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HØRING – NOU 2013: 3 PENSJONSLOVENE OG FOLKETRYGDREFORMEN III OG  

FINANSTILSYNETS HØRINGSNOTAT AV 7. JANUAR 2013  

 
Norwegian Insurance Partner (NIP) viser til Finansdepartementets høringsbrev av 11. januar 2013 og  

Finanstilsynets høringsnotat av 7. januar 2013 om håndtering av levealdersrisiko i ny kollektiv 

tjenestepensjonsforsikring. 

 

NIP er i hovedsak positiv til Banklovkommisjonens lovutkast til nytt kollektivt tjenestepensjonsprodukt med 

overgangsregler, forutsatt at Finanstilsynets forslag til håndtering av levealdersrisiko legges til grunn. 

Forslagene er godt tilpasset hovedprinsippene i ny folketrygd, samt de soliditetsmessige og økonomiske 

utfordringene som har blitt en stadig større utfordring for pensjonsinnretningene og foretakene de senere 

årene. 

 

NIP vil i denne høringsuttalelsen gi våre bemerkninger til NOU 2013: 3 Utredning nr. 27 fra 

Banklovkommisjonen (del 1 i vårt høringsuttalelse) og til Finanstilsynets høringsnotat (del 2). 

 

DEL 1: NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III 

I det følgende vil vi gi våre kommentarer til NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III: 

 

1. Innledning 

I Banklovkommisjonens utredning nr. 26, NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II, ble det 

lagt frem utkast til ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring. I Banklovkommisjonens Utredning nr. 27, 

NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III, er hovedtema overgangsregler for eksisterende 

ytelsesbaserte pensjonsordninger ved gjennomføring av den nye tjenestepensjonsloven. Videre inneholder 

lovutkastet overgangsregler for fripoliser utstedt før ny tjenestepensjonslov trer i kraft.  

 

Utkastet til overgangsregler skiller klart mellom gammel og ny opptjening av rett til alderspensjon. 

Utgangspunktet er dels at det etableres et grunnlag for ny pensjonsopptjening i samsvar med regelverket i 

tjenestepensjonsloven, og dels at medlemmenes rett til allerede grunnlovfestet opptjent pensjon samtidig 

videreføres i pensjonsordningen uten utstedelse av nye fripoliser. Det sikres således kontinuitet i 

medlemskapet. Dermed vil et medlems opptjente pensjon i pensjonsordningen til enhver tid tilsvare 

summen av årlig pensjonsytelse opptjent ved tidligere og ny pensjonsopptjening.  

 

Overgangsreglene åpner også for å kunne ta særlige hensyn til eldre arbeidstakere født i 1962 eller tidligere 

ved at ytelsesbasert opptjeningsmodell kan videreføres eller ved at det kan innbetales et tilleggsinnskudd 

for denne gruppen av arbeidstakere. 
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Ved utarbeidelse av overgangsordningen har Banklovkommisjonen lagt vekt på å forhindre videre 

akkumulering av avkastningsrisiko og levealdersrisiko, som kan bidra til å dempe virkningene for 

pensjonsinnretningene når et nytt og strengere kapitalregime blir gjennomført om noen år.  

 

2. Alternativer for tilpasning til ny tjenestepensjonslov 

Foretak som har ytelsesbasert pensjonsordning (åpen eller lukket) vil i henhold til utkastet til ny tjeneste-

pensjonslov ha følgende valgmuligheter for tilpasning av pensjonsordningens pensjonsplan og regelverk: 
 

a. § 7-3 første ledd angir at ytelsesordningen kan videreføres for samtlige arbeidstakere, og senest tre 

år etter at tjenestepensjonsloven trådte i kraft skal det fastsettes ny pensjonsplan for 

pensjonsordningen. 

b. Pensjonsordningen kan videreføres (tilpasses) for samtlige arbeidstakere til ny tjenestepensjonslov 

(standardmodell eller grunnmodell), jf. §§ 7-5 og 7-3.  

c. Som b, men det kan betales tilleggspremie (innskudd) for arbeidstakere født i 1962 eller tidligere,  

jf. § 7-6.  

d. Ytelsesordningen kan videreføres for arbeidstakere født i 1962 eller tidligere, jf. § 7-7 (som er et 

alternativ til å bruke tilleggspremie, jf. § 7-6). Øvrige medlemmer får opptjening i henhold til 

pensjonsplan utformet etter standardmodellen eller grunnmodellen.  

e. § 7-12 angir at ytelsesordningen kan videreføres for samtlige arbeidstakere i inntil tre år. Foretaket 

har her en reservasjonsrett i forhold til prinsippet om overgang til ny tjenestepensjonslov (unntak fra 

hovedregelen om fleksibel overgang). Innen tre år kan foretaket omdanne ytelsesordningen til 

innskuddsordning (med utstedelse av pensjonsbevis og avsetning til administrasjonsreserve). 

Foretaket kan likevel videreføre ytelsesordningen for arbeidstakere født i 1962 eller tidligere, 

jf. lovutkastet § 7-7. Alternativt kan ytelsesordningen innen tre år tilpasses ny tjenestepensjonslov,  

jf. alternativ b, c eller d ovenfor. 

 

Slik vi tolker §§ 7-3 og 7-12 er den eneste forskjellen at § 7-12 innen tre år fra lovens ikraftfredelse åpner 

for omdanning til innskuddspensjon, mens dette eventuelt ikke gjelder for § 7-3. Vi stiller derfor spørsmål 

ved om § 7-12 kan utgå, og at det i § 7-3 angis at foretaket alternativt kan foreta omdanning til 

innskuddspensjon innen tre år. Dette vil bidra til en forenkling av loven.  

 

Før ny tjenestepensjonslov trer i kraft kan foretaket omdanne ytelsesordningen til innskuddsbasert 

pensjonsordning (med utstedelse av fripoliser og avsetning til administrasjonsreserve), jf. lov om 

foretakspensjