Gene
relt kan en si at effekten av denne grunnlags
renten er slik at premien blir lavere jo lenger 
frem i tid en ytelse skal utbetales og jo høyere 
grunnlagsrenten er. Så lenge en har en positiv 
grunnlagsrente, vil dette føre til at premien for 
en ung arbeidstaker som har mange år igjen til 

utbetaling, blir lavere enn for en eldre arbeids
taker som har færre år igjen til utbetaling, gitt 
samme opptjening av pensjon. En kommunal 
arbeidsgiver vil merke denne grunnlagsrenten 
på flere måter. De viktigste effektene er kan
skje at den generelt bidrar til å redusere premi
ene (lavere grunnlagsrente innebærer høyere 
premier). I forhold til en eventuell målsetting 
om «aldersnøytrale» premietariffer er det imid
lertid vel verdt å merke seg at grunnlagsrenten 
kan ha vesentlig større betydning for yngre 
arbeidstakere enn for eldre, og at grunnlags
rentens størrelse kan være en viktig forkla
ringsfaktor bak ulike forsikringspremier for 
yngre og eldre arbeidstakere. Grunnlagsren
ten påvirker også premien på en annen, og mer 
uforutsigbar måte, ved at avkastning ut over 
grunnlagsrenten føres tilbake til forsikringsta
kerne eller de forsikrede, jf. forsikringsvirk
somhetsloven § 8-1. Pensjonsutgifter for 
ansatte med stor opptjent pensjon, som ofte, 
men ikke nødvendigvis, er eldre arbeidstakere, 
kan gjennom dette reduseres betraktelig i år 
med høy finansavkastning. 

Det kan etter Finansdepartementets oppfat
ning stilles spørsmål ved om det er hensikts
messig å utjevne premieforskjeller som ikke 
direkte er knyttet til at selskapene benytter 
kjønn og alder som indikatorer på risiko. Man 
kunne eventuelt tenke seg at opptjeningsprofi
len for pensjoner ble vurdert, dersom det er et 
mål at eldre og yngre arbeidstakere skal betale 
tilnærmet samme pensjonspremie.» 

Finansdepartementet viser til at flere hørings
instanser har vært kritiske til om metoden med 
premieutjevning som foreslått av Banklovkommi
sjonen er den mest hensiktsmessige i privat sektor. 
Departementet vil i den sammenheng understreke 
at Banklovkommisjonen i sitt mandat ikke var bun
det til å foreslå en tilsvarende løsning som for kom
munal sektor. Banklovkommisjonen stod fritt i 
henhold til mandatet til å foreslå andre modeller 
for å oppnå kjønns- og aldersnøytralitet i premie
fastsettelsen. Banklovkommisjonen mente imidler
tid enstemmig at dette var en god løsning som i til
legg hadde vist seg å være praktisk gjennomførbar 
via KLP-ordningen, og som også Stortinget la til 
grunn for lovvedtakene om kommunale ordninger. 

Det vises videre til departementets vurdering 
av denne typen system for premieberegning i 
Ot.prp. nr. 11 (2003-2004) avsnitt 6.1.3: 

«Utjevning av premie vil innebære et brudd 
med tidligere prinsipper om at premie skal stå i 
et rimelig forhold til forsikringsrisiko som over
tas, og departementet antar det kan stilles 
spørsmål ved om adgangen til å opprette felles
ordninger vil innebære kamuflering av økono
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miske sammenhenger, mindre innsyn og min- systemet har virket i en periode, kunne evalue
dre påvirkning på kostnader i egen pensjons- res og lovreglene eventuelt justeres.» 
ordning. Finansdepartementet vil også peke på 
at utjevningen av premie kan omfatte andre ele- Departementet legger til grunn at de samme 

menter enn kjønn og alder, og at utilsiktede forhold gjør seg gjeldende ved innføring av felles
utjevningseffekter i liten grad synes å være ordninger for ytelsesbasert tjenestepensjon. 
kartlagt. Imidlertid vil utjevningseffekten, når 
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6 Fellesordninger for premieberegning for 

ytelsesbasert foretakspensjon


6.1 Forutsetninger for en fellesordning


6.1.1 Valgfri etablering og inntreden 
6.1.1.1 Banklovkommisjonens forslag 

Banklovkommisjonen legger til grunn at Stortin
get ønsker et utkast til lovregler som overlater til 
henholdsvis pensjonsleverandørene og foretakene 
å avgjøre om de vil ta i bruk adgangen til å etablere 
og være med i en fellesordning for premiebereg
ning. 

Banklovkommisjonen viser til at de aller fleste 
av tariffavtalene i privat sektor hittil ikke har inne
holdt bestemmelser om finansieringsordningen til
svarende kravene i Hovedtariffavtalen i kommunal 
sektor. Det vesentlige ved lovarbeidet er derfor 
ifølge kommisjonen å legge til rette for at pensjons
innretningen har adgang til å tilby slike pensjons
produkter dersom de etterspørres av foretak i pri
vat sektor. Banklovkommisjonen antar at etterspør
selen etter slike pensjonsordninger vil kunne bero 
på utviklingen på tariffområdet i privat sektor. Lov
utkastet bygger på det samme skillet mellom lov
givning og tariffavtale som ligger til grunn for 
NOU 2003: 11 Konkurranse i kollektiv livsforsik
ring. 

I NOU 2003: 28 skriver Banklovkommisjonen 
under punkt 5.1.1: 

«Det vil således være opp til den enkelte pen
sjonsinnretning om den ønsker å tilby ytelses
baserte foretakspensjonsordninger som inngår 
i en fellesordning for premieberegning. Det 
enkelte selskapets markedspolitiske valg vil 
dermed bli avgjørende for om de går inn i dette 
markedssegmentet eller ikke. 

For det enkelte foretak innebærer frivillig
heten en videreføring av prinsippet i lov om 
foretakspensjon om at det er opp til det enkelte 
foretak om de ønsker å etablere en ytelsesba
sert foretakspensjonsordning. Videre er det 
opp til foretaket om en ytelsesbasert foretaks
pensjonsordning skal inngå i en fellesordning 
eller ikke. Forutsatt at det er livselskap som vel
ger å tilby fellesordninger for ytelsesbaserte 
foretakspensjonsordninger, vil det bli opp til 
det enkelte foretak å vurdere om de anser det 

som økonomisk og selskapspolitisk lønnsomt å 
inngå i en fellesordning eller om foretaket 
anser seg best tjent med en premieberegning 
for pensjonsordningen på grunnlag av pen
sjonsordningens kjønns- og aldersmessige 
sammensetning. Pensjonsinnretningenes fri
het til selv å velge om de ønsker å tilby felles
ordninger for ytelsesbaserte foretakspensjons
ordninger følger av lovforslaget § 8d - 4.» 

6.1.1.2 Høringsinstansenes merknader 

En rekke høringsinstanser understreker i sine 
høringsuttalelser at det er en sentral forutsetning 
at den foreslåtte premieutjevningen gjøres frivillig 
for det enkelte foretak, og at det skal være opp til 
den enkelte pensjonsleverandør å avgjøre om den 
vil opprette et tilbud om en felles finansieringsord
ning for flere pensjonsordninger og hvilke forsi
kringstakere den vil tilby slik premieberegning til. 

Den Norske Aktuarforening uttaler: 

«Dersom det ikke skulle være frivillig å velge 
hvilken utjevningsordning en ønsker å være 
medlem av, evt. å kunne stå utenfor en utjev
ningsordning, ville det måtte bli satt krav til fel
les pensjonsplaner og avtaler, samt krav til for
deling på alder og kjønn i utjevningsordning. 
Dette vil virke svært innskrenkende på pens
jonsmarkedet både når det gjelder konkur
ranse og det enkelte foretaks frihet til å velge 
pensjonsplan. Aktuarforeningen vil påpeke vik
tigheten av at det regelverket som nå eventuelt 
innføres, legger opp til full valgfrihet når det 
gjelder å tilby utjevningsordninger og når det 
gjelder å delta i en utjevningsordning.» 

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) 
uttaler: 

«FNH vil innledningsvis understreke betydnin
gen av at åpningen innebærer en rett til å tilby 
tjenestepensjonsordninger med kjønns- og 
aldersnøytrale premier i privat sektor, og at det 
ikke må bli en plikt å tilby slike ordninger. Der
som det i fremtiden skulle bli krav til obligato-
risk kjønns- og aldersnøytralitet vil det være 
helt nødvendig å finne andre løsninger enn det 
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som er foreslått i denne utredningen, siden 
dette forslaget blant annet vil føre til at mulighe
ten til å flytte pensjonsordninger ikke lenger vil 
være en realitet.» 

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiveror
ganisasjon (KS) uttaler: 

«KS vil imidlertid påpeke betydningen, ut fra 
forslagets innretning, at åpningen til en rett til å 
tilby tjenestepensjonsordninger med kjønns
og aldersnøytrale premier, i privat sektor, ikke 
blir en plikt til å tilby slike ordninger. Forslaget 
synes derfor å være i samsvar med den frihets
grad som er ønskelig for bransjen og kun
dene.» 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) uttaler: 

«Lovforslaget gir kun åpning for å tilby slike 
ordninger og det er opp til foretaket om de vel
ger å gjøre det. LO kunne ønske et påbud om at 
det skal tilbys kjønns- og aldersnøytrale pre
mier, men ser at det vil være vanskelig å få dette 
til i et system med private pensjonsordninger 
basert på konkurranse. Brede kollektive løs
ninger er veien å gå for å sikre dette.» 

Sparebankforeningen uttaler: 

«Foreningen vil i den forbindelse vise til at Kvi
dalutvalget (NOU 2001: 27) avviste en obligato-
risk løsning som følge av kompleksiteten, de 
økonomiske kostnadene og de administrative 
ulempene dette vil medføre. Foreningen er der-
for særlig tilfreds med at kommisjonen legger 
opp til en valgfri løsning. Kommisjonens innstil
ling er også enstemmig, noe som understreker 
behovet for frivillige ordninger.» 

6.1.1.3 Departementets vurdering 

Departementet viser til at Banklovkommisjonen i 
lovutkastet § 8d-4 foreslår en adgang for pensjons
innretningen til å etablere en fellesordning eller 
fellesordninger. Bestemmelsen innebærer ingen 
plikt for et livsforsikringsselskap eller konsernpen
sjonskasse til å ta inn en pensjonsordning i en fel
lesordning for ytelsesbaserte foretakspensjons
ordninger, selv om forutsetningene for dette er til
stede. Banklovkommisjonen foreslår videre at det 
skal være opp til det enkelte foretak som har en 
ytelsesbasert pensjonsordning etter foretakspen
sjonsloven om denne pensjonsordningen skal 
inngå i en fellesordning eller ikke. Premieutjev
ning i en fellesordning bygger således på frivillig
het både hos pensjonsleverandør og foretak. 

Departementet har merket seg at med unntak 
av LO er også høringsinstansene tilfredse med at 
det foreslås et system basert på valgfrihet. Flere  

høringsinstanser understreker dessuten viktighe
ten av at regelverket kun kan gjelde ved frivillig til
slutning til ordningen. 

Departementet slutter seg til forslaget om at 
etablering av fellesordninger for premieberegning 
skal være frivillig for den enkelte pensjonsinnret
ning. Det er etter departementets vurdering viktig 
at den enkelte pensjonsleverandør selv kan vur
dere om man ønsker å gjøre de nødvendige inves
teringer for å tilby fellesordninger for premieutjev
ning, og i tilfelle hvilke pensjonsordninger som 
skal tilbys å delta i en slik fellesordning. Et spørs
mål som kan oppstå på sikt er også om livsforsi
kringsselskapet skal kunne si opp eller stille nye 
krav til deltakere i en fellesordning. Dette spørs
målet er ikke særskilt drøftet av Banklovkommisjo
nen. Departementet legger i så måte til grunn at 
lovreglene ikke er til hinder for at livsforsikrings
selskapet sier opp eller stiller nye krav til delta
kelse, men at nærmere vilkår om dette på vanlig 
måte avtales mellom partene. 

Departementet slutter seg videre til Banklov
kommisjonens forslag om at det skal være opp til 
det enkelte foretak som har en ytelsesbasert pen
sjonsordning etter foretakspensjonsloven om 
denne pensjonsordningen skal inngå i en fellesord
ning eller ikke. Ved at lovbestemmelser i forsi
kringsloven (og i den nåværende forsikringsvirk
somhetsloven) ikke stiller krav om at forsikrings
premier ved ytelsesbaserte foretakspensjonsord
ninger skal utjevnes i fellesordninger, men at even
tuelle løsninger med fellesordninger er valgfri, 
åpner forslaget fra Banklovkommisjonen for at det 
enkelte foretak kan velge det tilbud foretaket anser 
for å være det beste. Flytteadgang åpner videre for 
at foretakene kan flytte pensjonsordningen ut av en 
fellesordning dersom foretaket ikke er fornøyd 
med utviklingen i fellesordningen. 

6.1.2	 Premieutjevningen i et kollektiv av 
pensjonsordninger 

6.1.2.1 Banklovkommisjonens forslag 

Banklovkommisjonen skriver i NOU 2003: 28 
under punkt 5.1.2 (s. 53): 

«Når samme definisjon av alders- og kjønnsnøy
tralitet i pensjonsordninger legges til grunn i 
privat sektor som for kommunale pensjonsord
ninger, nemlig at forskjellen i arbeidsgivers 
grensekostnad ved ansettelse av en mann frem
for en kvinne, en yngre arbeidstaker fremfor en 
eldre, gjøres så liten at arbeidsgiveren ikke gis 
incitament til å velge en mann fremfor en 
kvinne eller en yngre fremfor en eldre arbeids
taker, innebærer dette at fellesordningene for 
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ytelsesbaserte pensjonsordninger på samme 
måte som for kommunale pensjonsordninger 
må bestå av et kollektiv av enkelte pensjonsord
ninger. Den samlede forsikringsteknisk bereg
nede premie for alle arbeidstakerne i fellesord
ningen må fordeles på de enkelte pensjonsord
ningene slik at grensekostnadene ved å ansette 
kvinner fremfor menn eller eldre fremfor 
yngre, reelt sett pulveriseres. 

Dette har blant annet som konsekvens at en 
pensjonskasse som kun består av én pensjons
ordning ikke vil kunne tilby alders- og kjønns
nøytrale foretakspensjonsordninger i privat 
sektor. Premien for pensjonsordningen vil her 
uansett bli lik den forsikringsteknisk bereg
nede premie som er nødvendig for å fondssikre 
pensjonsrettighetene for samtlige arbeidsta
kere. Arbeidsgiverens premiebelastning vil 
dermed avhenge av alders- og kjønnssammen
setningene blant arbeidstakerne, og økningen i 
pensjonskostnadene ved ansettelse av en ny 
arbeidstaker vil blant annet avhenge av om 
dette er en mann eller kvinne og vedkommen
des alder. Konsernpensjonskasser som omfat
ter pensjonsordninger til flere foretak vil deri
mot i utgangspunktet kunne etablere en felles
ordning for premieberegning på samme måte 
som livselskapene. Den forsikringsteknisk 
beregnede premie for samtlige arbeidstakere i 
pensjonsordningene som inngår i pensjonskas
sen vil her kunne fordeles på alders- og kjønns
nøytralt grunnlag slik at variasjonen i grense
kostnaden for den enkelte arbeidsgiver ved 
ansettelse av en ny arbeidstaker i langt mindre 
grad vil bero på om vedkommende er kvinne, 
mann, yngre eller eldre.» 

Angående spørsmålet om det i en og samme fel
lesordning kan inngå både kommunale pensjons
ordninger og ytelsesbaserte foretakspensjonsord
ninger skriver Banklovkommisjonen under punkt 
5.1.2: 

«Forutsatt at minstekravene til pensjonsordnin
gene som skal inngå i en fellesordning tilpasses 
det faktum at en kommunal pensjonsordning 
må tilfredsstille kravene i Hovedtariffavtalen, 
burde det ikke være noe prinsipielt til hinder 
for at en fellesordning både kan omfatte kom
munale pensjonsordninger og ytelsesbaserte 
foretakspensjonsordninger.» 

Banklovkommisjonen viser i denne sammen
heng til at det (i følge lovutkastet i NOU 2003: 28 og 
lovutkastet i NOU 2003: 11) er ordinær årspremie 
som medfører utjevningseffekter av betydning, og 
at det i utredningen foreslås like regler for ordinær 
årspremie for ytelsesbaserte pensjonsordninger 
som for kommunale pensjonsordninger. Banklov
kommisjonen antar at spesielle bestemmelser vil 

kunne anvendes uten særlige problemer for kom
munale pensjonsordninger i fellesordningen. Det 
vises i denne sammenheng til avsnitt 7.10 i NOU 
2003: 11 der Banklovkommisjonen går nærmere 
inn på medregning og ansvaret for refusjonskrav. 

Graden av utjevning av forskjeller i pensjons
kostnader som vil finne sted mellom pensjonsord
ningene i en fellesordning vil bero på sammenset
ningen av medlemsmassen (kjønn, alder og lønns
nivå) i kollektivet av pensjonsordninger og i den 
enkelte pensjonsordning. 

Banklovkommisjonen har ikke sett noen grunn 
til at lovgivningen skal angi noen nedre grense for 
størrelsen på kollektivet av ytelsesbaserte foretaks
pensjonsordninger, utover at kollektivet må bestå av 
flere pensjonsordninger og arbeidsgivere. En slik 
grense ble heller ikke satt for kommunale pensjons
ordninger til tross for at Banklovkommisjonen i 
NOU 2003: 11 viste til Arbeidsrettens dom, og 
uttalte at hvor stor del av grensekostnaden den kom
munale arbeidsgiver må dekke vil være avgjørende 
for om omfordelingsvirkningen er tilstrekkelig. 

Banklovkommisjonen skriver i NOU 2003: 28 at 
fellesordninger innenfor privat sektor ikke vil ha et 
slikt felles tolkningsgrunnlag som Hovedtariffavta
len innebærer for kommunale pensjonsordninger i 
forhold til hva kravet om kjønns- og aldersnøytral 
finansieringsordning innebærer. Vurderingen av 
hvor stor grad av utjevning av grensekostnaden 
som er nødvendig, må i følge Banklovkommisjo
nen måtte bero på etableringsgrunnlaget for den 
enkelte pensjonsordning og eventuelle avtalemes
sige bindinger mellom arbeidsgiver og arbeidsta
kere. 

Videre skriver Banklovkommisjonen under 
punkt 5.1.2 (s. 54): 

«Siden etableringen av fellesordninger for fore
takspensjon vil være frivillig for livselskapene, 
bør en vurdering av hvor stor den enkelte fel
lesordning må være overlates til det enkelte sel
skap. I denne vurderingen vil det enkelte sel
skap måtte trekke inn både kostnadsmessige 
og andre markedsmessige synspunkter.» 

6.1.2.2 Høringsinstansenes merknader 

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) utta
ler: 

«FNH vil påpeke at det allerede etter at loven 
som sikrer kjønns- og aldersnøytrale premier i 
kommunal sektor trådte i kraft, har vist seg at 
fellesskapene innenfor kommunale ordning 
blir svært små. Fellesskapene får dermed en 
sammensetning som gjør at den utjevnede pre-
mien blir tilnærmet lik den individuelle pre
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mien ordningen kunne fått. En oppnår dermed 
ikke hensikten med utjevningen. Videre vil 
hver ordning være nært knyttet til sitt felles
skap, og flytting vil bli et lite aktuelt tema.» 

Kredittilsynet uttaler: 

«På et punkt kan det likevel være interessant å 
trekke paralleller til utviklingen i kommunal sek
tor, og det gjelder det observerte antall fellesord
ninger eller risikogrupper. Det er eksempler på 
at det er opprettet seks ulike fellesordninger i 
samme livselskap. Ettersom bestanden av kom
munale pensjonsordninger er relativt begrenset 
i de fleste selskaper, er det opplagt at disse grup
pene vil være relativt homogene. Det er ingen 
grunn til å tro at utviklingen vil være annerledes 
i privat sektor under et regime tilsvarende det 
foreslåtte kapittel 8d, og dermed har man en klar 
indikasjon på riktigheten av kommisjonens egen 
antagelse om «at livselskapene nok vil søke å 
velge målgrupper for en fellesordning som har 
en forholdsvis ensartet kjønns– og alderssam
mensetning, slik at utjevningsvirkningene mel
lom pensjonsordningene blir forholdsvis små». 
Det vil således reelt sett være tilnærmet likegyl
dig om selskapene (som i dag) ikke tillates å eta
blere fellesordninger, om de unnlater å benytte 
en adgang til å tilby fellesordninger, eller om de 
tilbyr fellesordninger som på grunn av sin homo
genitet ikke har den (fra lovgivers side) tilsik
tede utjevningseffekt. Etablering og forvaltning 
av fellesordninger vil dermed kun være kost
nadsdrivende uten at man evner å ivareta de 
reelle hensyn som ligger bak den foreslåtte lov
endring. 

I tillegg kommer det forhold at livsforsi
kringsselskapene plikter å sende kontoutskrift 
til sine kunder i henhold til lov om forsikrings
virksomhet § 7–10 med tilhørende forskrift. I 
kontoutskriftene for pensjonsordninger innen
for en fellesordning ville det måtte gis presise 
opplysninger om hvorvidt pensjonsordningen 
subsidierer andre ordninger eller selv blir subsi
diert (og størrelsen på subsidieringen). Dette 
aksentuerer det ovenfor siterte poeng fra lov
utredningen (side 72) om at foretaket i det først
nevnte tilfelle vil ønske å tre ut av fellesordnin
gen og enten gå over til forsikringsteknisk 
beregnet premie eller til annen fellesordning 
(eller til annet selskap). I en viss forstand kan 
man da få en utilsiktet «regelskapt» flytting av 
pensjonsordninger, idet kravet om kontoføring 
bidrar til å synliggjøre de åpenbare økonomiske 
fordelene det enkelte foretak kan ha av å flytte.» 

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) utta
ler: 

«Dersom det etableres slike fellesordninger, vil 
de kunne bli ustabile løsninger fordi bedriftene 

har insentiv til å søke til en ordning med gunsti
gere kjønns- og alderssammensetning, for der
ved å få lavere pensjonskostnader. Det var dette 
som bl.a. skjedde i den såkalte KLP-saken; en 
rekke kommuner ønsket å forlate KLP til fordel 
for andre pensjonsleverandører fordi en gunsti
gere kjønns- og aldersammensetning innebar 
at de kunne redusere kommunens pensjons
kostnader ved å bryte ut.[...] 

Som en generell betraktning er det positivt 
med et mest mulig likt regime for private og 
offentlige pensjonsordninger ettersom det 
bidrar til mer oversiktlighet og konkurranse i 
markedet for tjenestepensjonsordninger. I og 
med at de to typene ordninger ikke er kompati
ble, tror vi imidlertid det vil ha liten betydning 
for konkurransen i pensjonsmarkedet om de to 
ordningene har ulik modell for beregning av 
kjønns- og aldersnøytral premie. Vi stiller oss 
tvilende til om den foreslåtte adgangen til å eta
blere fellesordninger mellom kommunal og pri
vat sektor vil bli benyttet.» 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 
uttaler: 

«Som nevnt innledningsvis vil YS presisere at 
det etter vår oppfatning er nødvendig at kollek
tivet består at et visst antall foretak m.v. Det er 
etter vår oppfatning ikke akseptabelt at det 
overlates til en tolkning av grunnlaget for at 
den enkelte pensjonsordning inngår i en felles
ordning og til den enkelte pensjonsinnretning å 
vurdere hvor stor en fellesordning må være, 
eller hvilken medlemssammensetning en fel
lesordning må ha i forhold til kjønn og alder, for 
å oppnå tilstrekkelig utjevning. [...] 

Banklovkommisjonen er videre av den prin
sipielle oppfatning at en fellesordning for ytel
sesbaserte foretakspensjonsordninger også 
må kunne omfatte kommunale pensjonsordnin
ger, forutsatt at de særlige krav til kommunale 
pensjonsordninger i Hovedtariffavtalen for 
kommunal sektor tilfredsstilles. YS er i 
utgangspunktet enig i dette, men vil under
streke viktigheten av at ikke tjenestepensjons
ordningen i kommunal sektor forringes. Vi vil 
også vise til at det rent praktisk vil kunne være 
vanskelig å la så ulike pensjonsordninger inngå 
i en fellesordning. Dette har også Kommisjo
nen pekt på i sin utredning.» 

6.1.2.3 Departementets vurdering 

Fellesordninger påvirker den premie hver enkelt 
pensjonsordning må betale til pensjonsleverandø
ren. Enhver fellesordning vil innebære en viss 
kryssubsidiering mellom de foretak som har sine 
pensjonsordninger i fellesordningen. Omfanget av 
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denne kryssubsidieringen vil bero på hvor likear
tede de enkelte pensjonsordningene i fellesordnin
gen er med hensyn på blant annet alders- og 
kjønnsfordeling. Bare dersom en pensjonsordning 
forsikringsteknisk sett tilsvarer fellesordningen 
(for eksempel samme alders- og kjønnsfordeling), 
vil ordningens totale premie være upåvirket når 
den trer inn i en fellesordning. Fellesordningenes 
evne til å «pulverisere» de kostnadene som oppstår 
dersom et av foretakene i fellesordningen for 
eksempel ansetter en kvinne eller en eldre arbeids
taker, er uavhengig av om det er stor innbyrdes for
skjell i alders- og kjønnssammensetningen i pen
sjonsordningene som inngår i en fellesordning. 
Dersom fellesordningen er stor i forhold til størrel
sen på den enkelte pensjonsordning, vil merkost
nader ved ansettelse av en kvinne fremfor en 
mann, eller en eldre fremfor en yngre arbeidstaker, 
fordeles i fellesordningen, og i svært liten grad 
belastes det foretak som ansatte det nye medlem
met av pensjonsordningen. Utgjør derimot denne 
pensjonsordningen en stor andel av fellesordnin
gen, vil naturlig nok påvirkning fra fellesordningen 
tilbake på foretaket være større. 

Finansdepartementet mener i likhet med Bank
lovkommisjonen at det ikke er hensiktsmessig å gi 
nærmere regler om sammensetning og størrelse 
på fellesordningen. Lovpålagte minstekrav til stør
relse og sammensetning av fellesporteføljen vil 
kunne gjøre det vanskelig for forsikringsselskaper 
å etablere fellesordninger for ytelsesbasert fore
takspensjon. Dette vil virke begrensende på kon
kurransen i denne delen av forsikringsmarkedet. 
Finansdepartementet har derfor funnet det hen
siktsmessig å følge Banklovkommisjonens forslag 
på dette punkt. Det vises til lovforslaget § 10A-4 før
ste ledd. 

Banklovkommisjonen foreslår i lovutkastet § 
8d-1 tredje ledd at en kommunal pensjonsordning 
kan inngå i en fellesordning med pensjonsordnin
ger med ytelsesbasert foretakspensjon. Banklov
kommisjonens forslag reiser etter departementets 
vurdering problemstillinger som må utredes 
videre, herunder uoversiktlighet i utjevningen 
samt skattemessige problemstillinger. 

Finansdepartementet foreslår på denne bak
grunn ikke å følge Banklovkommisjonens forslag 
om at kommunale pensjonsordninger og ytelsesba
serte (private) foretakspensjonsordninger skal 
kunne inngå i samme fellesordning. Departemen
tet foreslår derimot at fellesordningene i utgangs
punktet bare kan inneholde pensjonsordninger 
som er regulert av lov av 24. mars 2000 nr. 16 om 
foretakspensjon. Det vises til lovforslaget § 10A-1 
annet ledd. 

6.1.3 Valg av fordelingsnøkkel 
6.1.3.1 Banklovkommisjonens forslag 

Banklovkommisjonen foreslår at den rett til alders
pensjon som medlemmene opptjener i løpet av året 
skal anvendes som fordelingsnøkkel ved fordeling 
av det samlede premievolum i fellesordninger på 
den enkelte pensjonsordning. Denne fordelings
nøkkelen har blant annet den fordel at den reflek
terer forskjellen i ytelsesnivå i de enkelte pensjons
ordninger. 

Livsforsikringsselskapets pensjonsforpliktel
ser i ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger er 
ikke gjort avhengig av utbetalingene fra folketryg
den på samme måte som i kommunale pensjons
ordninger. I ytelsesbaserte foretakspensjonsord
ninger tas det hensyn til beregnet folketrygd, og 
utbetalingene fra pensjonsordningen vil ikke 
endres dersom den faktiske folketrygd som kom
mer til utbetaling avviker fra den beregnede folke
trygd som er lagt til grunn ved utregning av pen
sjonsforpliktelsene. 

Den beregnede folketrygden vil utgjøre en 
større del av den samlede pensjonen for lavtlønte 
enn for høytlønte. Banklovkommisjonen skriver i 
NOU 2003: 28 under punkt 5.1.3: 

«I en ytelsesbasert foretakspensjonsordning 
hvor ytelsesnivået er en prosentandel av slutt
lønnen inkludert den beregnede folketrygden, 
vil således livselskapets pensjonsforpliktelser 
bli forholdsmessig høyere for høytlønte enn for 
lavtlønte medlemmer av pensjonsordningen. I 
denne sammenheng vil det underliggende for
holdet til folketrygden ikke være særlig anner
ledes enn for de kommunale pensjonsordnin
ger. 

[...] 
Også i forhold til ytelsesbaserte foretaks

pensjonsordninger er det derfor viktig at forde
lingsnøkkelen som anvendes i en fellesord
ning, ikke medfører at pensjonsordninger med 
et lavere lønnsgjennomsnitt enn de øvrige pen
sjonsordningene i fellesordningen må betale en 
høyere andel av pensjonsforpliktelsene enn 
utjevningen av premiekostnaden på kjønns- og 
aldersnøytralt grunnlag skulle tilsi. 

Banklovkommisjonen har således ved vur
deringen av hvilken fordelingsnøkkel som bør 
anvendes i ytelsesbaserte foretakspensjons
ordninger, lagt stor vekt på at utjevningen som 
finner sted ikke bør gå utover det som kjønns
og aldersnøytraliteten i pensjonsordninger 
slik den er definert foran, tilsier. Eventuell 
utjevning av pensjonskostnadene utover alder 
og kjønn som følge av fordelingsnøkkelen, vil 
det være vanskelig for den enkelte private 
arbeidsgiver å få oversikt over. Vurderingen 
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av om det vil være lønnsomt for det enkelte 
foretak å inngå i en fellesordning kan da bli 
mer komplisert enn nødvendig og dette kan 
øke betenkelighetene ved å gå inn i en felles
ordning. 

På denne bakgrunn foreslår Banklovkom
misjonen at netto opptjent årlig alderspensjon 
velges som fordelingsnøkkel i fellesordninger 
for ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger. 
Det vises til lov om foretakspensjon § 9-2 før
ste ledd der det fremgår at en foretakspen
sjonsordning skal tilføres en årlig premie som 
er tilstrekkelig til å sikre den rett til pensjon 
som medlemmene opptjener i løpet av året. 
Medlemmenes rett til pensjon opptjenes i hen-
hold til lov om foretakspensjon § 4-2 lineært 
slik at opptjent pensjon til enhver tid utgjør så 
stor del av full pensjon som den pensjonsgi
vende tjenestetid for medlemmet utgjør i for-
hold til den tjenestetid som kreves for rett til 
full pensjon. 

Det samlede – forsikringsteknisk bereg
nede – premievolum for alle pensjonsordnin
gene i fellesordningen, blir således å fordele ut 
fra forholdet mellom den rett til alderspensjon 
som vil bli opptjent i løpet av året for samtlige 
medlemmer av hver av pensjonsordningene. 
Det vises til lovutkastet § 8d-5 første ledd. 
Banklovkommisjonen har ikke sett behov for at 
det for fellesordninger for ytelsesbaserte fore
takspensjonsordninger opereres med en alter
nativ fordelingsnøkkel på samme måte som for 
de kommunale pensjonsordninger. 

Fordelen ved valget av årlig opptjent alders
pensjon som fordelingsnøkkel er også, som det 
fremgår nedenfor avsnitt 5.2.2, at utformingen 
av pensjonsplanene i de enkelte pensjonsord
ningene i en fellesordning kan bli mer fleksibel 
fordi det blant annet ikke er nødvendig å stille 
krav om samme ytelsesnivå for pensjonsord
ningene.» 

6.1.3.2 Høringsinstansenes merknader 

Den Norske Aktuarforening uttaler: 

«Vi slutter oss til prinsippet om at netto årlig 
opptjent pensjon bør legges til grunn for forde
lingen av premie og ikke pensjonsgrunnlag 
som i offentlige ordninger. Det ville i så fall i til
legg til omfordeling etter alder og kjønn også 
føre til omfordeling etter lønnsnivå i bedriftene 
i en ordning. En slik løsning forutsetter imidler
tid i realiteten at pensjonsordningene som inn
går i utjevningsordningene har like regler for 
utbetalingstid, krav til opptak og premie «utjev
ning» før pensjonsalder m.m.» 

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) 
uttaler: 

«FNH støtter at premien fordeles ut fra den 
alderspensjonen som vil bli opptjent i løpet av 
året, gitt at det er stor likhet i ordningene.» 

Norske Pensjonskassers forening uttaler: 

«De fleste tjenestepensjonsordninger har en 
opptjeningstid for fulle pensjonsytelser på 30 
år1. Opptjeningen av pensjon skal imidlertid 
skje over hele den pensjonsgivende tjeneste
tid2. En arbeidstaker som blir ansatt som 20
åring vil følgelig tjene opp 1/47 av full pensjon 
mens en arbeidstaker som blir ansatt i en alder 
av 37 år eller eldre vil opptjene 1/30 av full pen
sjon. Utliknet premie i fellesordingen for den 
eldste arbeidstakeren vil følgelig ligge 57 % 
høyere enn for den yngste. Den fordelingsnøk
kel for premie som foreslås for fellesordninger 
er følgelig slett ikke aldersnøytral.[...] 

Etter Banklovkommisjonens forutsetninger 
skal premien i fellesordningen fordeles ut fra 
forholdet mellom den rett til alderspensjon som 
vil bli opptjent i løpet av året for samtlige med
lemmer i hver av pensjonsordningene3. For
skjeller i uføretilbøyelighet vil følgelig ikke gi 
seg utslag i utliknet premie. Dette innebærer at 
incentiver til skadeforebyggende tiltak vil pul
veriseres. Det er videre kjent, at uføretrygd i 
blant nyttes som et ledd i nedbemanning i for
bindelse med industriell omstrukturering. Der
som ett foretak i en fellesordning nytter seg av 
dette virkemiddel, vil samtlige foretak i felles
ordningen bære deler av kostnadene.» 

6.1.3.3 Departementets vurdering 

I hvilken grad det vil finne sted en utjevning av pen
sjonskostnadene for de enkelte pensjonsordnin
ger, beror i stor grad på hvilke kriterier som legges 
til grunn ved fordelingen innenfor en fellesord
ning. Etter Finansdepartementets vurdering er det 
ønskelig å velge en fordelingsnøkkel som har 
minst mulig utjevningsvirkninger når det gjelder 
de samlede pensjonskostnader for de enkelte pen
sjonsordningene. Banklovkommisjonen foreslår at 
den rett til alderspensjon som medlemmene opp
tjener i løpet av året, skal benyttes som fordelings
nøkkel for det samlede premievolumet i fellesord
ninger for ytelsesbasert foretakspensjon. En fordel 
med å velge opptjente pensjonsrettigheter i løpet 
av året som fordelingsnøkkel, er som Banklovkom
misjonen påpeker at denne fordelingsnøkkelen 
reflekterer forskjellen i ytelsesnivå i de enkelte 
pensjonsordninger, og at man derfor kan la pen
sjonsordninger med pensjonsplaner som gir for

1 «Jfr. lov om foretakspensjon § 4-3»

2 «Ibid. § 4-1»

3 «Jfr. § 8d-5»
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skjellig ytelsesnivå for alderspensjon inngå i 
samme fellesordning. Finansdepartementet har 
merket seg at også FNH og Aktuarforeningen stil
ler seg bak dette forslaget til fordelingsnøkkel. 

Finansdepartementet har merket seg Norske 
Pensjonskassers forening sin uttalelse om virkning 
på incentiver til skadeforebyggende tiltak. Som for
eningen påpeker, vil forskjeller i uføretilbøyelighet 
ikke gi seg utslag i tilsvarende forskjeller i utliknet 
premie for foretaket ved den foreslåtte premiebe
regning. Dette innebærer at incentiver til skadefo
rebyggende tiltak i det enkelte foretak vil avta. 
Finansdepartementet påpekte i Ot.prp. nr. 11 
(2003-2004) at det kan stilles spørsmål ved om det 
er hensiktsmessig å utjevne premieforskjeller som 
ikke direkte er knyttet til at selskapene benytter 
kjønn og alder som indikatorer på risiko. Finansde
partementet pekte videre på at utilsiktede utjev
ningseffekter i liten grad synes å være kartlagt, 
men at utjevningseffekter vil kunne evalueres og 
lovreglene eventuelt justeres når systemet har vir
ket en periode. 

Norske Pensjonskassers Forening påpeker 
også i sin høringsuttalelse at netto årlig opptjent 
pensjon ikke er en fullstendig aldersnøytral forde
lingsnøkkel ettersom unge arbeidstakere har en 
lengre pensjonsgivende tjenestetid, og dermed vil 
tjene opp en mindre andel av full pensjon hvert år 
enn arbeidstakere med færre år igjen til pensjons
alder. Slike forskjeller reflekterer imidlertid det 
faktiske forhold at årlig opptjening i ordningene 
avhenger av medlemmets alder. Dersom en skal 
nøytralisere slike forskjeller, bør dette gjøres gjen
nom å endre systemene for opptjening av pensjon, 
og ikke ved premieutjevning mellom ordningene. 
Det er ikke aktuelt å vurdere noen endring i syste
met for opptjening av pensjon. 

Finansdepartementet finner ikke grunnlag for 
å endret Banklovkommisjonens forslag, og gir der-
for sin tilslutning til forslaget om at ordinær årspre
mie fordeles ut fra den rett til alderspensjon som vil 
bli opptjent i løpet av året. Det vises til § 10A-5 før
ste ledd. 

6.2 	 Minstekrav til pensjonsordninger i 
en fellesordning 

6.2.1	 Behovet for likheter mellom pensjons
ordningene 

6.2.1.1 Banklovkommisjonens forslag 

Foretakspensjonsloven gir arbeidsgiveren en 
rekke valgmuligheter ved utformingen av pen
sjonsplanen i en ytelsesbasert foretakspensjons
ordning. Dette medfører at det kan være store vari

asjoner mellom pensjonsplanene i ulike foretaks
pensjonsordninger. I følge Banklovkommisjonen 
innebærer dette at pensjonsplanene i disse pen
sjonsordningene blant annet kan variere på føl
gende områder: 
–	 ytelsessammensetning og ytelsesnivå, 
–	 utbetalingsperiode for de forskjellige ytelsene, 
–	 hvilke utbetalinger fra foretaket til arbeidsta

kerne som inngår i pensjonsgrunnlaget, 
–	 om medlemstiden fra tidligere pensjonsordnin

ger medregnes, og 
–	 regulering av løpende pensjoner utover det 

midlene i pensjonistenes overskuddsfond dek
ker. 

I NOU 2003: 28 skriver Banklovkommisjonen 
under avsnitt 5.2.1: 

«For kommunale pensjonsordninger fastsetter 
tariffavtalen hvilke krav som hver enkelt pen
sjonsordning må tilfredsstille for å være i over
ensstemmelse med avtalen. Dette medfører at 
pensjonsplanene i de kommunale pensjonsord
ningene har en langt høyere grad av likhet enn 
i de ytelsesbaserte foretakspensjonsordnin
gene, der fraværet av tariffastsatte krav blant 
annet gir store variasjoner når det gjelder ytel
sessammensetningen og ytelsesnivået for pen
sjonsordningene. 

For at en fellesordning for ytelsesbaserte 
pensjonsordninger skal kunne fungere, må det 
tas hensyn til at ytelsesnivået kan variere. Dess
uten bør det stilles visse minstekrav til pen
sjonsordningene som skal inngå i fellesordnin
gene, for å unngå at utjevningseffektene mel
lom pensjonsordningene blir for store og 
uoversiktlige. 

Erfaringene fra KLP og kommunal sektor 
viser at dersom utjevningsvirkningene blir 
større enn pensjonsordningene som deltar i fel
lesordningen er parat til å godta, vil det bli truf
fet mottiltak for å redusere utjevningsvirknin
gene. Disse mottiltakene kan være: 
–	 avgrensning av den enkelte fellesordning

slik at variasjonene mellom de enkelte pen
sjonsordningene når det gjelder medlems
massen etter kjønn og alder, blir forholdsvis
beskjedne, 

–	 avgrensning av de deler av samlet årspre
mie som skal være gjenstand for gjennom
snittsberegning, for eksempel slik at utjev
ningsvirkningene bare knytter seg til ordi
nær årlig overskuddspremie slik at også
andre deler av samlet årlig premie beregnes
særskilt for hver enkelt pensjonsordning.» 

Banklovkommisjonen legger til grunn at varia
sjonene mellom pensjonsordningene i en fellesord
ning for premieberegning ikke kan være for store 
dersom fellesordningen skal kunne fungere i prak
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sis. For stor variasjon vil gi utjevningseffekter mel
lom pensjonsordningene som blir for store og 
uoversiktlige til at den enkelte arbeidsgiver vil 
finne det fordelaktig å være med i fellesordningen. 
Banklovkommisjonen foreslår derfor at loven stil
ler visse minstekrav til likhet mellom pensjonspla
nene for de pensjonsordninger som skal inngå i 
samme fellesordning. Kravene i lovutkastet er for
mulert som minstekrav. Det vil være opp til den 
enkelte pensjonsinnretning å vurdere om det, for 
den enkelte fellesordning, skal stilles strengere 
krav til likhet mellom pensjonsordningene. 

Banklovkommisjonen foreslår at følgende min
stekrav stilles til pensjonsordninger som skal 
inngå i en fellesordning for foretakspensjon: 
–	 ytelsessammensetningen må være den samme 

i alle pensjonsordningene, 
–	 forholdet mellom alderspensjonsytelser og et

terlatteytelser må være det samme for alle pen
sjonsordningene, 

–	 ytelsesnivået for alderspensjon trenger ikke å 
være det samme, 

–	 beregningsrenten og i hovedsak beregnings
grunnlaget må være det samme for pensjons
ordningene, 

–	 pensjonsordningene må ha samme regler om 
medlemskap for personer som ved ansettelse 
har 10 år eller mindre igjen til pensjonsalder. 

Angående krav til ytelsene i pensjonsordningene 
skriver Banklovkommisjonen under avsnitt 5.2.2 
(s. 57): 

«For å sikre at det bare skjer en utjevning av 
pensjonskostnadene i forhold til alder og kjønn 
må det kreves at ytelsessammensetningen er 
den samme for alle pensjonsordningene i en fel
lesordning, jf. lovutkastet § 8d-4 annet ledd. Det 
må i denne sammenheng også skilles mellom 
pensjonsordninger som sikrer livsvarig alders
pensjon og pensjonsordninger som sikrer opp
hørende alderspensjonsytelser. [...] 

Siden ytelsessammensetningen kan variere 
i ulike ytelsesbaserte foretakspensjonsordnin
ger er det tenkelig å ha fellesordninger for de 
ulike sammensetningene av ytelser, for eksem
pel en egen fellesordning for pensjonsordnin
ger som sikrer bare livsvarig alderspensjon. 
Banklovkommisjonen mener at lovgivningen 
bør åpne for at livselskapene kan etablere ulike 
fellesordninger dersom de ønsker dette. 

I en foretakspensjonsordning er det nor-
malt arbeidsgiveren som fastsetter pensjonsy
telsenes størrelse innenfor de maksimale ram-
mer som lov om foretakspensjon fastsetter (se 
foran avsnitt 2.1). Lovens § 6-3 fastsetter at 
eventuell uførepensjon skal samsvare med 

alderspensjonen, mens arbeidsgiveren står fritt 
med hensyn til hvor stor andel av alderspensjo
nen som etterlatteytelsene skal utgjøre. Der
som det i en fellesordning tillates at en pen
sjonsordning har høyere etterlatteytelser enn 
andre pensjonsordninger i fellesordningen, vil 
dette medføre at en del av premiebelastningen 
for pensjonsordningen med høyere ytelser 
overføres til de øvrige pensjonsordningene. 
Det må derfor kreves at forholdet mellom 
alderspensjonen og etterlattepensjonene som 
defineres i pensjonsordningens pensjonsplan, 
er det samme i alle pensjonsordningene. Etter
lattepensjonene må således utgjøre samme pro
sentandel av den alderspensjon som er fastsatt 
for den enkelte pensjonsordning, jf. lovutkastet 
§ 8d-4 annet ledd annet punktum. 

Banklovkommisjonen har imidlertid ikke 
funnet det nødvendig å kreve at ytelsesnivået er 
likt i alle pensjonsordningene som skal inngå i
en fellesordning. Årlig opptjent alderspensjon 
som fordelingsnøkkel, jf. ovenfor avsnitt 5.1.3, 
krever ikke at ytelsesnivået er likt i alle pen
sjonsordningene, siden fordelingen vil reflek
tere ytelsesnivået og opptjent pensjon i den 
enkelte pensjonsordning. En pensjonsordning 
med en alderspensjon på 66 prosent av sluttløn
nen vil belaste en forholdsvis større andel av 
det forsikringstekniske beregnede premievo
lum for samtlige arbeidstakere som inngår i 
pensjonsordningene i fellesordningen, enn en 
pensjonsordning med en alderspensjon på 60 
prosent av sluttlønnen. Dette er etter Banklov
kommisjonens oppfatning en av de store forde
lene ved å anvende årlig opptjent alderspensjon 
som fordelingsnøkkel.» 

6.2.1.2 Høringsinstansenes merknader 

Den Norske Aktuarforening uttaler: 

«Foretakspensjonsordninger i privat sektor er 
ikke ensartede som i det offentlige tjenestepen
sjonsmarked. For eksempel kan følgende være 
forskjellig: 

–	 Ytelsene kan være opphørende, ved forskjellige 
aldre, eller livsvarige 

–	 Med eller uten medregning av tidligere tjenes
tetid 

–	 Regulering av løpende pensjoner 
–	 Tilknyttede etterlattedekninger 
–	 Grunnlagsrente 
–	 Opptak av eldre arbeidstakere 
– Tariffer for dødelighet, uførhet, sivilstand m.m. 
– Opptaksregler  
–	 Regler for fastsettelse av pensjonsytelser 
–	 Lønnsgrunnlag 
–	 «Gjennomsnittlig» beregningsrente 
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Disse forskjellene vil kunne ha tildels store 
konsekvenser for premiefastsettelsen. Det er 
lite sannsynlig at et foretak har spesielle ønsker 
om å ta «sin andel» av en fellespremie der andre 
foretak har en bedre pensjonsordning for sine 
arbeidstakere enn foretaket. 

Aktuarforeningen vil påpeke at fellesord
ninger med kjønns- og aldersnøytrale premier i 
praksis derfor bare vil kunne bli en realitet for 
grupper av arbeidsgivere med standardiserte 
pensjonsordninger. En slik standardisering vil 
måtte være basert på bestemmelser i tariffavta
ler eller lovverk om nivået på pensjonsopptje
ningen i arbeidsforhold. I dag er det først og 
fremst innenfor offentlig sektor (inklusive noen 
fristilte grupper) og apoteksektoren at slik 
standardisering finnes.» 

Norske Pensjonskassers Forening uttaler: 

«Tilslutning til en fellesordning er forutsatt å 
være frivillig. I den utstrekning pensjonskost
nader har signifikant betydning for de samlede 
personalkostnader, vil det enkelte foretak søke 
å komme med i en fellesordning med et lavest 
mulig gjennomsnittlig premienivå – en ordning 
hvor arbeidsstokken i de deltakende foretak er 
ung, og med mest mulig mannlige ansatte. For 
å skape stabilitet i et slikt marked, må formo
dentlig livsforsikringsselskapene etablere fel
lesordninger for ulike nivå av gjennomsnittlig 
premie.4 Men det er da spørsmål om opplegget 
vil fungere i tråd med forutsetningene: Det 
enkelte foretak vil ha incentiver til å ansette 
yngre, mannlige medarbeidere for å kunne for
svare sin plass i en fellesordning med lavt pre
mienivå.» 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 
uttaler: 

«YS vil her peke på faren for at slike minstekrav 
erfaringsmessig vil kunne brukes for å redu
sere eventuelle strengere krav et foretak har i 
dag i sin pensjonsordning, slik at man kommer 
på samme nivå med de pensjonsordningene 
man vil inngå i fellesordning med.» 

6.2.1.3 Departementets vurdering 

Finansdepartementet mener i likhet med Banklov
kommisjonen at det er nødvendig å stille visse krav 
til likhet mellom pensjonsordningene som deltar i 
en fellesordning. Dette er nødvendig som følge av 
de store variasjonene i ytelsessammensetningen 
for de ytelsesbaserte pensjonsordningene i privat 

4	 Et foretak som finner at det burde ha lavere premie enn de 
øvrige i fellesordningen vil ellers søke seg ut og over til en 
rimeligere ordning. Det er den effekten vi de siste par år 
har sett når det gjelder KLP’s fellesordninger. 

sektor. Krav til en viss likhet gjør at man unngår at 
utjevningseffektene mellom pensjonsordningene 
blir for store og uoversiktlige. Fordelingsnøkkelen 
som er valgt for fordeling av ordinær årspremie 
gjør imidlertid at det ikke er nødvendig å stille krav 
om samme ytelsesnivå i alle ordningene, noe som 
vil gjøre det likhetskravet som stilles lettere å opp
fylle enn det som ellers ville vært tilfellet. Finans
departementet foreslår derfor i tråd med Banklov
kommisjonens forslag at det ikke stilles krav om at 
ytelsesnivået er det samme, jf. lovforslaget § 10A-4 
tredje ledd. Finansdepartementet er ikke enig med 
Den Norske Aktuarforening i at fellesordninger 
bare kan bli en realitet for grupper av arbeidsgi
vere med standardiserte pensjonsordninger, men 
ser at innføring av fellesordninger kan trekke i ret
ning av at ytelsessammensetningen blir mer lik i 
ulike pensjonsordninger enn det som er tilfellet i 
dag. 

De som har pensjonsordninger som koster 
mindre enn gjennomsnittet i en fellesordning, vil 
ha et incitament til å flytte (gå ut av fellesordnin
gen). Dette incitamentet vil være mindre i en felles
ordning bestående av pensjonsordninger som er 
risikomessig tilnærmet like, enn i en fellesordning 
med mer variert sammensetning. Finansdeparte
mentet antar at utjevningen av pensjonskostna
dene for de enkelte pensjonsordningene vil holde 
seg på et beskjedent nivå i et marked med konkur
ranse. Dette som følge av at arbeidsgiverne kan 
velge å tre ut av fellesordninger dersom utjevnings
virkningene blir større enn det disse kan aksep
tere. Risikobildet i en pensjonsordning kan imid
lertid endres over tid ved at gjennomsnittsalderen 
øker i perioder med liten utskiftning av arbeidsta
kerne og at denne igjen går ned i perioder med stor 
utskiftning. En pensjonsordning i en fellesordning 
kan derfor gå over fra å subsidiere til å bli subsidi
ert og motsatt. Dette kan gjøre det vanskelig å kon
trollere om pensjonsordningene i en fellesordning 
til enhver tid er tilnærmet like. 

Norske Pensjonskassers Forening peker i sin 
høringsuttalelse på at pensjonsordninger som har 
hatt en risikomessig endring kan bli tvunget ut av 
fellesordningen for å overholde krav til likhet. 
Departementet ser at dette i teorien kan være en 
problemstilling, men antar at problemet i praksis 
vil være av svært begrenset betydning. 

Departementet slutter seg til Banklovkommi
sjonens forslag om at ytelsessammensetningen 
skal være den samme i pensjonsordningene som 
deltar i fellesordningen. Videre slutter departe
mentet seg til forlaget om at forholdet mellom 
alderspensjonsytelse og etterlattepensjonene skal 
være det samme. Disse kravene er viktige for å hin
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dre at en del av premiebelastningen for pensjons
ordninger med høyere ytelser overføres til de 
øvrige pensjonsordningene i fellesordningen. Det 
vises til lovforslaget § 10A-4 annet ledd. 

6.2.2	 Beregningsrenten og beregnings
grunnlaget 

6.2.2.1 Banklovkommisjonens forslag 

Banklovkommisjonen omtaler under punkt 5.2.3 
premieforskjeller som følger av ulik beregnings
rente, og konkluderer med at det i en fellesordning 
bør kreves at pensjonsordningene har samme 
beregningsrente for at det ikke skal oppstå for 
store forskjeller dem imellom. Kommisjonen skri
ver videre at forskjellen mellom beregningsrenten 
for kommunale pensjonsordninger og ytelsesba
serte foretakspensjonsordninger på skrivende 
tidspunkt vil være til hinder for at disse kan inngå i 
samme pensjonsordning. Kommisjonen viser imid
lertid til et høringsforslag fra Finansdepartementet 
om reduksjon i beregningsrenten til tre prosent for 
nye premier for alle kontrakter. 

Banklovkommisjonen skriver videre at bereg
ningsgrunnlaget som anvendes på de ulike pen
sjonsordningene i hvert livsforsikringsselskap i all 
hovedsak vil være det samme i perioder som strek
ker seg over noe tid. Beregningsgrunnlaget i nyere 
og eldre pensjonsordninger kan imidlertid variere 
noe som følge av at selskapene med jevne mellom
rom justerer beregningsgrunnlagene som følge av 
avvik mellom statistiske forutsetninger lagt til 
grunn i beregningsgrunnlaget og den faktiske 
utviklingen blant medlemmene i forsikringsbe
standen. 

Kommisjonen skriver i denne sammenheng 
under punkt 5.2.3: 

«Banklovkommisjonen ser ikke behov for å 
kreve at beregningsgrunnlaget skal være helt 
likt for alle pensjonsordningene i en fellesord
ning. Små variasjoner i beregningsgrunnlaget 
vil ha liten betydning for den fordeling av de 
samlede premievolum som finner sted. Dette 
innebærer blant annet at kommunale pensjons
ordninger og ytelsesbaserte foretakspensjons
ordninger i utgangspunktet kan inngå i samme 
fellesordning så sant beregningsgrunnlaget 
som anvendes for foretakspensjonsordningene 
ligger tilstrekkelig nære opp til beregnings
grunnlaget for de kommunale pensjonsordnin
gene. Større forskjeller i beregningsgrunnla
get kan derimot medføre en forholdsmessig 
skjev belastning av pensjonskostnadene mel
lom pensjonsordningene. Banklovkommisjo
nen foreslår derfor at loven, i tillegg til et krav 
om at beregningsrenten må være lik for pen

sjonsordningene i en fellesordning, krever at 
beregningsgrunnlaget også for øvrig i hoved
sak er likt for pensjonsordningene i en felles
ordning. Det vises til lovutkastet § 8d-4 annet 
ledd siste punktum.» 

Banklovkommisjonen skriver at en faktor som 
trekkes inn i premiefastsettelsen er sykefraværet i 
det enkelte foretak. Kommisjonen har i følge NOU 
2003: 28 drøftet om det bør etableres et system for 
å ta hensyn til slik differensiering etter at premien 
er blitt utjevnet på grunnlag av kjønn og alder, og 
har kommet frem til at et slikt system vil være mer 
komplisert og arbeidskrevende enn det dagens 
behov i markedet tilsier. Banklovkommisjonen 
skriver at det er stor sannsynlighet for at selska
pene selv vil stille krav om at alle pensjonsordnin
gene i en fellesordning må ligge på omtrent samme 
risikonivå, slik at det ikke oppstår utjevningseffek
ter mellom pensjonsordningene som følge av høy
ere uførerisiko i et foretak enn i et annet. 

6.2.2.2 Høringsinstansenes merknader 

Den Norske Aktuarforening uttaler: 

«Når det gjelder forslaget til § 8d-4, annet ledd, 
siste setning, stiller Aktuarforeningen seg noe 
undrende til at det kun kreves i «hovedsak» 
samme beregningsgrunnlag ut over samme 
beregningsrente. Forskjellig premietariff for 
dødelighet, uførhet m.m. for ordninger i 
samme utjevningsfellesskap kan umulig være 
ønsket av andre enn de som eventuelt kan 
vinne på å være med. 

Videre vil Aktuarforeningen påpeke at det 
vil bli så godt som umulig å ha samme bereg
ningsrente for to ordninger når det nå innføres 
3 % rente for ny opptjening på kontrakter som i 
dag ligger på 4 % rente. Hvilken «gjennom
snittsrente» som vil ligge på hver ordning etter 
hvert vil i fremtiden variere etter når ordningen 
ble opprettet, alderssammensetning på tids
punktet for endringen i rente m.m.» 

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) 
uttaler: 

«Gjennomsnittlig beregningsrente for alle ord
ninger som har to beregningsrenter vil i fremti
den utvikle seg helt forskjellig fra ordning til 
ordning, idet størrelsen på opptjent pensjon for 
det enkelte medlem før og etter omleggingen 
vil bestemme «gjennomsnittlig rente» for den 
enkelte, og denne vil forandre seg for hvert år. 
Dette forholdet vil dermed nærmest umulig
gjøre fellesordninger.» 
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6.2.2.3 Departementets vurdering 

På bakgrunn av høringsinstansenes merknader, er 
det behov for å klargjøre om kravet til likhet i 
beregningsgrunnlaget skal vurderes ut i fra bereg
ningsgrunnlaget for premier eller beregnings
grunnlaget for avsetninger. 

Etter forsikringsloven § 9-3 skal et forsikrings
selskap benytte premier som står i rimelig forhold 
til den risiko som overtas, og i forhold til selska
pets økonomi. Forsikringsselskapet garanterer for 
oppfyllelsen av forsikringsavtalen. Dette innebæ
rer at selskapet garanterer for de forutsetninger 
som er lagt til grunn i forsikringens beregnings
grunnlag. At premiene på betalingstidspunktet står 
i et rimelig forhold til den risiko som er overtatt, er 
i seg selv ikke nok til å sikre at selskapet har de 
midler som er nødvendige når utbetaling skal fore
tas. Strømmen av premieinntekter må derfor i før
ste omgang gjøres om til en beholdning av midler i 
selskapet. Fordi forsikringsytelsene etter forsi
kringsavtalen i utgangspunktet er spesifisert, kan 
en ut fra disse beløpene – og ved bruk av bereg
ningsgrunnlaget – avlede hvilket beløp selskapet 
må sette av for å dekke forpliktelsene. Ved bereg
ning av forsikringsfondets minsteverdi for de 
enkelte forsikringskontrakter, har en i praksis hittil 
benyttet samme beregningsgrunnlag som ved 
beregning av premien, men prinsipielt er dette 
(grunnlagsrente og beregningsrente) to ulike ren
tesatser. 

Forskjeller i beregningsgrunnlaget for avset
ninger vil gjenspeile historiske forskjeller i bereg
ningsgrunnlaget for premier, og slik sett kan dette 
være ulikt også mellom ordninger som på nåvæ
rende tidspunkt benytter samme beregnings
grunnlag for fastsettelse av premier. Hensikten 
bak et krav om likhet i beregningsgrunnlagene til 
ordninger som inngår i fellesordningen, må etter 
departementets vurdering være å unngå utjevning 
av premieforskjeller som ikke knytter seg til kjønn 
og alder. Ulikt beregningsgrunnlag for avsetninger 
vil påvirke det overskudd som tilføres ordningene, 
men vil ikke ha betydning for de premiene som 
betales for ordningene. Departementet anser på 
dette grunnlag at kravet til likhet i beregnings
grunnlaget knyttet til beregningsgrunnlaget for 
premier og ikke beregningsgrunnlaget for avset
ninger. 

Banklovkommisjonen har i lovutkastet § 8d-4 
annet ledd annet punktum foreslått at pensjonsord
ningene i en fellesordning skal benytte «i hoved
sak» samme beregningsgrunnlag. Departementet 
er enig med Banklovkommisjonen i at det ikke skal 
være et krav at beregningsgrunnlaget er likt, og 

foreslår derfor å fastsette at et krav om i hovedsak 
samme beregningsgrunnlag i tråd med forslaget 
fra Banklovkommisjonen. Det vises til lovforslaget 
§ 10A-4 annet ledd tredje punktum. 

I 2003 endret Finansdepartementet forskrift 15. 
september 1997 nr. 1005 om premier og forsi
kringsfond i livsforsikring. Endringene innebærer 
at premier på livsforsikringskontrakter etter 1. 
januar 2004 ikke kan beregnes på grunnlag av en 
årlig avkastning på forvaltet kapital som er høyere 
enn tre prosent. Kredittilsynet skal i henhold til 
bestemmelsene i forsikringsvirksomhetsloven og 
forskrift om premier og forsikringsfond i livsforsik
ring fastsette en lavere maksimal grunnlagsrente i 
livsforsikring enn tre prosent (som gjelder i dag) 
dersom 60 prosent av effektiv rente på langsiktige 
statsobligasjoner utgjør mindre enn tre prosent. 
Kredittilsynet fattet på bakgrunn av dette i novem
ber 2005 beslutning om at maksimal grunnlags
rente for nye livsforsikringskontrakter som etable
res etter 1. januar 2006 skal være 2,75 prosent. 

Ettersom pensjonsinnretningene selv har valgt 
generelt å legge seg på den maksimalt tillatte 
grunnlagsrenten, er problematikken knyttet til 
ulik beregningsrente i ulike ordninger for tiden 
ikke særlig aktuell. En kan imidlertid ikke se bort 
fra en utvikling i retning av ulike grunnlagsrenter 
under den maksimalt tillatte grunnlagsrenten fast
satt av myndighetene. Utjevning av ulikheter i pre
mier som skyldes ulike beregningsrenter er imid
lertid uheldig, og departementet støtter derfor av 
preventive hensyn kravet Banklovkommisjonen 
foreslår om like grunnlagsrenter i pensjonsordnin
gene som skal inngå i en fellesordning. Det vises til 
lovforslaget § 10A-4 tredje ledd tredje punktum. 

6.2.3 Særlig om eldre arbeidstakere 
6.2.3.1 Banklovkommisjonens forslag 

Foretakspensjonsloven § 3-9 gir en adgang til å 
unnlate å ta opp medlemmer som ved ansettelse 
har færre enn 10 år igjen til pensjonsalder i den 
ytelsesbaserte pensjonsordningen. Denne adgan
gen ble i Ot.prp. nr. 47 (1998-99) Lov om foretaks
pensjon begrunnet med at dette var vanlig praksis 
i de tidligere tjenestepensjonsordningene5. 

Banklovkommisjonen legger til grunn at det 
må kreves at alle pensjonsordningene i en felles
ordning skal ha samme regler om opptak av med
lemmer som ved ansettelse har mindre enn ti år 
igjen til nådd pensjonsalder. Videre legger kommi
sjonen til grunn at alle pensjonsordningene skal ha 

5	 En tilsvarende adgang til å unnta eldre nyansatte arbeidsta
kere er ikke tatt inn i innskuddspensjonsloven. 
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like regler om rett til medregning av tjenestetid fra 
tidligere arbeidsforhold for slike arbeidstakere når 
de opptas som medlemmer. 

I avsnitt 5.2.4 i NOU 2003: 28 skriver kommisjo
nen: 

«Det er viktig å velge et system som ikke gjør 
det tyngre for denne gruppen arbeidstakere å 
komme inn i nye stillinger. Samtidig bør de sik
res noe opptjening av pensjon i perioden før 
pensjonsalder. 

Det sentrale er som påpekt foran avsnitt 
4.2(2), at alle pensjonsordningene i fellesord
ningen må velge samme løsning siden pen
sjonskostnadene for denne gruppen arbeidsta
kere er forholdsvis høye. Pensjonsordninger 
som tar opp eldre arbeidstakere i ordningen vil 
ellers kunne skyve en forholdsvis stor del av 
premien over på de andre pensjonsordningene 
i fellesordningene som velger å ikke ta opp 
eldre arbeidstakere i ordningen. Det vises til 
lovutkastet § 8d-6 første ledd. [...] 

Som det fremkommer foran avsnitt 4.2, leg
ger Banklovkommisjonen til grunn at adgan
gen i lov om foretakspensjon til å holde arbeids
takere med mindre enn 10 år igjen til pensjons
alder ved ansettelse utenfor pensjonsord
ningene opprettholdes også for pensjonsord
ninger som inngår i fellesordning. Slike 
arbeidstakere kan også tas opp som medlem
mer med opptjening av pensjon etter reduserte 
ytelser. Det må da være en forutsetning for fel
lesordningen at alle pensjonsordningene i fel
lesordningen har like bestemmelser i sitt regel
verk. For å sikre disse arbeidstakerne en pen
sjonsopptjening for denne perioden, foreslås 
det at det stilles krav om at det skal etableres en 
parallell innskuddspensjonsordning for denne 
gruppen. Det vises til avsnitt 4.2(2) ovenfor og 
lovutkastet § 8d-6 annet ledd.» 

Banklovkommisjonen skriver at det kan reises 
spørsmål om det i en slik parallell innskuddspen
sjonsordning som bare omfatter eldre arbeidsta
kere med mindre enn ti år igjen til pensjonsalder, 
bør være adgang til å yte høyere innskuddspremie 
enn de maksimale grensene for innskuddspremie 
som følger av forskrift 22. desember 2000 nr. 1413 
gitt i medhold av innskuddspensjonsloven § 5-4 før
ste ledd. Banklovkommisjonen tar imidlertid ikke 
stilling til dette spørsmålet. 

6.2.3.2 Høringsinstansenes merknader 

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) 
uttaler: 

«FNH mener det er greit at det åpnes for at 
arbeidstakere som ikke kan tas opp i en ytelses
basert pensjonsordning på grunn av alder får 

tilbud om å bli med i en innskuddspensjonsord
ning. I lovutkastet er det imidlertid lagt opp til 
at dette skal være et krav dersom foretaket er 
med i en utjevningsordning. I kommentarene 
til lovteksten henvises det til at dette vil være å 
betrakte som parallelle ordninger etter lov om 
foretakspensjon § 2-9 flg. 

FNH mener at det bør være frivillig å tilby 
eldre arbeidstakere, som ikke kan være med i 
en ytelsesbasert pensjonsordning, medlem
skap i en innskuddsordning. Dette gjelder uav
hengig av om pensjonsordningen er med i en 
utjevningsordning eller ikke. 

Vi kan imidlertid ikke se at dette kan prak
tiseres som en parallell ordning, i det flere 
arbeidstakere i så fall skal kunne velge å være 
med i innskuddsordningen. FNH ber departe
mentet vurdere reglene i lov om foretakspen
sjon og lov om innskuddspensjon i denne for
bindelse.» 

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) 
uttaler: 

«Etter det foreliggende forslaget fra Banklov
kommisjonen skal arbeidstakere som har min
dre enn ti år igjen til pensjonsalder ved anset
telse, dersom de holdes utenfor i en fellesord
ning, være obligatoriske medlemmer i en 
innskuddspensjonsordning eller engangsbetalt 
foretakspensjon. Vi ser det som positivt at 
denne gruppen kan tilbys en ordning etter tje
nestepensjonslovene, men mener det bør eksis
tere som en frivillig mulighet for den enkelte 
pensjonsordning.» 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 
uttaler: 

«YS er av den oppfatning at premieberegningen 
skal være så vel kjønns- som aldersnøytral, og 
at eldre arbeidstakere skal sikres de samme 
rettigheter til pensjonsopptjening og pensjons
utbetaling, uavhengig av den tid som ved opp
tak i pensjonsordningen gjenstår til pensjonsal
der for den enkelte.» 

6.2.3.3 Departementets vurdering 

Etter foretakspensjonsloven § 3-9 kan man i regel
verket for pensjonsordningen bestemme at 
arbeidstakere eller bestemte grupper av slike 
arbeidstakere som har mindre enn et fastsatt antall 
år (inntil ti år) igjen til pensjonsalderen ved anset
telse, ikke skal tas opp som medlemmer i pensjons
ordningen eller bare skal opptas på særskilte vil
kår. Et spørsmål som her må vurderes, er om fore
takene skal kunne benytte denne muligheten etter 
foretakspensjonsloven, når de velger å la sin pen
sjonsordning inngå i en fellesordning. 
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Departementet er i utgangspunktet i tvil om det 
er ønskelig å åpne for at man skal kunne unnlate å 
ta opp arbeidstakere med mindre enn ti år igjen til 
pensjonsalder i en pensjonsordning når pensjons
ordningen inngår i en fellesordning for premiebe
regning. Tvilen skyldes at bakgrunnen for oppret
telse av en slik fellesordning bl.a. er at premiekost
nadene ikke skal variere med alder. Departemen
tet viser i denne sammenheng til høringsuttalelsen 
fra Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), 
som departementet tolker dit hen at YS mener at 
også arbeidstakere med mindre enn ti år igjen til 
pensjonsalderen bør opptas i den ytelsesbaserte 
pensjonsordningen. 

Det kan etter departementets vurdering stilles 
spørsmål ved om det generelle behovet for en 
adgang i foretakspensjonsloven til å unnta perso
ner med under ti år igjen til pensjonsalderen fra 
opptak i en pensjonsordning, er det samme som da 
denne adgangen ble vurdert ved innføringen av 
foretakspensjonsloven, jf. at lov om obligatorisk tje
nestepensjon nå krever at slike arbeidstakere skal 
være medlem i en innskuddsordning. (Lov om obli
gatorisk tjenestepensjon omtales nærmere neden
for.) 

Når Banklovkommisjonen her har forutsatt at 
det må være like regler, men slik at arbeidstakere 
med mindre enn ti år igjen til pensjonsalder ved 
ansettelse fremdeles skal kunne unntas fra med
lemskap, må dette ses i sammenheng med at 
denne adgangen blir mye brukt i pensjonsordnin
ger regulert etter foretakspensjonsloven, slik at 
det kan oppstå overgangsproblemer for foretak 
som ønsker å la pensjonsordningen inngå i en fel
lesordning, eller som ønsker å trekke seg ut av en 
slik ordning. Et annet moment som taler for slik 
adgang, er at fellesordninger blir mindre attraktive 
uten denne adgangen. Et krav om medlemskap for 
nyansatte eldre i pensjonsordninger som inngår i 
en fellesordning vil således kunne utgjøre utilsiktet 
«terskel» for å la pensjonsordningen inngå i en fel
lesordning for premieberegning, og man derfor 
kan anta at denne typen ordninger vil bli enda min
dre utbredt uten en slik adgang enn det som ellers 
ville være tilfellet. 

Etter en samlet vurdering, er departementet på 
bakgrunn av overgangsproblematikken og ut i fra 
et ønske om å gjøre fellesordninger for premiebe
regning til et reelt alternativ til særskilt premiebe
regning for ytelsesbaserte foretakspensjonsordnin
ger, kommet frem til at det bør være adgang – så 
lenge denne adgang finnes i foretakspensjonsloven, 
jf. ovenfor – til å unnta arbeidstakere med mindre 
enn ti år igjen til pensjonsalderen fra opptak også i 
pensjonsordninger som deltar i en fellesordning. 

Finansdepartementet er enig med Banklov
kommisjonen i at det bør kreves at alle pensjons
ordningene i en fellesordning har samme regler 
om opptak av medlemmer som har mindre enn ti år 
igjen til nådd pensjonsalder. Departementet er 
også enig i at alle pensjonsordningene i en felles
ordning skal ha like regler om rett til medregning 
av tjenestetid fra tidligere arbeidsforhold for slike 
arbeidstakere når de opptas som medlemmer. 
Disse kravene er viktige for å hindre at en pen
sjonsordning kan skyve en forholdsvis stor andel 
av premien for opptak av eldre arbeidstakere, eller 
medregning av tidligere tjenestetid for disse, over 
på pensjonsordninger som ikke har tilsvarende 
ytelser i sin pensjonsplan. Departementet viser 
videre til at ingen høringsinstanser har merknader 
til disse kravene til likhet mellom pensjonsordnin
gene som inngår i en fellesordning. Det vises til 
lovforslaget § 10A-6. 

Etter at NOU 2003: 28 ble avgitt er lov om obli
gatorisk tjenestepensjon utredet, vedtatt og trådt i 
kraft. Etter lov om obligatorisk tjenestepensjon 
skal foretak som benytter foretakspensjonsloven 
§ 3-9 opprette en innskuddspensjonsordning for 
den aktuelle gruppe av ansatte som holdes utenfor 
ytelsesordningen, jf. § 5 fjerde ledd. Denne inn
skuddspensjonsordningen skal oppfylle mini
mumskravet på to prosent årlig innskudd, jf. lov 
om obligatorisk tjenestepensjon § 4. Det stilles 
således allerede krav om opprettelse av en inn
skuddsordning for disse arbeidstakerne dersom 
de holdes utenfor den ytelsesbaserte ordningen, 
men det er ikke et krav om at innskuddsordningen 
skal praktiseres som en parallell ordning. 

I foretakspensjonsloven er det inntatt bestem
melser om såkalte parallelle pensjonsordninger 
(foretakspensjonsloven kapittel 2, del II). Departe
mentet foreslår ikke å stille krav om at innskudds
pensjonsordningen for arbeidstakere med mindre 
enn ti år igjen til pensjonsalderen som unntas fra 
medlemskap i den ytelsesbaserte ordningen skal 
praktiseres som en parallell ordning, og viderefø
rer således ikke Banklovkommisjonens utkast til § 
8d-6 annet ledd. Dette forslaget fra Banklovkommi
sjonen griper direkte inn i denne gruppens rett til 
pensjon, og skiller seg sånn sett i vesentlig grad fra 
de øvrige forslag i NOU 2003: 28. 

FNH peker i sin høringsuttalelse på at en inn
skuddsordning for arbeidstakere med mindre enn 
ti år igjen til pensjonsalder uansett ikke kan prakti
seres som en parallell ordning. Finansdepartemen
tet er enig i denne vurderingen. Dette skyldes at 
det er gitt regler om parallelle ordninger i foretaks
pensjonsloven og innskuddspensjonsloven som 
innebærer at parallelle ordninger skal være av 
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samme kvalitet, og at den enkelte ansatte skal 
kunne velge mellom den ytelsesbaserte og den 
innskuddsbaserte ordningen. Det vises i denne 
sammenheng til at bl.a. bestemmelsene om at med
lemmet skal kunne velge hvilken pensjonsordning 
hun skal være med i, ikke passer. 

I tillegg til at bestemmelsene om parallelle pen
sjonsordninger ikke passer, vil en slik pensjonsord
ning oftest være mer kostnadskrevende for foreta
ket enn en innskuddsordning som tilfredsstiller 
minimumskravene etter lov om obligatorisk tjenes
tepensjon. Et krav om opprettelse av en parallell 
pensjonsordning vil derfor kunne utgjøre et hinder 
for å la ytelsesordningen inngå i en fellesordning. 

Departementet legger ikke opp til å følge Bank
lovkommisjonen med hensyn til å pålegge foreta
kene et krav om innskuddspensjon utover de min
stekrav som følger av lov om obligatorisk tjeneste
pensjon når unntaksadgangen i foretakspensjons
loven benyttes. Som nevnt bør en i tilfellet fjerne 
unntaksadgangen i foretakspensjonsloven. Depar
tementet vil komme tilbake til den generelle 
adgangen i foretakspensjonsloven til å unnta nyan
satte med mindre enn ti år igjen til pensjonsalder 
fra medlemskap i ordningen som egen sak. 

6.3 	 Beregning av premiene i en felles
ordning 

6.3.1	 Premiene i en foretakspensjonsord
ning 

6.3.1.1 Banklovkommisjonens forslag 

Både i kommunale pensjonsordninger og i ytelses
baserte foretakspensjonsordninger kan årets pre
mie deles inn i (1)«ordinær årspremie», (2)«regu
leringspremie» og (3) andre premier for ytelser 
som ikke kan premiesettes før forsikringstilfellet 
inntreffer. 

Banklovkommisjonen skriver under punkt 
5.3.1: 

«Ordinær årspremie» i en foretakspensjonsord
ning beregnes med bindende virkning ved 
årets begynnelse og utgjør de forsikringstek
niske beregnede pensjonskostnadene bereg
net for hver enkelt pensjonsordning. «Regule
ringspremien» dekker endringer i allerede 
eksisterende pensjonsrettigheter for den 
enkelte arbeidstaker i løpet av året som følge av 
lønnsutviklingen. Behovet for regulering av 
allerede opptjente rettigheter oppstår når pen
sjonsplanene i pensjonsordningene har defi
nert pensjonsytelsene i forhold til hvert enkelt 
medlems sluttlønn. Opptjente rettigheter til en 
hver tid vil således avhenge av medlemmets 

lønn til en hver tid og reguleringspremien pålø
per ved selve lønnsforhøyelsen. 

Bruken av andre premier i form av 
engangspremier for ytelser som ikke kan pre
miesettes på forhånd er svært liten i foretaks
pensjonsordninger. Når det gjelder ytelser i 
kommunale pensjonsordninger som er av en 
slik art at de ikke kan premiesettes før forsi
kringstilfellet inntrer, har ikke ytelsesbaserte 
foretakspensjonsordninger sammenlignbare 
ytelser.» 

Banklovkommisjonen skriver videre at det i 
enkelte tilfeller kan være behov for å gjøre bruk av 
engangspremier i forbindelse med avtalefestet 
pensjon (AFP). Engangspremier vil i slike tilfeller 
inngå i den samlede årlige premien for pensjons
ordningen. Det vises til lovutkastet § 8d-2 første 
ledd. 

6.3.1.2 Høringsinstansenes merknader 

Høringsinstansene hadde ingen merknader til inn
delingen av premiene i en foretakspensjonsord
ning. 

6.3.1.3 Departementets vurdering 

Finansdepartementet har merket seg at høringsin
stansene ikke synes å ha innvendinger mot at årlig 
premie for en pensjonsordning skal inndeles i ordi
nær årspremie, reguleringspremie og andre 
engangspremier. Departementet slutter seg til 
utvalgets vurdering, og foreslår en bestemmelse i 
tråd med forslaget fra Banklovkommisjonen, jf. lov
forslaget § 10A-2 første ledd. 

Departementet kan imidlertid ikke se at det, 
som Banklovkommisjonen skriver, kan være aktu
elt å benytte engangspremier i forbindelse med 
avtalefestet pensjon (AFP). Årets premie skal, slik 
Finansdepartementet ser det, kun omfatte foreta
kenes kostnader som er direkte forbundet med 
pensjonsordningen til foretaket. AFP er ikke en 
ytelse etter foretakspensjonsloven og kostnader 
forbundet med AFP skal ikke betales til foretake
nes pensjonsordning. 

6.3.2	 Hovedprinsippene for premiebereg
ning i en foretakspensjonsordning 

6.3.2.1 Banklovkommisjonens forslag

 Banklovkommisjonen skriver følgende om hoved
prinsippene for premieberegning i NOU 2003: 28 
avsnitt 3.1.1 (s. 31): 

«Det følger av lov om forsikringsvirksomhet § 
7-6 at en pensjonsinnretning benytter premier 
som er tilstrekkelig til å gi sikkerhet for oppfyl
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lelse av de inngåtte forsikringsavtaler. Dette 
innebærer at det samlede premievolum i et år 
må være tilstrekkelig til at pensjonsinnretnin
gen kan oppfylle det årlige avsetningskrav som 
økningen i forsikringsforpliktelser i løpet av 
året betinger, se NOU 2001: 24 side 86-87. I for-
hold til dette kravet er likevel prinsippene for 
beregningen av premier for de enkelte kontrak
ter ikke av direkte betydning, forutsatt at sum-
men av de årlige premieinntekter tilført pen
sjonsinnretningen blir tilstrekkelige.» 

I avsnitt 5.3.2 (s. 61) uttaler Banklovkommisjo
nen: 

«Banklovkommisjonen finner det hensiktsmes
sig å følge samme hovedprinsipp og struktur i 
lovutkastet for fellesordninger for ytelsesba
serte foretakspensjonsordninger. Dette vil på 
en klar og oversiktlig måte få frem at hovedre
gelen er at årets premie for hver enkelt pen
sjonsordning, ordinær årspremie, regulerings
premie eller andre premier, skal beregnes forsi
kringsteknisk med mindre livselskapet velger å 
etablere ordninger for gjennomsnittsberegning 
av premier som loven åpner for og den enkelte 
arbeidsgiver velger å la foretakets pensjonsord
ning inngå i en slik fellesordning. Det vises til 
lovutkastet § 8d-2 annet ledd. 

Hovedprinsippet for ytelsesbaserte fore
takspensjonsordninger og hovedregelen i lov
utkastet, vil således være en premieberegning 
for hver enkelt pensjonsordning som reflekte
rer alders- og ytelsessammensetningen i den 
enkelte pensjonsordning. Her vil det ikke utad 
være et klart skille i beregningsprosessen mel
lom beregningen av den premie som er nød
vendig for å sikre det enkelte medlemmets rett 
til pensjon som opptjenes i løpet av året og 
beregningen av den premie som skal belastes 
den enkelte pensjonsordning, idet en pensjons
ordnings premie settes lik den forsikringstek
niske beregnede premie for samtlige medlem
mer i pensjonsordningen. Det vises til avsnitt 
4.1.4 ovenfor. Unntaket i loven vil være bestem
melser som åpner for at det i stedet kan skje en 
gjennomsnittsberegning av premien innenfor 
et kollektiv av pensjonsordninger på alders- og 
kjønnsnøytralt grunnlag, jf. lovutkastet § 8d-4 
første ledd. Her vil skillet mellom fondssikrin
gen og finansieringene nødvendigvis måtte 
fremkomme klarere i lovgivningen, idet gjen
nomsnittsberegningen av premien kun vil inne
bære et avvik fra hovedprinsippet for premiebe
regningen for det siste trinnet i prosessen, 
nemlig fordelingen av det samlede premievo
lum i en fellesordning på den enkelte pensjons
ordning.» 

Hovedreglene for premieberegningen for fore
takspensjonsordninger foreslås inntatt i lovutkas

tet § 8d-3. Ved å presisere i lovteksten at det hvert 
år skal tilføres en premie som etter beregnings
grunnlaget for ordningen vil være tilstrekkelig til å 
sikre den rett til pensjon som medlemmene opptje
ner i løpet av året søker Banklovkommisjonen å 
unngå tvil om at også fellesordninger er underlagt 
prinsippet om at hver pensjonsordning hvert år 
skal tilføres tilstrekkelig forsikringsmessige avset
ninger til å dekke de rettigheter som opptjenes i 
ordningen i løpet av året. Det er etter Banklovkom
misjonens vurdering hensiktsmessig at bestem
melsene i lovutkastet sonderer mellom de ulike 
typer premier som inngår i årets premie for pen
sjonsordningene og forskjellen i beregningstids
punktet for disse premiene. Lovutkastet innehol
der kun hovedreglene for premieberegningen for 
foretakspensjonsordninger. Hovedprinsippene vil 
bli utfylt av de retningslinjer for premieberegning 
som hvert enkelt selskap har utarbeidet i sitt 
beregningsgrunnlag som skal være meddelt Kre
dittilsynet. 

Banklovkommisjonen foreslår videre at Kon
gen gis en generell hjemmel til å gi nærmere 
regler til utfylling, gjennomføring og avgrensing av 
reglene i kapittelet, jf. lovutkastet § 8d-1 femte 
ledd. Bakgrunnen for forslaget er at kommisjonen 
antar at det kan vise seg å være behov for supple
rende regler eller presiseringer. 

6.3.2.2 Høringsinstansenes merknader 

Den Norske Aktuarforening uttaler: 

«Aktuarforeningen registrerer metoden som 
har vært benyttet for å beregne premier innen 
en fellesordning av kommunale ordninger. Det 
må påpekes at også andre modeller kunne vært 
benyttet. I utgangspunktet mener Aktuarfore
ningen at forslaget er svært detaljert, og burde 
vært gjort enklere. 

Det viktigste er imidlertid at det sikres at 
den premien som blir innbetalt dekker de for
pliktelsene som ligger i ordningen. Aktuarfore
ningen mener det er helt avgjørende, som det 
foreslås, at prinsippet om alders- og kjønnsnøy
tral premie ikke endrer prinsippet om minste
krav til fondssikring i den enkelte pensjonsord
ning. 

Vi vil bemerke at selv om premien er 
kjønns- og aldersnøytral så vil overskuddet som 
godskrives den enkelte ordnings premiefond, 
og som kan brukes til å betale premien, ikke 
være det, så lenge avsetningene er forsikrings
teknisk korrekte. Dette innebærer at det flere 
kaller «nettopremien» for ordningen ikke er 
kjønns- og aldersnøytral. 
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Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) 
uttaler: 

«Dersom hele systemet skal være kjønnsnøy
tralt, må også overskuddsdelingen være 
kjønnsnøytral. Vi viser i den forbindelse til 
NOU 2001: 27.» 

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) utta
ler: 

«Den valgte modellen har svakheter i forhold til 
intensjonen om kjønns- og aldersnøytralitet. 
Ordningen sikrer en nøytral premie ved anset
telse, men tar ikke hensyn til virkningene på 
neste års premie av tildelt overskudd. Denne 
tildelingen skjer i forhold til avsetningene, som 
ikke er nøytrale med hensyn til kjønn og alder.» 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) utta
ler: 

«Innføring av fellesordninger med gjennom
snittspremier blir bare en illusjon ettersom pre
miereserven for hver enkelt arbeidstaker skal 
beregnes på samme måte som før. Hvis ved
kommende slutter i bedriften vil han/hun få 
premiereserve og fripolise beregnet på samme 
måte som hittil. Eldre arbeidstakere vil eksem
pelvis ta med seg samme høye fripolise/premi
ereserve ut av ordningen dersom han/hun slut
ter. For kollektivet i fellesordningen blir eldre 
arbeidstakere like dyre som tidligere.» 

6.3.2.3 Departementets vurdering 

Departementet har merket seg at høringsinstan
sene ikke synes å ha betydelige motforestillinger 
mot at premiene i utgangspunktet beregnes etter 
vanlige forsikringstekniske prinsipper. 

Bestemmelser om tidspunktet for premiebe
regning ble tatt inn i loven for kommunale pen
sjonsordninger, og det er etter departementets 
vurdering konsistent å ta inn tilsvarende for ytel
sesbaserte ordninger i privat sektor. 

I utredningen fra Banklovkommisjonen og i 
flere av høringsmerknadene omtales systemet 
som foreslås av Banklovkommisjonen som et sys
tem med kjønns- og aldersnøytrale premier. Spørs
målet om kjønns- og aldersnøytrale premier reiser 
vanskelige avgrensnings- og definisjonsspørsmål. 
Departementet legger til grunn at dette kan være 
årsaken til at høringsinstansene kan ha en ulik 
omtale av de foreslåtte regler. Det er derfor etter 
departementets vurdering nødvendig med en nær
mere omtale av på hvilken måte premien utjevnes 
på kjønn og alder. 

Systemet som foreslås av Banklovkommisjo
nen gir en utjevning av bruttopremien for pen

sjonsordningene i en fellesordning. Bruttopremien 
for en pensjonsordning tilsvarer som tidligere 
nevnt summen av forsikringsteknisk beregnet pen
sjonskostnad, men med fradrag for beregnet kapi
talavkastning og beregnet dødelighetsarv. Brutto
premiens størrelse avhenger således blant annet 
av størrelsen på den pensjonsytelse som skal sik
res, men også av garantert kapitalavkastning 
(beregningsrenten) frem til denne ytelsen skal 
utbetales. Beregningsrenten fører til at den ordi
nære årspremien for alderspensjon blir lavere for 
en yngre arbeidstaker enn for en eldre arbeidsta
ker. Et annet moment som trekker i samme retning 
er at forventet antall utbetalingsår for alderspen
sjon øker frem mot pensjonsalder. 

Netto pensjonskostnaden knyttet til en pen
sjonsordning tilsvarer brutto pensjonskostnaden 
fratrukket tilførsel av overskudd/avkastning. Det 
foreslåtte system utjevner kjønns- og aldersrela
terte forskjeller i bruttopremie, men inneholder 
ikke forslag til regler for utjevning av overskudd6. 
Eldre arbeidstakere har gjerne en høyre premiere-
serve enn yngre arbeidstakere, og kvinner har 
gjerne en noe høyere premiereserve enn menn på 
samme alder. I år hvor avkastningen i pensjonsord
ningen er større enn det selskapet garanterer 
(beregningsrenten), tilbakeføres dette overskud
det til pensjonsordningene etter bidragsprinsippet, 
noe som innebærer at størrelsen på premiereser
vene vil være avgjørende for størrelsen på det til
bakeførte overskudd. Selv om bruttopremien er 
kjønns- og aldersnøytral, kan dermed nettopre
mien variere med kjønn og alder. Utjevningssyste
met vil således gi en fullstendig utjevning av kost
nadsforskjeller knyttet til kjønn og alder ved anset
telse av nye arbeidstakere som ikke har bygget 
opp en premiereserve. For arbeidstakere som alle
rede har bygget opp en premiereserve vil imidler
tid ikke nødvendigvis nettopremien være kjønns
og aldersnøytral. 

Departementet har merket seg at forslaget fra 
Banklovkommisjonen baserer seg på utjevning av 
bruttopremier (før tilbakeføring av overskudd), og 
at utjeningsvirkningene kan bli noe annerledes 
dersom en ser på nettopremien. Siden store premi
ereserver gir grunnlag for tilbakeføring av store 
overskudd og store premiereserver forekommer 
hyppigere blant eldre enn blant yngre arbeidsta
kere, antar departementet at forslaget kan føre til 
at nettopremiene i enkelte år med store overskudd 
blir høyere for yngre enn for eldre arbeidstakere. 

6 Avkastning ut over den garanterte avkastningen (bereg
ningsrenten) føres tilbake til forsikringstakerne (tillegges 
foretakenes premiefond). 
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Departementet legger imidlertid til grunn at regler 
om fastsetting av kjønns- og aldersnøytrale netto
premier i betydelig grad vil komplisere regelverket 
ytterligere, og at en derfor helt klart bør følge  
Banklovkommisjonens forslag om at utjevningen 
derfor knyttes til bruttopremier. 

Departementet har etter en samlet vurdering 
sluttet seg til Banklovkommisjonens forslag til 
bestemmelser. Det vises til lovforslaget § 10A-5. 

6.3.3	 Beregning av ordinær årspremie i en 
fellesordning 

6.3.3.1 Banklovkommisjonens forslag 

Banklovkommisjonen skriver under punkt 5.3.3 (s. 
62): 

«Innenfor en foretakspensjonsordning vil den 
ordinære årspremien utgjøre den største delen 
av den enkelte pensjonsordnings pensjonskost
nader. Det er variasjoner i denne som vil bli 
umiddelbart synlig avhengig av om den som 
ansettes er en mann eller kvinne, ung eller 
gammel. I en utjevningsordning som har som 
personalpolitisk målsetning at grensekostna
den i pensjonskostnadene ved ansettelse av en 
mann fremfor en kvinne, en yngre fremfor en 
eldre, ikke skal gi incitament til å velge en 
arbeidstaker ut fra kjønn og alder, er det derfor 
nødvendig at utjevningen omfatter den ordi
nære årspremien. 

Kostnadene fra pensjonsordningen bereg
nes imidlertid særskilt av pensjonsinnretnin
gene i forhold til pensjonsordningens størrelse 
hva gjelder antall medlemmer og størrelsen på 
midlene som skal forvaltes. Kostnadene for tje
nester er således ikke avhengig av kjønns- og 
alderssammensetningen blant medlemmene i 
den enkelte pensjonsordning. Satsene som 
anvendes er blant annet degressive i forhold til 
størrelsen på pensjonsordningens midler slik 
at store pensjonsordninger betaler forholds
messig mindre for disse tjenestene enn mindre 
pensjonsordninger. Dersom en utjevning 
omfatter kostnader belastet pensjonsordnin
gene, vil de lavere kostnadene for tjenester for 
store pensjonsordninger bli fordelt på samtlige 
pensjonsordninger i fellesordningen. Store 
pensjonsordninger kan i så fall se seg bedre 
tjent med å stå utenfor fellesordninger slik at de 
vil få fordel av hele «kostnadsrabatten» på 
grunn av sin størrelse. Dette kan igjen øke liv
selskapenes betenkeligheter med å etablere 
fellesordninger. 

Etter den forsikringstekniske beregning av 
årspremien for samtlige pensjonsordninger 
som inngår i fellesordningen, vil hver enkelt 
pensjonsordnings andel av denne årspremien, 
med unntak av kostnadene for tjenester, måtte 

beregnes ved hjelp av den alders- og kjønns
nøytrale fordelingsnøkkelen som er valgt, jf. 
ovenfor avsnitt 5.1.3. Det foreslås derfor i lovut
kastet § 8d-5 første ledd at den enkelte pen
sjonsordnings andel av den samlede ordinære 
årspremie til fellesordningene beregnes i for-
hold til den rett til alderspensjon som samtlige 
medlemmer i hver enkelt pensjonsordning opp
tjener i løpet av året. Kostnadene for tjenester 
kan unntas fra fordelingen i fellesordningen, jf. 
lovutkastet § 8d-5 første ledd siste punktum. 

Forslaget vil sørge for at fellesordningene 
som helhet sikres en premie som er tilstrekke
lig til å dekke de rettigheter som samtlige med
lemmer av pensjonsordningene i fellesordnin
gen opptjener i løpet av året, samt at den andel 
av den samlede premie som hver pensjonsord
ning dekker, ikke vil variere med kjønns- og 
alderssammensetningen i den enkelte pen
sjonsordningen. Man oppnår dermed at 
arbeidsgiverne som har sin pensjonsordning i 
en fellesordning, betaler en ordinær årspremie 
som er kjønns- og aldersnøytral slik dette 
begrepet forstås i denne utredningen, jf. oven-
for avsnitt 1.3, for den gruppen av medlemmer 
som var med i pensjonsordningen på tidspunk
tet for beregningen av ordinær årspremie.» 

Når det gjelder tilsettings- og oppsigelsessitua
sjoner som skjer i løpet av et forsikringsår skriver 
Banklovkommisjonen (s. 63): 

«Innenfor fellesordninger for ytelsesbaserte 
foretakspensjonsordninger er det ikke en til
svarende tariffavtale som gir grunnlag for å 
konkludere med at det ikke kan skje en forsi
kringsteknisk beregning av ordinær årspremie 
for arbeidstakere som blir medlem av pensjons
ordningene i løpet av året. Grunnlaget for hver 
enkelt pensjonsordnings inntreden i en felles
ordning vil kunne variere, og i mange tilfeller 
må det antas å bli resultatet av et frivillig valg 
fra arbeidsgivers side. Dette kunne tilsi at det 
innenfor privat sektor burde kunne velges en 
forsikringsteknisk beregning av ordinær års
premie for arbeidstakere som blir medlem av 
pensjonsordningene i løpet av året. En slik for
sikringsteknisk beregning vil imidlertid under-
grave den personalpolitiske målsetning som er 
lagt til grunn for etablering av alders- og 
kjønnsnøytralitet i foretakspensjonsordninger. 
På samme måte som for kommunale pensjons
ordninger er det på ansettelsestidspunktet hvor 
hensynet til i varetakelsen av alders- og kjønns
nøytralitet i pensjonsordninger står særlig sen
tralt. 

Banklovkommisjonen foreslår derfor at det 
velges en tilsvarende løsning på dette punktet 
som for kommunale pensjonsordninger. Det vil 
si at tilleggspremien for resten av året når et 
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medlem tiltrer pensjonsordningen i løpet av for
sikringsåret, beregnes tilsvarende det prosent
vise tillegg i pensjonsordningens beregnings
grunnlag som det nye medlemmet represente
rer sett i forhold til pensjonsordningens andel 
av samlet årspremie til fellesordningen, jf. lov
utkastet § 8d-5 annet ledd. 

På samme måte som for kommunale pen
sjonsordninger foreslår Banklovkommisjonen 
videre at eventuelt avvik mellom den forsi
kringstekniske beregnede premie for den 
arbeidstaker som opptas i løpet av forsikrings
året og det prosentvise tillegget som beregnes 
slik som beskrevet ovenfor, skal inngå ved 
beregningen av den ordinære årspremie til fel
lesordningen i det etterfølgende år.» 

Opphør og etableringer av foretak samt endrin
ger av foretaksstruktur kan videre medføre at det 
skjer endringer i en fellesordning i løpet av forsi
kringsåret. Det samme gjelder om et foretak benyt
ter adgangen til å flytte sin pensjonsordning fra en 
pensjonsinntrening til en annen. Banklovkommi
sjonen skriver følgende under punkt 5.5.3 (s. 63) 
om endringer i sammensetningen av pensjonsord
ninger i en fellesordning i løpet av forsikringsåret: 

«Det samlede premievolum som fordeles på 
pensjonsordningene i en fellesordning, er 
avhengig av kjønns- og alderssammensetnin
gen i pensjonsordningene i fellesordningen. 
Siden den ordinære årspremie beregnes ved 
årets begynnelse, vil det ikke oppstå problemer 
om en endring av sammensetningen av pen
sjonsordninger som inngår i fellesordningen 
skjer ved årsskiftet. Skjer det endringer i løpet 
av et år, er det stor sannsynlighet for at kjønns
og alderssammensetningen i fellesordningen 
endres, og at den ordinære årspremie som ble 
beregnet ved årets begynnelse ikke lenger 
stemmer i forhold til det samlede premievolum 
som er beregnet til å sikre pensjonsrettighe
tene som medlemmene av pensjonsordningene 
i fellesordningene opptjener i løpet av året. Det 
oppstår da et spørsmål om hvordan disse situa
sjonene skal behandles. Slike endringer vil 
kunne ha langt større konsekvenser enn hvor 
en enkelt arbeidstaker blir medlem av eller trer 
ut av en pensjonsordning i løpet av året.» 

Tilflytting av en ny pensjonsordning medfører 
ikke ny premieberegning for hele fellesordningen 
for kommunale pensjonsordninger. I stedet fastset
tes premien særskilt for den tilflyttede pensjons
ordningen ut fra det samlede årlige premievolum 
for fellesordningen som beregnet på flyttetids
punktet, og den prosentvise økning av det samlede 
pensjonsgrunnlag i fellesordningen som følge av 
tilflyttingen. 

Banklovkommisjonen har kommet til at samme 
løsning er å foretrekke når en pensjonsordning 
flytter til en fellesordning for ytelsesbaserte fore
takspensjonsordninger. Banklovkommisjonen 
begrunner dette som følger: 

«Livselskapet vil også for foretakspensjonsord
ninger ha kontroll over når de ønsker å overta 
ansvaret ved en tilflytting. De vil derfor kunne 
gjøre en sammenligning av kjønns- og alders
sammensetningen i den pensjonsordningen 
som ønsker å flytte til fellesordningen i forhold 
til den samlede kjønns- og alderssammenset
ningen i pensjonsordningene som er i fellesord
ningen fra før. Dersom selskapet ikke ønsker å 
ta risikoen for et avvik mellom beregnet premi
enivå for fellesordningen og økningen av kravet 
til forsikringstekniske avsetninger tilflyttingen 
medfører, vil tilflyttingen av pensjonsordningen 
måtte utsettes til årsskiftet. 

I lovutkastet § 8d-5 tredje ledd er det derfor 
tatt inn en bestemmelse om at den ordinære 
årspremien for en pensjonsordning som opptas 
i en fellesordning i løpet av forsikringsåret, skal 
beregnes ut fra den samlede ordinære årspre
mien til fellesordningen beregnet for forsi
kringsåret og den prosentvise økningen av det 
samlede beregningsgrunnlag som pensjons
ordningen presenterer, det vil si økningen i 
samlet alderspensjon som opptjenes i løpet av 
året.» 

Når en pensjonsordning flytter fra en fellesord
ning vil dette kunne føre til at det oppstår et avvik 
mellom beregnet premienivå for fellesordningen 
og kravet til forsikringstekniske avsetninger for de 
pensjonsordningene som blir igjen i fellesordnin
gen. I NOU 2003: 11 avsnitt 5.4 skrev Banklovkom
misjonen følgende om flytting av pensjonsordnin
ger fra fellesordninger i kommunal sektor: 

«I hvilken utstrekning fraflytting i løpet av pre
mieberegningsperioden vil ha virkninger for 
premieberegningsgrunnlaget, vil bero på flere 
forhold, blant annet størrelsen og sammenset
ningen av medlemsmassen i den pensjonsord
ning som skal flytte, sett i forhold til den sam
lede medlemsmassen i fellesordningen ved 
årets begynnelse. Et annet forhold vil være 
hvilke sikkerhetsmarginer som er lagt inn i 
beregningene. For pensjonsordninger som inn
går i en fellesordning for premieberegning, 
synes det derfor å være vanskelig å fastholde at 
oppsigelsesfristen skal være to måneder og at 
virkningene av oppsigelsen - uten unntak - inn
trer ved fristens utløp. Omvendt er det neppe 
grunnlag for - ut fra hensynet til premiebereg
ningen i fellesordninger - å lovfeste som gene
rell regel at virkningene av oppsigelse alltid må 
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være knyttet til årsskifte. Hensynet til ryddig 
markedskonkurranse gir også grunnlag for 
innvendinger mot en slik regel. Ulike mellom
løsninger kan imidlertid tenkes. 

En løsning vil være å kombinere den almin
nelige oppsigelsesfrist på to måneder med en 
rett for den avgivende pensjonsinnretning til i 
tilfelle å gjøre et «risikofradrag» i de midler 
som skal overføres ved flyttingen, beregnet ut 
fra i hvilken grad flyttingen av en pensjonsord
ning forrykker grunnlaget for premieberegnin
gen. En slik regel kan imidlertid medføre pro
blemer i praksis, og vil dessuten også kunne ha 
konkurransebegrensende virkninger. Skal 
man unngå at et risikofradrag medfører reduk
sjon av pensjonsordningens midler som vil 
kunne få betydning for fortsatt sikring av 
arbeidstakernes opptjente rettigheter på flytte
tidspunktet, vil ordningen måtte suppleres med 
en plikt til å dekke fradraget. 

En annen mulighet vil være å legge den 
alminnelige oppsigelsesfrist på to måneder til 
grunn som lovens normalregel, men samtidig 
åpne for kontraktsfrihet slik at den enkelte pen
sjonsleverandør får mulighet til å utforme forsi
kringsvilkår som ut fra praktiske behov, fastset
ter at virkningen av oppsigelsen likevel først 
skal inntre ved et kvartalsskifte, halvårsskifte 
eller årsskifte. I hvilken utstrekning slike vilkår 
i tilfelle vil bli benyttet i praksis, vil i så fall også 
bero på hvilke bindinger av oppsigelsesadgan
gen de forskjellige arbeidsgivere vil være parat 
til å godta når det gjelder egen pensjonsord
ning. 

Etter en samlet vurdering er Banklovkom
misjonen blitt stående ved å foreslå den sist
nevnte ordning. En legger til grunn at de prak
tiske problemer som flytteretten måtte reise 
når det gjelder premieberegning i fellesordnin
ger, vil kunne variere blant annet med størrel
sen av de enkelte fellesordninger. Dette skulle 
tilsi at problemene best ville kunne løses ved at 
pensjonsleverandør og forsikringstaker i tilfelle 
gjør bruk av den avtalefrihet som er bygget inn 
i lovutkastet § 8c-5 annet ledd.» 

Når det gjelder flytting av en ytelsesbasert pen
sjonsordning fra en fellesordning går Banklovkom
misjonen inn for at det velges samme løsning som 
for kommunale pensjonsordninger, nemlig at den 
alminnelige oppsigelsesfrist på to måneder legges 
til grunn som lovens normalregel, men at det sam
tidig åpnes for kontraktsfrihet slik at den enkelte 
pensjonsleverandør får mulighet til å utforme forsi
kringsvilkår som ut fra praktiske behov fastsetter 
at virkningen av oppsigelsen likevel først skal inn
tre ved et kvartalsskifte, halvårsskifte eller års
skifte. 

Banklovkommisjonen kommenterer virknin
gene av en slik løsning for private kollektive pen
sjonsordninger på følgende måte: 

«Innenfor markedssegmentet private kollek
tive pensjonsordninger har bytte av pensjons
innretning tradisjonelt vært hyppigere enn 
innenfor kommunal sektor. Dette skyldes blant 
annet at flere pensjonsinnretninger har tilbudt 
disse produktene og det har ikke vært tariff
messige forhold som har kunnet virke hin
drende på flyttingen. Sett ut fra disse forhold vil 
det også kunne anses som konkurransemessig 
betenkelig å åpne for at pensjonsinnretningene 
kan utforme sine forsikringsvilkår slik at virk
ningene av flyttingen begrenses til enkelte tids
punkt i løpet av året. Samtidig vil en helt fri flyt
ting medføre en slik risiko for livselskapene at 
de vil kunne velge å ikke tilby fellesordninger 
for foretakspensjonsordninger i det hele tatt. 
Forsikringstakerne vil videre ha frihet ved en 
slik løsning i den forstand at de står fritt med 
hensyn til om de vil akseptere en slik flyttebe
grensning eller ikke. Dersom de ikke ønsker å 
gå med på en slik begrensning, vil de kunne 
velge en annen pensjonsinnretning. » 

6.3.3.2 Høringsinstansenes merknader 

Høringsinstansene har ingen merknader som 
knytter seg særskilt til Banklovkommisjonens for-
slag til beregning av ordinær årspremie. 

6.3.3.3 Departementets vurdering 

Departementet viser til at Banklovkommisjonen i 
utkast til § 8d-5 har foreslått regler om hvordan 
premieberegningen i en fellesordning skal gjen
nomføres. 

Banklovkommisjonen foreslår i første ledd at 
en fellesordning hvert år skal tilføres premier til
svarende summen av ordinær årspremie fastsatt 
etter forsikringstekniske beregninger for samtlige 
pensjonsordninger som inngår i fellesordningen. 
Dette innebærer at pensjonsordningen vil få innbe
talt en samlet premie for fellesordningen som er 
beregnet etter vanlige forsikringstekniske meto
der. Imidlertid blir denne premien utjevnet mellom 
pensjonsordningene i fellesskapet, slik at den 
enkelte pensjonsordnings andel av samlet premie 
fordeles i forhold til årlig opptjent rett til alderspen
sjon. Kommisjonen foreslår videre at kostnader for 
tjenester kan unntas fra fordeling i fellesordnin
gen. Også for kommunale pensjonsordninger kan 
kostnader for tjenester beregnes og belastes sær
skilt for hver pensjonsordning. Departementet 
mener at det ikke vil tjene formålet å utjevne slike 
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kostnader, og er derfor enig med Banklovkommi
sjonen i at disse kostnadene skal holdes utenfor 
utjevningen. Departementet har merket seg at hel
ler ingen av høringsinstansene har hatt merknader 
til dette. Det vises til lovforslaget § 10A-5 første 
ledd. 

Banklovkommisjonen har i utkastet til § 8d-5 
annet ledd foreslått at dersom det opptas en 
arbeidstaker som medlem av en pensjonsordning i 
løpet av året, belastes det tilleggspremie for den 
delen av året som gjenstår. Tillegget beregnes ut 
fra pensjonsordningens andel av samlet årspremie 
til fellesordningen og den prosentvise økning av 
pensjonsordningens beregningsgrunnlag som det 
nye medlemmet representerer. Dette innebærer at 
pensjonsinnretningen ikke får tilført en premie 
beregnet etter vanlige forsikringstekniske prinsip
per, og premien kan således være større eller min
dre enn det som svarer til forsikringsteknisk 
beregnede avsetninger. Forslaget innebærer altså 
at pensjonsinnretningen har plikt til å gi henstand 
for premie i en begrenset periode. Avvik fra forsi
kringsteknisk beregnet premie inngår etter Bank
lovkommisjonens forslag ved beregningen av ordi
nær årspremie til fellesordningen det påfølgende 
året. Banklovkommisjonen skriver i spesialmerk
naden at metoden gjelder tilsvarende ved bereg
ning av hvor stor andel av forskuddsbetalt premie 
som skal refunderes ved en arbeidstakers fratre
den i løpet av året. Banklovkommisjonen foreslår 
også at bestemmelsen skal gjelde ved arbeidsta
kers skifte av stilling som medfører endret lønns
nivå. Departementet slutter seg til Banklovkommi
sjonens forslag. Det vises til lovforslaget § 10A-5 
annet ledd. 

I § 10A- 5 tredje ledd foreslås det at dersom det 
i løpet av forsikringsåret opptas en ny pensjonsord
ning i fellesordningen, skal den ordinære årspre
mien for pensjonsordningen for resten av året 
beregnes ut i fra den samlede ordinære årspremie 
til fellesordningen og den prosentvise økningen av 
det samlede beregningsgrunnlaget som pensjons
ordningen medfører. Pensjonsinnretningens risiko 
knyttet til opptak av en ny pensjonsordning vil 
være større enn risikoen knyttet til opptak av en 
enkelt arbeidstaker. Dersom risikoen ved opptaket 
er større enn det pensjonsinnretningen er villig til 
å påta seg, vil opptaket måtte skje ved årsskiftet. 

Dersom det i slike tilfeller ble gitt adgang til å 
beregne forsikringsteknisk premie, ville dette etter 
departementets vurdering kunne tenkes å med
føre flyttearbitrasje, ved at ordninger som får for
høyet sine pensjonsutgifter i kollektive ordninger 
kan komme gunstigere ut ved beregning av ordi
nær forsikringsteknisk premie. I praksis er dette 

lite trolig. Finansdepartementet foreslår imidlertid 
ikke egne bestemmelser som regulerer tilfellet der 
arbeidstakere og pensjonsordninger trer ut av en 
fellesordning i løpet av forsikringsåret. Det vises i 
den forbindelse til at slike forhold heller ikke regu
leres i forsikringsloven kapittel 10 (den nåværende 
forsikringsvirksomhetsloven kapittel 8b) om kom
munale pensjonsordninger. Departementet legger 
til grunn at dersom det mot formoding skulle vise 
seg å være nødvendig med regler om dette, kan 
slike regler i tilfellet gis i forskrift med hjemmel i 
lovforslagets § 10A-1 femte ledd. 

6.3.4	 Beregning av reguleringspremie til en 
fellesordning 

6.3.4.1 Banklovkommisjonens forslag 

Banklovkommisjonen skriver følgende om regule
ringspremien i NOU 2003: 28 avsnitt 5.3.4: 

«Den andre hovedbestanddelen av årets pre
mie i en foretakspensjonsordning vil være 
reguleringspremien. Reguleringspremien 
utgjør imidlertid en mindre andel av årets pre
mie i foretakspensjonsordninger enn den gjør i 
kommunale pensjonsordninger idet regule
ringspremien i en foretakspensjonsordning vil 
ha en noe annen funksjon enn i kommunale 
pensjonsordninger. Både i kommunale pen
sjonsordninger og foretakspensjonsordninger 
skal reguleringspremien dekke økte forsi
kringstekniske avsetninger som følge av oppre
gulering av opptjente pensjonsrettigheter til 
aktive arbeidstakere på grunn av lønnsøknin
ger. Lov om foretakspensjon § 5-6 første ledd 
åpner imidlertid for at det ved oppregulering av 
tidligere pensjonsrettigheter kan ses bort fra 
lønnsøkninger som går ut over den alminnelige 
lønnsutvikling i foretaket. Noen tilsvarende 
begrensning finnes ikke for kommunale pen
sjonsordninger. I kommunale pensjonsordnin
ger går reguleringspremien også til dekning av 
oppregulering av pensjonsrettighetene til fra
trådte arbeidstakere og pensjonister som følge 
av endring av grunnbeløpet i folketrygden (G
regulering). [...] 

I foretakspensjonsordninger er midlene 
knyttet til pensjonsrettighetene for fratrådte 
arbeidstakere utskilt til egne rettsforhold mel
lom livselskapet og den fratrådte arbeidstaker. 
Fripolisen tildeles en forholdsmessig andel av 
selskapets overskudd, og foretaket der fripo
liseinnehaveren tidligere var ansatt har ingen 
plikt til å innbetale premie til regulering av de 
pensjonsrettigheter som fripolisen sikrer. Når 
det gjelder pensjonistene, fastsetter lov om 
foretakspensjon at det overskuddet som pen
sjonsmidlene knyttet til løpende pensjoner 
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genererer, skal tilføres pensjonistenes over
skuddsfond. Midlene i dette fondet skal hvert 
år anvendes til regulering av pensjonsytelsene 
til pensjonistene inntil økningen i grunnbeløpet 
for folketrygden.» 

I en foretakspensjonsordning har foretaket 
ingen plikt til å betale inn ekstra for å regulere pen
sjonsrettighetene når de ikke lenger er under opp
tjening. Et frivillig tilskudd som nevnt i foretaks
pensjonsloven § 5-11 er ikke reguleringspremie. 
Reguleringspremie i privat sektor vil derfor bare 
omfatte oppregulering av opptjente rettigheter for 
yrkesaktive. Som følge av en lønnsforhøyelse må 
det for resten av året beregnes vanlig årspremie for 
høyere grunnlag. 

Banklovkommisjonen mener det er viktig at det 
er samsvar mellom lovbestemmelsene om felles
ordninger for kommunale pensjonsordninger og 
fellesordninger for ytelsesbaserte foretakspen
sjonsordninger på dette punktet, og har derfor 
foreslått en tilsvarende bestemmelse som den 
departementet foreslo i Ot.prp. nr. 11 (2003-2004) 
for kommunale ordninger. Denne bestemmelsen 
ble endret av Finansdepartementet i Ot.prp. nr. 11 
(2003-2004) i forhold til Banklovkommisjonens 
opprinnelige forslag i NOU 2003: 11. 

Reguleringspremien i fellesordninger for ytel
sesbaserte foretakspensjonsordninger beregnes 
etter Banklovkommisjonens forslag ved at den 
samlede forsikringstekniske beregnede regule
ringspremie for pensjonsordningene i en fellesord
ning fordeles på pensjonsordningene ut fra forhol
det mellom samlet premiereserve for hver av pen
sjonsordningene på tidspunktet for oppregulerin
gen av pensjonsrettighetene. På samme måte som 
ved ordinær årspremie, kan kostnader for tjenester 
unntas fra utjevningen og beregnes og belastes 
den enkelte pensjonsordning særskilt. 

6.3.4.2 Høringsinstansenes merknader 

Barne- og familiedepartementet (BFD) uttaler: 

«Under behandlingen av forslaget til regleverk 
om kjønns- og aldersnøytralitet i kommunale 
pensjonsordninger i Stortinget, ble det fra fler
tallets side gjort en endring som innebar at 
reguleringsdelen av pensjonskostnadene ikke 
omfattes av utjevningen som lå i Banklovkom
misjonen og Regjeringens forslag. Fordi også 
reguleringsdelen (jfr. § 8d-5 (4)) utgjør en 
vesentlig del av premien, vil vi be om at dette 
spørsmålet igjen tas opp med Stortinget når 
denne saken forelegges Stortinget.» 

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) 
påpeker i sin høringsuttalelse at premie for pen

sjonsregulering (ut over det overskuddsfondet 
dekker) ikke er omtalt i paragrafen som er foreslått 
av Banklovkommisjonen. FNH antar derfor at 
denne premien betales særskilt for hver ordning. 

6.3.4.3 Departementets vurdering 

Ved Stortingsbehandlingen av Ot.prp. nr. 11 (2003
2004) Om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 
om forsikringsvirksomhet mv. (kommunale pen
sjonsordninger mv.) gjorde Stortinget en endring i 
forsikringsvirksomhetsloven § 8b-6 i forhold til det 
som var foreslått i proposisjonen. Endringen inne
bar at kravet, som lå inne i proposisjonens forslag 
om utjevning av premie i forbindelse med lønnsre
gulering og G-regulering, ble gjort frivillig. Det 
skal etter den vedtatte § 8b-6 femte ledd fastsettes 
i forsikringsavtalen om reguleringspremie skal 
beregnes særskilt for hver pensjonsordning, eller 
helt eller delvis ved gjennomsnittsberegning. For
sikringsvirksomhetsloven § 8b-6 er videreført i for
sikringsloven § 10-6. Banklovkommisjonen tok 
hensyn til forslaget i Ot.prp. nr. 11 (2003-2004) (om 
kommunale ordninger) når kommisjonen etterpå 
utarbeidet sitt forslag for private ordninger i NOU 
2003: 28. Utredningen fra Banklovkommisjonen 
ble imidlertid avgitt før Stortingsbehandlingen av 
Ot.prp. nr. 11 (2003-2004), slik at endringen i stor
tingsbehandlingen ikke ble fanget opp av Banklov
kommisjonen. 

Ved særskilt beregning, skal reguleringspre
mien i kommunale pensjonsordninger beregnes 
for hver pensjonsordning i fellesordningen ut fra 
den prosentvise økning av premiereserven for pen
sjonsordningen som er påkrevd som følge av opp
regulering av medlemmenes opptjente pensjons
rettigheter ut i fra lønnsutviklingen. Regulerings
premien for oppregulering av pensjoner under 
utbetaling og av opptjent rett til arbeidstakere som 
har fratrådt sin stilling uten rett til utbetaling av 
pensjon, skal beregnes i forhold til den del av pre
miereserven som sikrer slike pensjonsrettigheter. 
Ved gjennomsnittsberegning skal fellesordningen 
hvert år tilføres reguleringspremier tilsvarende 
summen av årlige reguleringspremier for samtlige 
pensjonsordninger som inngår i fellesordningen. 
Den enkelte pensjonsordnings andel av samlet 
reguleringspremie til fellesordningen beregnes for 
kommunale ordninger ut fra forholdet mellom 
samlet premiereserve for hver av pensjonsordnin
gene på tidspunktet for oppregulering av pensjons
rettighetene. 

Finansdepartementet er enig med Banklov
kommisjonen i at det er hensiktsmessig med sam
svar mellom lovbestemmelsene om fellesordnin
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ger for kommunale pensjonsordninger og felles
ordninger for ytelsesbaserte foretakspensjonsord
ninger, og foreslår derfor å gjøre utjevning av regu
leringspremie i fellesordninger for ytelsesbasert 
foretakspensjon frivillig i tråd med de endringer 
som ble gjort i bestemmelsen om reguleringspre
mier ved stortingsbehandlingen av Ot.prp. nr. 11 
(2003-2004), som altså ikke ble fanget opp i Bank
lovkommisjonens forslag. 

Finansdepartementet ser at fordeling av regu
leringspremie i en fellesordning vil kunne medføre 
utjevningsvirkninger ut over det som kan anses å 
ha sammenheng med utjevning knyttet til kjønn og 
alder. Slike utjevningsvirkninger vil kunne ha sam
menheng med at oppreguleringen av pensjonsret
tighetene i de ulike pensjonsordningene varierer i 
omfang fordi lønnsutviklingen ikke vil være den 
samme for alle arbeidsgivere. Finansdepartemen
tet legger imidlertid til grunn at konkurranse i 
markedet vil gjøre det mulig for arbeidsgivere som 
mener at de rammes av slike utjevningsvirkninger, 
å flytte til en fellesordning hvor lønnsutvikling 
antas i hovedsak å ligge på linje med egen pen
sjonsordning, eller til en fellesordning uten utjev
ning av reguleringspremien. 

Selv om Finansdepartementet i utgangspunk
tet ønsker samsvar mellom bestemmelsene for 
kommunale ordninger og bestemmelsene for ytel
sesbaserte pensjonsordninger i privat sektor, fore
slås likevel en mindre endring i fordelingsnøkke
len for premiereserve i ytelsesbaserte ordninger i 
privat sektor i forhold til bestemmelsene som gjel
der for kommunale ordninger. Endringen består i 
at det foreslås å åpne for at pensjonsordningene 
kan velge å unnta premiereserve for pensjoner 
under utbetaling (løpende premier) i fordelings
nøkkelen for reguleringspremie. Dette represente
rer også en endring i forhold til forslaget fra Bank
lovkommisjonen i NOU 2003: 28. 

Bakgrunnen for forslaget om å åpne for å unnta 
premiereserve for pensjoner under utbetaling fra 
fordelingsnøkkelen, er at Finansdepartementet ser 
at pensjoner under utbetaling ofte vil være forbun
det med relativt store premiereserver, noe som 
kan føre til at ordninger med mye løpende pensjon 
vil komme til å bære en relativt stor andel av regu
leringspremiene dersom reguleringspremien for
deles på pensjonsordningene ut fra forholdet mel
lom samlet premiereserve på tidspunktet for opp
reguleringen av pensjonsrettighetene. Etter 
Finansdepartementets vurdering, kan dette være 
en utilsiktet premieutjevning som ordningene bør 
kunne unngå, selv om de velger å utjevne regule
ringspremier. 

Behovet for fratrekk for premiereserven knyt
tet til løpende pensjoner fra fordelingsnøkkelen for 
reguleringspremie i kollektive ytelsesordninger i 
privat sektor, kan også begrunnes ut i fra at foreta
kene ikke har plikt til å skyte til midler til oppregu
lering av løpende pensjoner i slike ordninger. 

Med bakgrunn i de uheldige virkningene en 
uforholdsmessig utjevning kan få, går departemen
tet inn at ordningene skal kunne unnta premiere-
server for pensjoner under utbetaling når ordnin
genes andel av fellesordningenes reguleringspre
mie beregnes, jf. lovforslaget § 10A-5 fjerde ledd. 

Premie for pensjonsregulering av løpende 
pensjoner (ut over det overskuddsfondet dekker) 
er som Finansnæringens Hovedorganisasjon 
(FNH) påpeker ikke omtalt i Banklovkommisjo
nens utredning. Finansdepartementet legger til 
grunn at lovregler på dette punktet bør være 
klare. Finansdepartementet mener at særskilt 
betaling av premie for regulering av løpende pen
sjoner er en god løsning. Dette som følge av at det 
er det enkelte foretak som avgjør om de løpende 
pensjonene skal reguleres mer enn det pensjonis
tenes overskuddsfond dekker. Dersom kostnader 
knyttet til regulering av løpende pensjoner skal 
utjevnes i fellesordningen, må man innføre regler 
om at reguleringen av løpende pensjoner skal 
være lik i alle pensjonsordningene som inngår i 
fellesordningen. Slike regler vil være nødvendige 
for å unngå at foretak kan velge å regulere de 
løpende pensjonene i sin ordning mer enn den 
gjennomsnittlige reguleringen i fellesordningen, 
og dermed få deler av sin reguleringspremie 
betalt av de øvrige foretakene i fellesordningen. 
Finansdepartementet foreslår derfor å fastsette i 
en egen bestemmelse at premie knyttet til regule
ring av løpende pensjoner betales særskilt for 
hver enkelt pensjonsordning. Det vises til lovfor
slaget § 10A–5 femte ledd. 

6.3.5	 Beregning av andre premier til en fel
lesordning 

6.3.5.1 Banklovkommisjonens forslag 

I følge Banklovkommisjonen er bruken av andre 
premier i form av engangspremier for ytelser som 
ikke kan premiesettes på forhånd svært liten i fore
takspensjonsordninger, slik at årets premie i en 
ytelsesbasert foretakspensjonsordning i all hoved
sak vil bestå av ordinær årspremie og regulerings
premie. 

Banklovkommisjonen skriver under punkt 
5.3.5: 
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«Siden premier av denne type vil ha liten betyd
ning i foretakspensjonsordninger, er Banklov
kommisjonen av den oppfatning at beregnin
gen av disse premiene bør overlates til den 
enkelte pensjonsinnretning å regulere i sine 
forsikringsvilkår på tilsvarende måte som fore
slått for de kommunale pensjonsordningene. 
Lovutkastet § 8d-5 femte ledd er derfor utfor
met i samsvar med lovutkastet til § 8b-6 sjette 
ledd i NOU 2003: 11 Del I.» 

6.3.5.2 Høringsinstansenes merknader 

Høringsinstansene hadde ingen merknader til 
dette spørsmålet. 

6.3.5.3 Departementets vurdering 

Banklovkommisjonen foreslår valgfrihet med hen
syn på i hvilken grad engangsbetalte premier til 
dekning av pensjonsrettigheter som ikke premie
settes på forhånd ut fra forsikringstekniske bereg
ninger skal utjevnes. Kommisjonen foreslår at 
beregningsmåten for engangsbetalte premier skal 
fastsettes i forsikringsavtalen, jf. lovutkastet § 8d-5 
femte ledd. Dette tilsvarer den løsning som gjelder 
for kommunale pensjonsordninger, og de samme 
problemstillinger som ble tatt opp i Ot.prp. nr. 11 
(2003-2004) knyttet til slik utjevning vil i stor grad 
gjøre seg gjeldende for ytelsesbaserte foretaks
pensjonsordninger. 

Departementet vil i denne sammenheng peke 
på at dersom engangspremier belastes den enkelte 
pensjonsordning, unngår man at forsikringsta
kerne gjennom året blir sittende med en åpen 
risiko knyttet til forhold som ikke angår egen pen
sjonsinnretning. En utjevning av engangsbetalte 
premier kan dessuten skape problemer knyttet til 
flytting på andre tidspunkter enn ved hoved
premieforfall. Premieutjevning kan også innebære 
uheldige incentiveffekter ved at arbeidsgivere som 
setter i verk tiltak for å hindre tidlig avgang blant 
eldre mv. ikke opplever utslag på betalt forsikrings
premie. Effektene av eventuell uheldig utjevning 
er dessuten liten grad kartlagt og dokumentert. 

På den annen side kan kanskje slike engangs
premier i noen tilfeller bli betydelige, og enkelte 
foretak kan kanskje med bakgrunn i dette finne det 
hensiktsmessig at slike kostnader utjevnes over 
kollektivet. Finansdepartementet har under noe 
tvil, og med henvisning til at utjevning av premie vil 
bli evaluert på et senere tidspunkt valgt å foreslå en 
bestemmelse i tråd med Banklovkommisjonens 
utkast. Det vises til lovforslaget § 10A-5 sjette ledd. 

6.4 Innbetaling av årets premie


6.4.1 Innbetalingsregler 
6.4.1.1 Banklovkommisjonens forslag 

I avsnitt 5.4.1 i NOU 2003: 28 skriver Banklovkom
misjonen følgende om innbetalingsregler for årets 
premie: 

«Verken lov om foretakspensjon eller lov- og 
forskriftsverket for øvrig, inneholder bestem
melser om når de ulike deler av årets premie 
skal innbetales eller hvilke konsekvenser det 
har om premien ikke betales innen forfall. 

For kommunale pensjonsordninger vur
derte Banklovkommisjonen det slik at dette var 
et område hvor det er behov for opprydding for 
å legge et grunnlag for ordnede konkurranse
forhold i markedet for kommunale pensjons
ordninger, jf. NOU 2003: 11 Del I avsnitt 7.5.1. I 
spesielle motiver til lovutkastet § 8b-9 bemer
ket Banklovkommisjonen at bestemmelsene 
for kommunale pensjonsordninger på dette 
området kunne gi nærmere føringer for hvor
dan disse problemstillingene vil kunne løses på 
andre områder enn kommunal pensjon. 

For kommunale pensjonsordninger foreslo 
Banklovkommisjonen at den ordinære årspre
mie skal innbetales i like kvartalsvise terminer, 
med mindre det i den enkelte forsikringsavtale 
fastsettes at denne premien skal betales for
skuddsvis før forsikringsåret begynner eller 
ved like månedlige terminer. Ved terminbeløp 
overlates det til pensjonsinnretningen å fast
sette i sine forsikringsvilkår om terminbeløpet 
skal innbetales forskudds- eller etterskuddsvis 
for hver termin. Når det gjelder reguleringspre
mien, har Banklovkommisjonen foreslått at 
denne skal forfalle til betaling etter påkrav, jf. 
forsikringsavtaleloven §§ 14-1 og 14-2. I praksis 
vil dette si når pensjonsinnretningen har kun
net beregne og fastsette hva reguleringspre
mien blir. Banklovkommisjonen antok imidler
tid at praktiske hensyn kan tilsi at det bør være 
adgang til å fordele reguleringspremien i like 
deler over de innbetalingsterminer som gjen
står når reguleringspremien er beregnet. Dette 
forutsetter at det i forsikringsavtalen ikke er 
fastsatt at hele den ordinære årspremien skal 
innbetales forskuddsvis før forsikringsårets 
begynnelse, jf. lovutkastet § 8b-9. 

For foretakspensjonsordninger har Bank
lovkommisjonen funnet det hensiktsmessig at 
det på dette området etableres mest mulig ens
artede regler innenfor området for kollektive 
pensjon. Selskapenes valg av løsning på dette 
området vil dermed bli mer oversiktlig og sam
menligningen av selskapene lettere for kun
dene. Forslag til bestemmelser om premieinn
betaling er derfor i så stor grad som mulig de 
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samme som foreslått for kommunale pensjons
ordninger. I Ot.prp. nr. 11 (2003-2004) har 
Finansdepartementet tatt ut bestemmelsene 
om innbetaling av premiene av lovforslaget, og 
i stedet tatt inn en hjemmel for departementet 
til å fastsette slike bestemmelser i forskrift, se 
proposisjonen avsnitt 7.1.3 (foreløpig utgave). 
Selv om Finansdepartementet har tatt ut disse 
bestemmelsene i lovforslaget for kommunale 
pensjonsordninger, finner Banklovkommisjo
nen grunn til å formulere forslaget til bestem
melser om fellesordninger for ytelsesbaserte 
foretakspensjonsordninger på dette punkt på 
samme måte som i lovutkastet i NOU 2003: 11, 
jf. § 8b-9. På dette området bør det etableres 
ensartede bestemmelser innenfor området for 
kollektiv pensjon. 

For den ordinære årspremien foreslås det 
bestemmelser for pensjonsordninger som inn
går i fellesordning for ytelsesbaserte foretaks
pensjonsordninger i samsvar med forslaget i 
NOU 2003: 11 for kommunale pensjonsordnin
ger, se lovutkastet § 8d-7 første ledd. Banklov
kommisjonen kan ikke se at det gjør seg gjel
dende andre hensyn for innbetaling av ordinær 
årspremie for pensjonsordninger i fellesordnin
ger i privat sektor enn det som gjør seg gjel
dende for tilsvarende ordninger i kommunal 
sektor. 

For tillegg i den ordinære årspremien som 
følge av at nye medlemmer opptas i pensjons
ordningen i løpet av året eller som følge av 
lønnsøkning for medlemmene, foreslås det at 
tillegget skal betales ved påkrav så snart tilleg
get er beregnet. Av praktiske hensyn bør det 
imidlertid åpnes for at det kan avtales at innbe
talingen av tillegget kan skje ved like deler over 
de premieterminer som gjenstår i forsikringså
ret. 

For reguleringspremien foreslår Banklov
kommisjonen at denne skal forfalle ved påkrav. 
Imidlertid bør det også her kunne avtales at 
innbetalingen av reguleringspremien skal for
deles over årets gjenstående premieterminer, 
jf. lovutkastet § 8d-7 annet ledd. Lov om fore
takspensjon inneholder imidlertid en bestem
melse i § 9-2 som fastsetter at dersom årets pre
mie som følge av lønnsøkninger høyere enn to 
ganger gjennomsnittet av premiene i de tre 
foregående år, kan en fjerdedel av det beløp 
som overstiger premiefondet, innbetales neste 
år. Forslaget til innbetalingsregler for regule
ringspremien for foretakspensjonsordninger 
som inngår i en fellesordning, berører ikke 
denne adgangen til betalingsutsettelse som lov 
om foretakspensjon åpner for. 

På tilsvarende måte som for reguleringspre
mien, har Banklovkommisjonen funnet det 
hensiktsmessig at hovedregelen er at engangs
premier som inngår i årets premie, skal innbe
tales ved påkrav så snart de er beregnet. Siden 
det her vil være snakk om relativt få tilfelle, bør 
det av praktiske hensyn være en adgang til at 
det i påkravet fastsettes en betalingsfrist lik fris
ten for siste premietermin i forsikringsåret 
eller senest ved utgangen av året, jf. lovutkastet 
§ 8d-7 tredje ledd.» 

6.4.1.2 Høringsinstansenes merknader 

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) skri
ver i sin høringsuttalelse at det forutsettes at § 8d
7 om innbetaling av premie endres i tråd med § 8b
9. 

6.4.1.3 Departementets vurdering 

Finansdepartementet er enig med Kommisjonen i 
at det er ønskelig med mest mulig ensartede inn
betalingsregler for området kollektiv pensjon. 
Dette vil gjøre det lettere for kundene å sammen
ligne selskapene og dermed fremme konkurran
sen i markedet. 

Finansdepartementet mener imidlertid at det 
er mer hensiktsmessig å innføre denne typen 
bestemmelser i forskrift enn å ta slike bestemmel
ser inn i forsikringsloven. Dette er ikke til hinder 
for at en lager mest mulig ensartede regler. Depar
tementet viser i den sammenheng til Ot.prp. nr. 11 
(2003-2004) om kommunale ordninger punkt 7.1.3, 
og stortingsbehandlingen av denne. Bestemmel
ser om innbetaling av premier ble ikke tatt inn i for
sikringsvirksomhetsloven for kommunale ordnin
ger. Det ble derimot tatt inn en forskriftshjemmel, 
slik at departementet kan fastsette nærmere regler 
om innbetaling av premier i forskrift, jf. § 8b-9 
annet ledd. Forsikringsvirksomhetsloven § 8b-9 er 
videreført i forsikringsloven § 10-9. Slike regler om 
innbetaling av premier er fastsatt i forskrift 22. 
desember 2003 nr. 1753 om innbetaling av premier 
for kommunale pensjonsordninger. 

Selv om departementet er enig med Banklov
kommisjonen i det materielle innhold i bestemmel
sene som foreslås om innbetaling av premier, fore
slår Finansdepartementet at det ikke gis bestem
melser om premieinnbetaling i forsikringsloven, 
men at departementet i likhet med for kommunale 
ordninger gis en hjemmel til å fastsette slike 
bestemmelser i forskrift. Det vises til lovforslaget § 
10A-7 annet ledd. 
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6.4.2	 Virkningene av unnlatt betaling av 
premie 

6.4.2.1 Banklovkommisjonens forslag 

Med mindre forsikringsvilkårene krever at pre-
mien skal betales forskuddsvis, vil det som følge av 
de innbetalingsreglene som er foreslått i lovutkas
tet og som til dels følges i praksis av selskapene i 
dag, kunne oppstå en viss asymmetri mellom 
økningen av pensjonsinnretningens forpliktelser 
og selve innbetalingen av de premier som skal gå 
til å dekke denne økningen. 

I likhet med forsikringsvilkårene for kommu
nale pensjonsordninger er det i forsikringsvilkå
rene for foretakspensjonsordninger i følge Bank
lovkommisjonen vanlig at livselskapene inntar et 
forbehold om at selskapets forsikringsforpliktelser 
bortfaller dersom premien ikke betales som avtalt. 
Banklovkommisjonen har allikevel funnet det hen
siktsmessig at konsekvensene av unnlatt premie
betaling for pensjonsordninger i fellesordninger 
for foretakspensjonsordninger fremgår klart av 
lovteksten. Banklovkommisjonen foreslår i lovut
kastet § 8d-7 fjerde ledd en bestemmelse som til
svarer bestemmelsen i § 8b-9 første ledd som gjel
der for kommunale pensjonsordninger. Forsi
kringsvirksomhetsloven § 8b-9 er erstattet av forsi
kringsloven § 10-9. 

6.4.2.2 Høringsinstansenes merknader 

Høringsinstansene har ingen merknader som 
knytter seg særskilt til Banklovkommisjonens for-
slag til bestemmelser om virkningene av unnlatt 
betaling av premie. 

6.4.2.3 Departementets vurdering 

Banklovkommisjonen foreslår at dersom premie 
for et forsikringsår ikke blir innbetalt ved årets 
utgang eller ved utløpet av annen frist fastsatt i nytt 
premievarsel, bortfaller den økning av forsikrings
forpliktelsene som den manglende premien skulle 
dekke. En slik bestemmelse er etter Finansdepar
tementets vurdering viktig for å avgrense pen
sjonsinnretningens rettsforpliktelser på en klar 
måte. Bestemmelsen har stor betydning for 
ansvarsdeling mellom foretak og pensjonsinnret
ning i tilfeller hvor foretakene ikke fullt ut har 
betalt premie for medlemmenes opptjente pensjon. 
I det foretakspensjonsloven i all hovedsak krever 
premie for opptjent pensjon, vil slike situasjoner 
med manglende premiebetaling normalt bare opp
stå ved forsinkelser og i enkelttilfeller ved at pen
sjonsinnretningen ikke sender riktig premievarsel 
eller foretaket ikke betaler dette rettidig. 

Imidlertid spesifiseres det også i foretakspen
sjonsloven enkelte særskilte tilfeller hvor premie 
kan fordeles over en periode. Banklovkommisjo
nen nevner her at reguleringspremie i visse tilfeller 
kan fordeles over tre år. I tillegg vil departementet 
vise til at foretakene etter overgangsreglene i fore
takspensjonsloven er gitt ti år på å bringe premie
reservene opp til det nivå som svarer til en lineær 
opptjent pensjon. Etter departementets vurdering 
klargjør Banklovkommisjonen med sitt lovforsalg 
ansvarsfordelingen mellom foretak og pensjons
inntreningen på en hensiktsmessig måte i slike til-
feller. Finansdepartementet foreslår derfor å følge 
forslaget fra Banklovkommisjonen på dette punkt, 
og viser til lovforslaget § 10A -7 første ledd. 

6.4.3	 Inntektsføring av premiekrav 
6.4.3.1 Banklovkommisjonens forslag 

Banklovkommisjonen foreslo i NOU 2003: 11 en 
bestemmelse for kommunale pensjonsordninger 
om at premiekrav som er varslet med innbetalings
frist i samsvar med innbetalingsreglene, skal inn
tektsføres som forfalt premie selv om kravet forfal
ler til innbetaling på et senere tidspunkt i forsi
kringsåret. 

Banklovkommisjonen skriver i avsnitt 5.4.3 føl
gende om behovet for en tilsvarende bestemmelse 
for foretakspensjonsordninger som inngår i en fel
lesordning: 

«Behovet for en slik bestemmelse vil være den 
samme for foretakspensjonsordninger som inn
går i en fellesordning som for kommunale pen
sjonsordninger. Dette behovet er mest åpen
bart i forhold til den ordinære årspremien når 
det avtales at denne skal innbetales i terminer i 
løpet av forsikringsåret. Det vil imidlertid også 
være behov for en slik bestemmelse i forhold til 
reguleringspremien når det avtales at denne 
skal fordeles over de gjenstående premietermi
ner i løpet av forsikringsåret. I lovutkastet § 8d
7 femte ledd foreslås derfor at det fastsettes at 
når det er gitt varsel om krav på premie med 
betalingsfrist i samsvar med de foreslåtte inn
betalingsregler, skal kravet inntektsføres som 
forfalt premie selv om kravet forfaller til beta-
ling på et senere tidspunkt. 

I Ot.prp. nr. 11 (2003-2004) har Finansde
partementet foreslått at en slik bestemmelse 
eventuelt bør tas inn i årsregnskapsforskriften 
for forsikringsselskaper. Dersom en slik løs
ning velges, bør dette også etter Banklovkom
misjonens oppfatning, omfatte krav på premie 
tilknyttet fellesordninger for ytelsesbaserte 
foretakspensjonsordninger.» 
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6.4.3.2 Høringsinstansenes merknader 

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) skri
ver i sin høringsuttalelse at de forutsetter at § 8d-7 
om innbetaling av premie endres i tråd med § 8b-9. 
Høringsinstansene har ingen merknader som 
knyttet seg særskilt til Banklovkommisjonens for-
slag til bestemmelser om inntektsføring av premie
krav. 

6.4.3.3 Departementets vurdering 

Etter departementets vurdering, bør en bestem
melse som foreslått av Banklovkommisjonen om 
inntektsføring av premiekrav eventuelt fastsettes 
i årsregnskapsforskriften for forsikringsselska
per om periodisering av krav på premie. Dette 
gjelder tilsvarende for kommunale pensjonsord
ninger. Departementet vil foreta en nærmere vur
dering av om det er ønskelig å ta inn en bestem
melse i samsvar med Banklovkommisjonens 
utkast i årsregnskapsforskriften for forsikrings
selskaper. 

6.5 Premiereserven 

6.5.1 Banklovkommisjonens forslag 
Det fastsettes i foretakspensjonsloven § 9-1 at pre
miereserven for en ytelsesbasert foretakspen
sjonsordning til enhver tid skal være så stor at den 
etter beregningsgrunnlaget for ordningen er til
stekkelig til å sikre den rett til pensjon som med
lemmene har opptjent. Banklovkommisjonen fore
slår å presisere i § 8d-8 at premieberegningen 
innenfor en fellesordning ikke berører minstekra
vene til fondssikring i hver enkelt pensjonsord
ning. 

Banklovkommisjonen skriver i NOU 2003: 28 
under punkt 5.5: 

«Beregningen av premiereserve som skal sikre 
opptjent rett til pensjon, må nødvendigvis base-
res på forsikringstekniske prinsipper og vil 
således uunngåelig reflektere variasjoner i for
sikringsmessig risiko innenfor medlemsmas
sen. Størrelsen av beregnet premiereserve for 
den enkelte arbeidstaker må derfor variere 
blant annet med arbeidstakernes kjønn og 
alder, dersom premiereserven til en hver tid 
skal være tilstrekkelig til å sikre den rett til pen
sjon som den enkelte har opptjent etter sin lønn 
og tjenestetid. Dette gjelder uavhengig om pen
sjonsordningen inngår i et utjevningssystem 
for finansieringen av pensjonsordningens pre
mie eller ikke.» 

6.5.2 Høringsinstansenes merknader 
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) skri
ver i sin høringsuttalelse at henvisningen til fore
takspensjonsloven i § 8d-8(1) synes unødvendig i 
det beregning av premiereserve er regulert ut fra 
forskrift om premier og forsikringsfond, og gjelder 
uavhengig av om det er en ordning etter foretaks
pensjonsloven eller en kollektiv livrente. 

6.5.3 Departementets vurdering 
Sammenhengen mellom den premie som betales 
av foretaket som har opprettet pensjonsordning 
etter foretakspensjonsloven og den premiereser
ven pensjonsinnretningen plikter å ha for samme 
ordning blir naturlig nok ikke så direkte gjennom 
etablering av fellesordninger. Departementet 
mener imidlertid at en bestemmelse om premiere
serven som foreslått av Banklovkommisjonen, 
ikke nødvendigvis virker klargjørende ettersom 
det i foretakspensjonsloven er gitt enkelte unntak 
fra bestemmelsen om plikten til premiereserve. 
Det vises i den forbindelse til foretakspensjons
loven § 9-2 annet og tredje ledd. 

Finansdepartementet mener at plikten til å føre 
premiereserve er tilstrekkelig regulert i forsi
kringsloven § 9-15 (forsikringsvirksomhetsloven § 
8-2) og i foretakspensjonsloven § 9-1. Videre vises 
det til at det allerede følger av forslaget til § 10A-7 
første ledd at selskapets forpliktelse bortfaller ved 
unnlatt premiebetaling. Departementet foreslår på 
denne bakgrunn ikke en egen bestemmelse om 
minstekrav til premiereserve. 

6.6 Øvrige forhold 

6.6.1 Banklovkommisjonens forslag 
I lovbestemmelsene som gjelder for kommunale 
pensjonsordninger er det tatt inn bestemmelser 
om blant annet bransjeinndeling, overskuddsfor
deling, kapitalforvaltning, investeringsvalg samt 
flytting og opphør av pensjonsordningen. Banklov
kommisjonen antar at det ikke er behov for å fast
sette særlige bestemmelser for foretakspensjons
ordninger som inngår i en fellesordning på disse 
områdene ettersom disse forholdene allerede er 
regulert i foretakspensjonsloven. 

Banklovkommisjonen ser ikke behov for å 
behandle fellesordninger som egen bransje innen
for private kollektive pensjonsordninger. Banklov
kommisjonen skriver bl.a. følgende under punkt 
5.6: 
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«Gjennomsiktigheten og oppsplittingen mel
lom fellesordningene samt i forhold til kollek
tivbestanden for øvrig, kan sikres tilstrekkelig 
ved et krav om at det skal føres særskilt regn
skap for hver enkelt fellesordning. Det vises til 
lovutkastet § 8d-1 fjerde ledd. Banklovkommi
sjonen vil bemerke at selv et krav om særskilt 
regnskap kan være unødvendig dersom utbre
delsen av fellesordninger for ytelsesbaserte 
pensjonsordninger blir svært begrenset. Ikraft
tredelsestidspunktet for denne bestemmelsen 
bør derfor vurderes ved vedtakelsen av loven.» 

6.6.2 Departementets vurdering 
Departementet er enig i Banklovkommisjonens 
vurdering om at det ikke er nødvendig med egne 
bestemmelser for foretakspensjonsordninger som 
inngår i en fellesordning innenfor felt som allerede 
er regulert i foretakspensjonsloven. 

Det er etter departementets vurdering viktig å 
skille forsikringsselskapers virksomhet knyttet til 
pensjonsordninger med utjevning i fellesordning 
fra annen type virksomhet. Dette gjelder særlig i 
forhold til reglene om regnskapsføring og over
skuddsdeling. 

Departementet mener i likhet med Banklov
kommisjonen i at det er tilstrekkelig å stille krav 
om at det skal føres særskilt regnskap for hver fel
lesordning. Etter departementets vurdering er det 
ønskelig å sette dette kravet i kraft fra samme tids
punkt som de øvrige bestemmelsene som foreslås 
av Banklovkommisjonen. 

6.7 Ikrafttredelse 

Departementet foreslår at loven kan tre i kraft når 
forsikringsloven helt eller delvis settes i kraft. 
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7 Tekniske endringer i forsikringsloven


Lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, 
pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (for
sikringsloven)§ 17-1 tredje ledd fastsetter at fore
tak som driver virksomhet som omfattes av 
forsikringsloven når den trer i kraft, skal oppfylle 
lovens krav innen ett år etter ikrafttredelsen. Eksis
terende pensjonskasser må søke om konsesjon 
innen samme frist. Samme frist gjelder også for å 
søke om unntak fra lovens bestemmelser. Forsi
kringsloven er foreløpig ikke satt i kraft. 

Lov om obligatorisk tjenestepensjon trådte i 
kraft 1. januar 2006. Etter lovens § 9 tredje ledd 
skal obligatorisk tjenestepensjonsordning være 
etablert i løpet av 2006, men med virkning senest 
fra 1. juli 2006. Etter departementets vurdering bør 
ikrafttredelsen av forsikringsloven ses i sammen
heng med gjennomføringen av lov om obligatorisk 
tjenestepensjon. For å klargjøre regelverkssitua
sjonen for markedsaktørene og gi et sikrere grunn
lag for deres veivalg og tilpasninger i markedet for 
obligatorisk tjenestepensjon, legger departemen
tet opp til at den nye forsikringsloven skal tre i kraft 
fra 1. juli 2006. Dette blir foreslått i et eget hørings
notat med forslag til forskrifter til forsikringsloven, 
herunder ikrafttredelses- og overgangsbestem
melser. 

I forhold til en ikrafttredelse av forsikrings
loven allerede fra 1. juli 2006, vil fristen i lovens 

§ 17-1 tredje ledd bli noe kort. Departementet fore
slår derfor at § 17-1 tredje ledd om ett års frist for 
selskapene til å oppfylle lovens krav, samt for pen
sjonskassene til å søke konsesjon og for å søke om 
unntak fra lovens bestemmelser, oppheves, og at 
reglene i stedet fastsettes av departementet i for
skrift. Slik forskrift kan fastsettes med hjemmel i 
lovens § 17-2. 

I forsikringslovens § 17-2 heter det at departe
mentet kan gi nærmere overgangsregler for fore
tak som driver virksomhet som omfattes av loven 
her når den trer i kraft. Som nevnt legger departe
mentet opp til at loven skal tre i kraft 1. juli 2006. 
Departementet vurderer det slik at det på et fast
satt, senere tidspunkt bør skje en samlet overgang 
til nytt regelverk, både for eksisterende foretak og 
for nye foretak som starter virksomhet etter lovens 
ikrafttredelse. Hensynet til oversiktlighet for forsi
kringstakerne, samt hensynet til sammenlignbar
het mellom foretakenes regnskaper, taler for en 
slik samlet overgang. Det vil da være behov for å 
kunne fastsette overgangsregler også for nye fore
tak. Departementet foreslår derfor at § 17-2 første 
ledd endres slik at begrensningen som ligger i at 
departementet kan gi overgangsregler kun for 
eksisterende foretak, tas ut. 
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8 Økonomiske og administrative konsekvenser


8.1 Innledning


Departementet foreslår et nytt kapittel 10A om fel
lesordninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger 
i forsikringsloven. Forslaget legger til rette for at 
livsforsikringsselskaper skal kunne tilby ytelsesba
serte pensjonsprodukter med premieutjevning. 

De kostnadsmessige og konkurransemessige 
virkningene i markedet for pensjonsordninger, ved 
at det åpnes for etablering av fellesordninger, vil 
være helt avhengig av om og i hvilken grad pen
sjonsinnretningene velger å benytte adgangen til å 
etablere slike ordninger. Videre vil det være helt 
avhengig av hvor mange foretak som eventuelt vel
ger å la sin pensjonsordning inngå i en fellesord
ning. 

8.2 	Økonomiske og administrative 
konsekvenser for det offentlige 

De foreslåtte lovendringene antas å ikke medføre

ekstra kostnader eller nye arbeidsoppgaver av

betydning for myndighetene. Både livselskapenes


og konsernpensjonskassenes virksomhet er alle
rede underlagt myndighetstilsyn. 

I en overgangsperiode kan ulike aktører (pen
sjonsinnretninger, foretak og medlemmer av pri
vate kollektive tjenestepensjonsordninger) ha et 
behov for informasjon i forbindelse med praktise
ring av nytt regelverk. 

På lengre sikt kan det vise seg å være behov for 
utfyllende regler og revisjon av gjeldende regel
verk. 

8.3 	 Økonomiske og administrative 
konsekvenser for private 

De foreslåtte endringene innebærer at det åpnes 
en ny valgmulighet ved utforming av pensjonsord
ning for foretaket. 

Aktører i dette markedet vil måtte sette seg inn 
i det nye regelverket, og til dette vil medgå noe res
surser. Tilpasninger, i form av blant annet datasys
temer for premieberegning og produkter vil også 
kunne generere noe økte kostnader for tilbydere i 
dette markedssegmentet. 
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9 Merknader til de enkelte bestemmelser


Til § 9-1. Virkeområde og definisjoner 

Bestemmelsen angir virkeområdet for kapittel 9 
herunder unntakene for kommunale ordninger og 
ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger som 
inngår i fellesordning for premieberegning. Ytel
sesbaserte foretakspensjonsordninger står fritt til 
å velge om ordningen skal gå inn i en fellesord
ning. 

Til § 10A-1. Virkeområde mv. 

Første ledd angir virkeområde for kapittel 10A. 
Bestemmelsene i kapitlet gjelder ytelsesbaserte 
pensjonsordninger etablert i henhold til bestem
melsene i foretakspensjonsloven. Bestemmelsene 
gjelder uavhengig av om en ytelsesbasert foretaks
pensjonsordning har en pensjonsplan hvor pen
sjonsytelsene er livsvarige eller om de opphører 
eller reduseres etter et visst antall år, jf. foretaks
pensjonsloven § 5-1. Innskuddspensjonsordninger 
og pensjonsordninger med engangsbetalt foretaks
pensjon, jf. foretakspensjonsloven § 5-2 annet og 
fjerde ledd, omfattes ikke av lovforslaget. Det vises 
til omtalen i avsnitt 1.2 og avsnitt 6.1.2. 

Første ledd markerer videre at det er finansier
ingen av pensjonsordningene som underlegges en 
fellesordning og ikke pensjonsordningene i sin hel
het. Reglene for beregning av de forsikringstek
niske avsetninger og fondssikring i lov- og for
skriftsverket for øvrig vil gjelde uavkortet også for 
ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger hvor 
finansiering baseres på premieberegning i felles
ordninger. Det vises til redegjørelsen som er gitt i 
avsnitt 3.1 samt i avsnitt 6.5. 

Annet ledd innebærer at en fellesordning for 
premieberegning regulert etter kapittel 10A, kun 
kan inneholde pensjonsordninger regulert etter 
foretakspensjonsloven. Bestemmelsen er endret i 
forhold til Banklovkommisjonens forslag i NOU 
2003: 28, der kommisjonen foreslo at en fellesord
ning for premieberegning både skulle kunne 
omfatte ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger 
og kommunale pensjonsordninger. Det vises til 
redegjørelsen i avsnitt 6.1.2. 

Foretakspensjonsloven kapittel 12 åpner for 
etablering av felles pensjonsordning for foretak i 

samme konsern. Tredje ledd fastsetter at konsern
pensjonsordninger som omfatter flere foretak 
innenfor samme konsern kan utgjøre en fellesord
ning forutsatt at minstekravene til fellesordning 
oppfylles. Bestemmelsen innebærer at ved siden 
av livsforsikringsselskaper med konsesjon til å 
tilby pensjonsordninger til ulike forsikringstakere, 
vil pensjonskasser som er etablert som såkalte 
konsernpensjonskasser kunne tilby fellesordning 
for premieberegning. I slike pensjonskasser vil det 
kunne være et tilstrekkelig stort kollektiv av pen
sjonsordninger til å bruke en gjennomsnittsbereg
ning ved utregning av den premie som den enkelte 
pensjonsordning skal belastes. Pensjonskasser 
som kun består av et enkelt foretak, vil derimot 
ikke kunne tilby fellesordning da man ikke vil 
kunne oppnå en utjevning av pensjonskostnadene 
ved en gjennomsnittsberegning innenfor en og 
samme pensjonsordning. Dette er nærmere 
behandlet i avsnitt 6.1.2. 

Tredje ledd innebærer ikke at enhver felles 
pensjonsordning for konsernforetak vil være stort 
nok til å utgjøre en fellesordning. Et krav for at en 
felles pensjonsordning for konsernforetak kan 
utgjøre en fellesordning er at den tilfredsstiller de 
krav til størrelse samt kjønns- og alderssammen
setning blant medlemmene som følger av grunnla
get for etablering av den enkelte fellesordning, jf. 
avsnitt 6.1.2. 

Fjerde ledd fastsetter et krav om at pensjonsinn
retningen skal føre regnskap for hver fellesord
ning som er etablert. Hensikten med et slikt krav 
er at resultatet for fellesordningen synliggjøres. Da 
vil også eventuelle kostnadsoverføringer mellom 
ulike fellesordninger synliggjøres. Kravet om eget 
regnskap sikrer en viktig gjennomsiktighet i felles
ordningene for forsikringstakerne. Det vises til 
omtale i avsnitt 6.6. 

Femte ledd gir en generell hjemmel for departe
mentet til å fastsette nærmere regler innenfor vir
keområdet for kapitlet her. 

Til § 10A-2. Årets premier 

I første ledd angis hva som vil utgjøre den årlige pre
mie for ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger. 
På samme måte som i bestemmelsen som gjelder 
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for kommunale pensjonsordninger jf. lovens § 10-4, 
reflekterer bestemmelsen en tredeling av premien. 
Forskjellen i ytelsesspekter i en foretakspensjons
ordning og en kommunal pensjonsordning vil med
føre at størrelsesforholdet mellom de ulike deler 
av premien i betydelig grad vil kunne variere mel
lom en foretakspensjonsordning og en kommunal 
pensjonsordning. Uansett har imidlertid tredelin
gen en betydning i forhold til tidspunktet for bereg
ning av de enkelte deler av premien og forholdet til 
en fellesordning i henhold til § 10A-5. Det vises til 
redegjørelsen som er gitt i avsnitt 6.3.1. 

Med særskilte engangspremier menes i lovfor
slaget her premie som fastsettes ved forsikringstil
fellets inntreden for ytelser som er av en slik art at 
de ikke kan premiesettes på forhånd. Slike 
engangspremier må holdes atskilt fra premier som 
kreves ved endring av medlemmenes pensjonsret
tigheter som følge av lønnsendringer på grunn av 
skifte av stilling eller lignende. 

Annet ledd fastsetter at hovedregelen for pre
mieberegningen vil være en beregning i medhold 
av bestemmelsene som er fastsatt i § 10A-3 og for 
øvrig i forsikringsloven og foretakspensjonsloven. 
Dette innebærer at premien for den enkelte pen
sjonsordning settes lik den forsikringstekniske 
beregnede premie for samtlige medlemmer i pen
sjonsordningen, se avsnitt 6.3.2. Dersom et foretak 
velger å la en ytelsesbasert foretakspensjon inngå 
i en fellesordning etablert i henhold til lovforslaget 
§§ 10A-4 og 10A-5, vil premieberegningen inne
bære et avvik fra de utgangspunkter for premiebe
regning som er fastsatt i § 10A-3. 

Til § 10A-3. Premieberegning 

Reglene i § 10A-3 angir hovedreglene for premie
beregning. Bestemmelsen må ses i sammenheng 
med bestemmelsene om premieberegning i fore
takspensjonsloven §§ 9-2 og 9-3 og i forsikringslo
ven for øvrig, særlig § 9-3 femte ledd. Utgangs
punktet er således at premien for de ulike ytelsene 
i en foretakspensjonsordning skal beregnes etter 
vanlige forsikringstekniske prinsipper. Det vises til 
redegjørelsen i avsnitt 6.3.2. 

Første, annet og tredje ledd gir nærmere 
bestemmelser om beregning av hhv. ordinær års
premie, reguleringspremie og særskilte engangs
premier for ytelser som ikke lar seg premiesette på 
forhånd, jf. inndelingen av årlig premie i § 10A-2 
første ledd. Det slås videre fast når slike premier 
skal beregnes, og at premiene skal tilføres pen
sjonsordningen hvert år. 

Første ledd første punktum er i all hovedsak for
mulert i overensstemmelse med foretakspensjons
loven § 9-2 første ledd. 

Første ledd annet punktum markerer at det 
skal skje en forhåndsberegning av premien. 
Bestemmelsen reflekterer at en lønnsøkning vil ha 
to virkninger i en foretakspensjonsordning hvor 
pensjonsytelsene er fastsatt som en prosent av 
sluttlønnen. For det første må den forhåndsbereg
nede årspremien ved en lønnsøkning omregnes 
slik at den dekker den økte lønnen for resten av 
året. Dette vil utgjøre et tillegg til den ordinære års
premien som er beregnet ved årets begynnelse og 
omfattes ikke av reglene om reguleringspremie. 
Den andre virkningen av lønnsutvikling er at det 
må innbetales premie som følge av at lønnsutviklin
gen også medfører økning av allerede opptjente 
pensjonsrettigheter (reguleringspremie). Det må 
således skje en regulering i forhold til premien 
som er innbetalt for tidligere år. 

Annet ledd gjelder den andre virkningen av 
lønnsutviklingen, nemlig premien for oppregule
ring av allerede opptjente pensjonsrettigheter hos 
medlemmene som følge av lønnsutviklingen. For 
å kunne sikre denne økningen må pensjonsinnret
ningen tilføres ytterligere midler gjennom pre
miebetaling fra forsikringstaker. Det følger av 
foretakspensjonsloven § 5-2 tredje ledd at det ved 
oppregulering av eksisterende pensjonsrettighe
ter kan ses bort fra lønnsutvikling som overstiger 
det som anses som alminnelig lønnsøkning i fore
taket. 

Det vil ikke være mulig for pensjonsinnretnin
gen å forhåndsberegne reguleringspremien før det 
er avklart hva lønnsutviklingen blir. Annet punk
tum krever derfor at beregning av reguleringspre
mien skal skje på tidspunktet for oppregulering av 
pensjonsrettighetene, jf. foretakspensjonsloven § 
5-2 tredje ledd. Denne beregningsbestemmelsen 
innebærer ingen innsnevring av den adgang til 
betalingsutsettelse som følger av foretakspen
sjonsloven § 9-2 annet ledd i tilfelle hvor lønnsøk
ningen overstiger et visst nivå. 

Tredje ledd gjelder beregning av premie for 
ytelser som ikke faller inn under første eller annet 
ledd. I avsnitt 6.3.1 fremgår det at slike ytelser er 
svært sjeldne i ytelsesbaserte foretakspensjons
ordninger, se også avsnitt 6.3.5. I de tilfeller der det 
likevel skulle bli aktuelt, skal slik engangspremie 
beregnes på tidspunktet da pensjonsrettighetene 
oppstår. 

Det er ikke tatt inn bestemmelser om premie
beregningen av fradrag for beregnet folketrygd i § 
10A-3 idet slike bestemmelser følger av foretaks
pensjonsloven § 5-5. 
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Til § 10A-4. Vilkår for fellesordning for premieberegning 

Bestemmelsen gir hjemmel for etablering av felles
ordninger for premieberegning hos pensjonsinn
retninger som tilbyr ytelsesbaserte foretakspen
sjonsordninger, når formålet er å motvirke at pen
sjonskostnaden for de enkelte medlemmer for 
tilsvarende pensjonsrettigheter varierer med 
kjønn og alder. Fellesordning opprettet i henhold 
til bestemmelsen, kan ikke ha til formål å motvirke 
at pensjonskostnadene varierer med andre forhold 
enn kjønn og alder. 

Bestemmelsen innebærer et unntak fra ellers 
gjeldende regler for premieberegning, jf. forsi
kringsloven kapittel 9. Dette er også bakgrunnen 
for henvisningen til kapittel 9. § 10A-4 fastsetter 
videre de nærmere minstekrav som må være til 
stede for at ulike pensjonsordninger skal kunne 
inngå i samme fellesordning. 

I lovforslaget er «premie» brukt i betydningen 
premie for den enkelte pensjonsordning. Når det 
gjelder kostnadene knyttet til det enkelte medlem, 
er «pensjonskostnad» brukt for å markere et skille 
mellom samlede kostnader på pensjonsordningens 
premienivå og kostnadene knyttet til de enkelte 
medlemmer av pensjonsordningen. Fellesordnin
gen har til oppgave å angi fremgangsmåten for 
beregningen av premien for de enkelte pensjons
ordninger som fellesordningen omfatter. Kostna
dene knyttet til de enkelte medlemmer av pen
sjonsordningen beregnes for å finne ut hvor mye 
midler pensjonsinnretningen må tilføres for å 
kunne sikre pensjonsrettighetene som medlem
met opptjener årlig. Det vises til avsnitt 3.1. 

Første ledd svarer til forsikringsloven § 10-6 før
ste ledd i bestemmelsene som gjelder for kommu
nale pensjonsordninger og innebærer en adgang 
for pensjonsinnretningen til å etablere fellesord
ning eller fellesordninger. Bestemmelsen innehol
der ingen plikt for et livselskap eller konsernpen
sjonskasse til å etablere fellesordning for ytelses
baserte foretakspensjonsordninger selv om forut
setningene for dette er til stede. Det er videre opp 
til det enkelte foretak å avgjøre om deres pensjons
ordning skal inngå i en fellesordning i pensjonsinn
retningen der pensjonsordningen er etablert. Det 
vises til avsnitt 6.1.1. 

Spørsmålet om hvor stor en fellesordning må 
være eller hvilken medlemssammensetning en fel
lesordning må ha i forhold til kjønn og alder for å 
oppnå tilstrekkelig utjevning, vil bero på den 
enkelte pensjonsinnretnings vurdering og en tolk
ning av grunnlaget for at den enkelte pensjonsord
ning inngår i en fellesordning. Det vises til avsnitt 
6.1.2. 

Annet ledd fastsetter hvilke minstekrav de 
enkelte pensjonsordninger må oppfylle for å kunne 
inngå i samme fellesordning. Det vises til avsnitt 
6.2.1. For kommunale pensjonsordninger er det 
ikke gitt tilsvarende bestemmelser som i annet og 
tredje ledd i paragrafen her idet Hovedtariffavtalen 
for kommunal sektor setter krav til hvordan pen
sjonsplanen i de kommunale pensjonsordninger 
skal utformes, herunder hvilke pensjonsytelse 
som medlemmene skal sikres og pensjonsytelse
nes størrelse. 

Av annet ledd første punktum følger det at alle 
pensjonsordningene som skal inngå i en og samme 
fellesordning skal ha pensjonsplaner som sikrer 
medlemmene samme typer av pensjonsytelser, se 
avsnitt 6.2.1. Etter foretakspensjonsloven skal en 
foretakspensjonsordning sikre medlemmene 
alderspensjon, jf. foretakspensjonsloven § 5-1. 
Utover dette er det opp til foretaket å velge om pen
sjonsordningen også skal sikre medlemmene ufø
repensjon og/eller etterlattepensjon, jf. foretaks
pensjonsloven §§ 6-1, 7-1 og 7-2. Første punktum 
innebærer at pensjonsordninger med pensjonspla
ner som sikrer medlemmene både alders-, uføre
og etterlattepensjon ikke kan inngå i samme felles
ordning som pensjonsordninger som bare sikrer 
alderspensjon eller alders- og uførepensjon. 

I annet ledd annet punktum fastsettes det at 
dersom pensjonsordningene i fellesordningen 
etter sine pensjonsplaner sikrer medlemmene 
etterlattepensjon i tillegg til alderspensjon, skal for
holdet mellom disse ytelsene være det samme 
etter pensjonsplanen for alle pensjonsordningene. 
Etter foretakspensjonsloven § 5-7 er det innenfor 
visse maksimalrammer opp til foretaket å fastsette 
størrelsen på den pensjon som medlemmene sik
res i pensjonsordningen. Foretakspensjonsloven § 
7-4 fastsetter at etterlattepensjonen skal fastsettes 
som en del av medlemmets alderspensjon. Pre-
mien for etterlattepensjon vil således avhenge av 
hvor stor del av alderspensjonen som etterlattepen
sjonen skal utgjøre og ytelsesnivået på alderspen
sjonen. For å sikre en forholdsmessig premiebe
lastning mellom pensjonsordningene i en felles
ordning, er det nødvendig at etterlattepensjonen 
utgjør en lik del av alderspensjonen i alle pensjons
ordningene. Kravet i annet punktum innebærer 
imidlertid ikke at ytelsesnivået på alderspensjonen 
må være det samme i alle pensjonsordningene i en 
fellesordning, jf. lovforslaget § 10A-4 tredje ledd. 
Når det gjelder uførepensjonen, fastsetter foretaks
pensjonsloven § 6-3 første ledd at den skal svare til 
alderspensjonen. Forholdet mellom alderspensjo
nen og uførepensjonen vil således være likt i alle 
pensjonsordninger i en fellesordning. 
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Annet ledd tredje punktum krever for det første 
at alle pensjonsordningene i en fellesordning må 
ha samme beregningsrente. Det vises til avsnitt 
6.2.2. 

Annet ledd tredje punktum krever videre at alle 
pensjonsordningene i en fellesordning i hovedsak 
skal ha samme beregningsgrunnlag. Det vises til 
foretakspensjonsloven § 9-3 første ledd som fast-
setter at årets premie for pensjonsordningen skal 
beregnes etter de retningslinjer (beregnings
grunnlaget) som selskapet eller pensjonskassen 
har meddelt Kredittilsynet. Loven krever ikke at 
beregningsgrunnlaget skal være likt for pensjons
ordningene i en fellesordning. Små variasjoner i 
beregningsgrunnlaget og variasjoner som gir lite 
utslag i pensjonskostnadene er i henhold til lovfor
slaget ingen hindring for at pensjonsordningene 
inngår i samme fellesordning. Selv om loven ikke 
krever likt beregningsgrunnlag for pensjonsord
ningene i en fellesordning, er det mulig for livsel
skapet å stille dette som vilkår for den enkelte fel
lesordning. Lovforslaget inneholder bare minste
krav til hvilke pensjonsordninger som kan inngå i 
samme pensjonsordning og det er opp til den 
enkelte pensjonsinnretning å vurdere om det skal 
stilles krav ut over lovens minstekrav. Se avsnitt 
6.2.1 og 6.2.2. 

Tredje ledd fastsetter uttrykkelig at pensjons
ordningene i en fellesordning ikke trenger å ha 
samme ytelsesnivå for alderspensjon. Dette har 
sammenheng med at fordelingsnøkkelen i lovfor
slaget § 10A-5 første ledd, årlig opptjent rett til 
alderspensjon, vil medføre at samlet premie for fel
lesordningen fordeles forholdsmessig på den 
enkelte pensjonsordning i forhold til ytelsesnivået 
i pensjonsordningen. Siden uførepensjonen i hen-
hold til foretakspensjonsloven § 6-3 første ledd skal 
svare til alderspensjonen, og etterlattepensjonen i 
henhold til foretakspensjonsloven § 7-4 fastsettes 
som en del av medlemmets alderspensjon, er det 
ikke nødvendig å nevne disse ytelsene i bestem
melsen. 

Til § 10A-5. Premieberegning i fellesordninger 

Formålet med paragrafen er å fastsette hvordan 
premieberegning i en fellesordning skal gjennom
føres. 

Første ledd gjelder beregningen av den ordi
nære årspremie og fastsetter at fellesordningen 
hvert år skal tilføres en premie tilsvarende sum-
men av ordinær årspremie fastsatt etter forsi
kringsstekninsk beregning for alle pensjonsord
ninger som inngår i fellesordningen. Etter annet 
punktum skal den samlede ordinære årspremie 
fordeles på den enkelte pensjonsordning i forhold 

til den rett til alderspensjon som samtlige medlem
mer i pensjonsordningen opptjener i løpet av året. 
Den årlige opptjente rett til alderspensjon er uav
hengig av det enkelte medlems kjønn og alder, og 
medfører således en fordeling av det samlede pre
mievolum i fellesordningen på den enkelte pen
sjonsordning som er uavhengig av disse kriteriene. 
Pensjonsinnretningen står ikke fritt til å velge noen 
annen fordelingsnøkkel enn retten til alderspen
sjon som medlemmene vil opptjene i løpet av året. 

I første ledd tredje punktum er pensjonsinnret
ningene gitt en rett til å unnta fra fordeling den 
delen av den ordinære årspremien som dekker 
kostnader til tjenester, jf. § 10A-3 første ledd. Disse 
kostnadene fastsettes ut fra andre kriterier enn 
alders- og kjønnssammensetningen for medlem
mene av en pensjonsordning og berører ikke 
alders- og kjønnsnøytralitet i pensjonsordningen. 
Det er en forutsetning at denne adgangen anven
des likt for alle pensjonsordningene som inngår i 
en fellesordning. Dette innebærer at denne delen 
av den ordinære årspremien enten må unntas fra 
fordeling for alle pensjonsordningene eller så må 
fordelingen omfatte kostnader for tjenester for alle 
pensjonsordningene i fellesordningen. Det vises til 
avsnitt 6.3.3. 

Annet ledd regulerer fordelingen av premien i 
tilfelle hvor en arbeidstaker i løpet av forsikringså
ret opptas i en pensjonsordning som inngår i en fel
lesordning. Av første punktum følger det at foreta
ket skal betale en tilleggspremie for den del av året 
som gjenstår når arbeidstakeren opptas som med
lem av pensjonsordningen. I henhold til annet 
punktum skal tilleggspremien beregnes ut fra pen
sjonsordningens andel av samlet årspremie til fel
lesordningen og økningen i pensjonsordningens 
beregningsgrunnlag som følge av at det nye med
lemmet opptas i pensjonsordningen. I tredje punk
tum er det lagt til grunn at avvik fra forsikringstek
nisk beregnet premie som følge av opptaket av nye 
arbeidstakere i løpet av forsikringsåret, inngår ved 
beregningen av ordinær årspremie til fellesordnin
gen i det etterfølgende år. Pensjonsinnretningens 
egenkapital vil således stå i forhold til risikoen for 
eventuelle avvik som oppstår i løpet av året som 
følge av opptak av arbeidstakere. Ved beregning av 
hvor stor andel av forskuddsbetalt premie som skal 
refunderes ved en arbeidstakers fratreden i løpet 
av året, gjelder metoden som beskrives i annet 
ledd tilsvarende. Det er nærmere redegjort for 
bestemmelsen i avsnitt 6.3.3. Bestemmelsen vil 
også gjelde ved arbeidstakers skifte av stilling som 
medfører endret lønnsnivå, jf. fjerde punktum. Det 
må da beregnes en tilleggspremie for resten av 
året som følge av lønnsøkning. 
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Tredje ledd angir hvilken premie en ny pen
sjonsordning som opptas i fellesordningen i løpet 
av forsikringsåret skal betale. Pensjonsinnretnin
gens risiko knyttet til et opptak av en ny pensjons
ordning vil kunne være større enn ved opptak av 
en enkelt arbeidstaker i løpet av året. Det vil være 
opp til mottakende pensjonsinnretning å avgjøre 
fra hvilket tidspunkt opptaket i tilfelle skal skje. 
Dersom pensjonsinnretningen vurderer at risi
koen er større enn det den er villig til å påta seg, vil 
opptak av pensjonsordningen måtte skje ved års
skiftet. Det vises til avsnitt 6.3.3. 

I avsnitt 6.3.4 redegjøres det nærmere for fjerde 
ledd. Utjevning av reguleringspremie i fellesord
ninger for ytelsesbasert foretakspensjon skal 
ifølge bestemmelsen være frivillig. Dette er i tråd 
med det som gjelder for kommunale pensjonsord
ninger. Første punktum fastsetter at det skal fast
settes i forsikringsavtalen om reguleringspremie 
skal beregnes særskilt for hver pensjonsordning, 
eller helt eller delvis ved gjennomsnittsberegning. 

Ved særskilt beregning, skal reguleringspre
mien beregnes for hver pensjonsordning i felles
ordningen ut fra den prosentvise økning av premi
ereserven for pensjonsordningen som er påkrevd 
som følge av oppregulering av medlemmenes opp
tjente pensjonsrettigheter ut i fra lønnsutviklingen, 
jf. annet punktum. 

Ved gjennomsnittsberegning skal fellesordnin
gen hvert år tilføres reguleringspremier tilsva
rende summen av årlige reguleringspremier for 
samtlige pensjonsordninger som inngår i fellesord
ningen. Modellen for beregning av reguleringspre
mien ved gjennomsnittsberegning er den samme 
som for den ordinære årspremien, men fordelings
nøkkelen er en annen enn den som anvendes ved 
den ordinære årspremien, jf. tredje punktum. Fast
settelsen av den enkelte pensjonsordnings andel 
av reguleringspremien skjer ved at samlet forsi
kringsteknisk beregnet reguleringspremie for 
samtlige pensjonsordninger i fellesordningen 
beregnet ut fra forholdet mellom samlet premiere-
serve for hver av pensjonsordningene på tidspunk
tet for oppregulering av pensjonsrettighetene. For
delingsnøkkelen er således premiereserven. Det 
foreslås videre å åpne for at pensjonsordningene 
som utjevner reguleringspremie i en fellesordning 
kan velge å unnta premiereserve knyttet til pensjo
ner under utbetaling (løpende pensjoner) fra forde
lingsnøkkelen for reguleringspremie, jf. fjerde 
punktum. 

Kostnader kan på samme måte som for ordinær 
årspremie, unntas utjevning og beregnes og belas
tes den enkelte pensjonsordning særskilt. 

Femte ledd fastsetter at i de tilfeller hvor det 
skal foretas regulering av pensjoner under utbeta
ling etter foretakspensjonsloven §§ 5-10 til 5-12 
eller etter bestemmelser i pensjonsordningens 
regelverk, skal reguleringspremien for løpende 
pensjoner belastes den pensjonsordning det gjel
der. 

I private pensjonsordninger skjer det ingen 
oppregulering av fripoliser, men disse har rett til 
overskudd. Det skjer heller ingen tvungen oppre
gulering av løpende pensjoner, men overskudd på 
midler knyttet til disse pensjonene skal benyttes til 
regulering opp til G-regulering, jf. foretakspen
sjonsloven § 5-10. Tilskudd som arbeidsgiver yter 
til pensjonistenes overskuddsfond, jf. foretakspen
sjonsloven § 5-11, er ikke reguleringspremie. 
Reguleringspremien i privat sektor vil derfor bare 
omfatte oppregulering av opptjente rettigheter for 
yrkesaktive. Høyere årspremie for resten av året 
som følge av at lønnen og dermed pensjonsgrunn
laget har økt, inngår ikke i reguleringspremien, 
men beregnes etter lovforslaget § 10A-3 første 
ledd. 

Når det gjelder fordeling av engangspremier 
som nevnt i § 10A-3 tredje ledd, foreslås i sjette ledd 
en valgfrihet for pensjonsinnretningen. Valget av 
fordelingsnøkkel skal fremgå av forsikringsavta
len. Det vises til avsnitt 6.3.5. 

Til § 10A-6. Eldre arbeidstakere 

Bestemmelsen har til formål å sikre lik behandling 
av eldre arbeidstakere i pensjonsordningene som 
inngår i en fellesordning Det er nærmere redegjort 
for bestemmelsen i avsnitt 6.2.3. 

Foretakspensjonsloven § 3-9 annet ledd åpner 
for at foretaket kan fastsette at arbeidstakere som 
ved ansettelse har mindre enn ti år igjen til pen
sjonsalder, kan holdes utenfor pensjonsordningen. 
Alternativt kan arbeidsgiver fastsette i regelverket 
for pensjonsordningen at disse arbeidstakerne 
skal opptas i pensjonsordningen, men med redu
serte ytelser, jf. foretakspensjonsloven § 5-6 første 
ledd bokstav c. Foretakspensjonsloven § 3-9 tredje 
ledd fastsetter videre som utgangspunkt at tidli
gere opptjent tjenestetid ikke skal medregnes for 
denne gruppen arbeidstakere med mindre foreta
ket tar inn en bestemmelse om medregning i regel
verket for pensjonsordningen. 

Bestemmelsen krever at alle pensjonsordnin
gene i en fellesordning skal ha samme regler hva 
gjelder behandlingen av arbeidstakere som ved 
ansettelse har mindre enn 10 år igjen til pensjons
alder. Dette gjelder både opptak, opptjening av rett 
til pensjon og i forhold til medregning av tidligere 
tjenestetid. 
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Bestemmelsen medfører at eldre arbeidstakere 
som ved ansettelse har mindre enn ti år igjen til 
pensjonsalder, ikke sikres samme behandling som 
andre arbeidstakere i pensjonsordningene som 
inngår i en fellesordning. Full aldersnøytralitet i 
pensjonsordningene vil dermed ikke nødvendigvis 
være oppfylt ved en pensjonsordnings etablering 
og inntreden i en fellesordning etter bestemmel
sene i dette lovforslaget. 

Lov om obligatorisk tjenestepensjon fastsetter 
imidlertid at foretak som benytter adgangen til å 
holde personer med mindre enn ti år igjen til pen
sjonsalderen ved ansettelse utenfor pensjonsord
ningen, skal opprette en innskuddspensjonsord
ning som oppfyller minimumskravet på to prosent 
årlig innskudd for denne gruppen, jf. lov om obliga
torisk tjenestepensjon § 5 fjerde ledd. 

Til § 10A-7. Innbetaling av premie 

Første ledd angir den umiddelbare forsikringsretts
lige virkningen av manglende innbetaling av pre
mie, og er en sentral bestemmelse hva gjelder for
ståelsen av fellesordningens rettslige virkninger 
for den enkelte pensjonsordning og den enkelte 
forsikrede. Første punktum gjør det klart at der
som en forsikringstaker ikke betaler premien, vil 
de forsikringsforpliktelser som premien skulle 
dekke, ikke bli sikret av pensjonsinnretningen og 
at denne virkningen ikke endres selv om pensjons
ordningen inngår i en fellesordning. Forsikringsta
kerne for de øvrige pensjonsordningene i en felles
ordning vil ikke være ansvarlige for å dekke den 
premie som ikke blir innbetalt fra andre forsi
kringstakere i fellesordningen. Heller ikke pen
sjonsinnretningen vil stå ansvarlig i forhold til med
lemmene dersom ikke premie innbetales i henhold 
til det som er avtalt i forsikringsavtalen. 

Dersom premie ikke blir betalt, har pensjons
innretningen etter annet punktum plikt til å varsle 
medlemmene i berørte pensjonsordninger om at 

økte forsikringsforpliktelser ikke vil bli dekket 
som følge av manglende premieinnbetaling fra for
sikringstakers side. Slik varslingsplikt må ses i 
sammenheng med at opptjent pensjon bortfaller 
dersom premie for et forsikringsår ikke blir betalt 
ved årets utgang eller ved utløpet av annen frist 
fastsatt i nytt premievarsel etter forsikringsavtale
loven § 14-2. Dersom opptjent ikke-sikret pensjon 
allerede er utbetalt, kan slik pensjon ikke kreves 
tilbakebetalt. Bestemmelsen er omtalt i avsnitt 6.4. 

Første ledd er ikke ment å stenge for forsi
kringsvilkår om oppsigelse av en pensjonsordning 
som følge av manglende premieinnbetaling. 
Denne bestemmelsen angir kun den umiddelbare 
forsikringsrettslige virkningen av manglende inn
betaling av premie. 

Etter annet ledd kan departementet fastsette 
nærmere regler om innbetaling av premie. Hjem
melen må ses i sammenheng med at Banklovkom
misjonen i sitt lovutkast foreslo detaljerte bestem
melser om når premie skulle innbetales. Etter 
departementets vurdering bør slike bestemmelser 
eventuelt gis i forskrift. Det vises til omtale i propo
sisjonen i avsnitt 6.4. 

Til § 17-1. Ikrafttredelse 

Det vises til omtale av bestemmelsen i kapittel 7. 

Til § 17-2. Overgangsregler 

Det vises til omtale av bestemmelsen i kapittel 7. 

Finansdepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
lov om endringer i forsikringsloven (utlikning i fel
lesordninger for premieberegning). 

Vi HARALD, Norges Konge,


s t a d f e s t e r : 


Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i forsikringsloven (utlikning i fellesordninger 
for premieberegning) i samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 

til lov om endringer i forsikringsloven 


(utlikning i fellesordninger for premieberegning)


I 

I lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, 
pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsi
kringsloven) gjøres følgende endringer: 

§ 9-1 første ledd skal lyde: 
Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for sel

skaper som yter kollektiv livsforsikring, individuell 
livsforsikring eller begge deler, med mindre annet 
følger av reglene om kommunale pensjonsordnin
ger i kapittel 10 eller av reglene om fellesordning for 
premieberegning for pensjonsordninger med ytelses
basert foretakspensjon i kapittel 10 A. 

Nytt kapittel 10 A skal lyde: 
Kapittel 10 A. Fellesordning for premiebereg
ning for pensjonsordninger med ytelsesbasert 
foretakspensjon 

§ 10A-1. Virkeområde mv. 
Bestemmelsene i dette kapittel gjelder pen

sjonsordninger med ytelsesbasert foretakspensjon 
hvor finansieringsordningen er basert på premie
beregning i fellesordninger. 

Ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger 
som nevnt i første ledd kan bare inngå i fellesord
ning bestående av andre ytelsesbaserte foretaks
pensjonsordninger. 

En felles pensjonsordning for konsernforetak 
kan utgjøre en fellesordning. 

En pensjonsinnretning som har en eller flere 
fellesordninger skal føre regnskap for hver felles
ordning. 

Departementet kan gi nærmere regler til utfyl
ling, gjennomføring og avgrensning av reglene i 
kapitlet her. 

§ 10A-2. Årets premier 
Årlig premie for en pensjonsordning skal til

svare summen av ordinær årspremie, regulerings
premie og særskilte engangspremier for ytelser 
som ikke kan premiesettes på forhånd. 

Premier beregnes etter § 10A-3 hvis ikke noe 
annet følger av reglene i §§ 10A-4 og 10A-5 om fel
lesordning for premieberegning. 

§ 10A-3. Premieberegning 
Pensjonsordningen skal årlig tilføres en premie 

som etter beregningsgrunnlaget for ordningen er 
tilstrekkelig til å sikre rett til pensjon som medlem
mene vil opptjene i løpet av året, med tillegg av 
årets risikopremier og kostnader for tjenester 
(ordinær årspremie). Premie for hvert år beregnes 
ved årets begynnelse og senere i året i takt med 
lønnsutviklingen. 

Pensjonsordningen skal i tillegg hvert år tilfø
res premie til dekning av oppregulering i løpet av 
året av opptjente pensjonsrettigheter (regulerings
premie). Reguleringspremien beregnes på tids
punktet for oppreguleringen ut fra lønnsutviklin
gen i løpet av året. 

Pensjonsordningen skal også hvert år tilføres 
premie til dekning av pensjonsrettigheter som 
medlemmene i tilfelle får i løpet av året, og som 
ikke kan premiesettes på forhånd ut fra forsi
kringstekniske beregninger. Slik premie beregnes 
på det tidspunkt pensjonsrettighetene oppstår. 

§ 10A-4. Vilkår for fellesordning for premieberegning 
Bestemmelsene i kapittel 9 er ikke til hinder for 

at det opprettes fellesordninger som består av flere 
pensjonsordninger, for at premie for den enkelte 
pensjonsordning som inngår i en fellesordning, skal 
bli fastsatt ved beregning basert på prinsipper som 
vil motvirke at pensjonskostnaden for de enkelte 
medlemmer for tilsvarende pensjonsrettigheter vil 
variere med medlemmenes kjønn og alder. 

Alle pensjonsordningene i en fellesordning skal 
ha pensjonsplaner som gir samme typer av pen
sjonsytelser. Forholdet mellom alderspensjonsy
telse og etterlatteytelse for det enkelte medlem 
skal være det samme etter pensjonsplanene for alle 
pensjonsordningene. Alle pensjonsordningene 
skal bygge på samme beregningsrente og i hoved
sak samme beregningsgrunnlag. 
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Pensjonsordninger med pensjonsplaner som 
gir forskjellig ytelsesnivå for alderspensjon, kan 
inngå i samme fellesordning. 

§ 10A-5. Premieberegning i fellesordninger 
En fellesordning opprettet etter § 10A-4 skal hvert 

år tilføres premie tilsvarende summen av ordinær 
årspremie fastsatt etter forsikringsteknisk beregning 
for samtlige pensjonsordninger som inngår i felles
ordningen. Den enkelte pensjonsordnings andel av 
samlet ordinær premie til fellesordningen beregnes 
ut fra forholdet mellom den rett til alderspensjon som 
vil bli opptjent i løpet av året for samtlige medlemmer 
av hver av pensjonsordningene. Kostnader for tjenes
ter kan unntas fra fordeling i fellesordningen. 

Opptas en arbeidstaker som medlem av en pen
sjonsordning i løpet av et forsikringsår, belastes til
leggspremie for den del av året som gjenstår. Til
legget beregnes ut fra pensjonsordningens andel 
av samlet årspremie til fellesordningen og den pro
sentvise økningen av pensjonsordningens bereg
ningsgrunnlag etter første ledd annet punktum 
som det nye medlemmet representerer. Avvik fra 
forsikringsteknisk beregnet premie inngår ved 
beregningen av ordinær årspremie til fellesordnin
gen i det etterfølgende år. Bestemmelsene i første 
til tredje punktum gjelder tilsvarende ved bereg
ning av premietillegg for særskilt lønnsøkning for 
et medlem av pensjonsordningen. 

Dersom det i løpet av et forsikringsår opptas en 
ny pensjonsordning i en fellesordning, skal den ordi
nære årspremien beregnes ut fra den samlede ordi
nære årspremie til fellesordningen som er beregnet 
for året, og den prosentvise økningen av det samlede 
beregningsgrunnlaget etter første ledd annet punk
tum som pensjonsordningen representerer. 

Det skal fastsettes i forsikringsavtalen om regu
leringspremie som nevnt i § 10A-3 annet ledd skal 
beregnes særskilt for hver pensjonsordning eller 
helt eller delvis ved gjennomsnittsberegning. Ved 
særskilt beregning skal reguleringspremien 
beregnes for hver pensjonsordning i fellesordnin
gen ut fra den prosentvise økning av premiereser
ven for pensjonsordningen som er påkrevd som 
følge av oppregulering av medlemmenes opptjente 
pensjonsrettigheter ut fra lønnsutviklingen. Ved 
gjennomsnittsberegning skal fellesordningen 
hvert år tilføres reguleringspremier tilsvarende 
summen av årlig reguleringspremie etter § 10A-3 
annet ledd for samtlige pensjonsordninger som 
inngår i fellesordningen. Den enkelte pensjonsord
ningens andel av samlet reguleringspremie til fel

lesordningen beregnes ut fra forholdet mellom 
samlet premiereserve for hver av pensjonsordnin
gene på tidspunktet for oppregulering av pensjons
rettighetene. Ved beregning av premiereserve 
etter reglene i leddet her skal premiereserve knyt
tet til pensjoner under utbetaling unntas fra bereg
ningen, med mindre annet er fastsatt. Kostnader 
for tjenester kan beregnes og belastes særskilt for 
hver pensjonsordning. 

Reguleringspremie for pensjoner under utbeta
ling skal beregnes og betales særskilt for hver 
enkelt pensjonsordning. 

Det skal fastsettes i forsikringsavtalen i hvilken 
utstrekning premier som nevnt i § 10A-3 tredje 
ledd skal beregnes særskilt for hver pensjonsord
ning eller helt eller delvis ved gjennomsnittsbereg
ning som nevnt i første ledd. 

§ 10A-6. Eldre arbeidstakere 
Alle pensjonsordninger i en fellesordning skal 

ha samme regler om opptak av medlemmer som 
har mindre enn 10 år igjen til pensjonsalderen, og 
om rett til pensjon og medregning av tidligere tje
nestetid for slike arbeidstakere når de er opptatt 
som medlemmer, jf. foretakspensjonsloven § 3-9 
annet og tredje ledd, jf. § 5-6 første ledd bokstav c. 

§ 10A-7. Innbetaling av premie 
Blir premie for et forsikringsår ikke innbetalt 

ved årets utgang eller ved utløpet av annen frist 
fastsatt i nytt premievarsel etter lov 16. juni 1989 nr. 
69 om forsikringsavtaler § 14-2, bortfaller den 
økning av forsikringsforpliktelsene som den ikke 
innbetalte premien skulle dekke. Medlemmene i 
pensjonsordningen skal i tilfelle varsles om dette. 
Det kan likevel ikke som følge av slikt bortfall kre
ves tilbakebetaling av for mye utbetalt pensjon. 

Departementet kan ved forskrift fastsette nær
mere regler om innbetaling av premie. 

§ 17-1 tredje ledd oppheves. 

§ 17-2 første ledd skal lyde: 
Departementet kan gi nærmere overgangs

regler. 

II 

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. 
Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmel

sene til forskjellig tid. 
Kongen kan fastsette overgangsregler. 
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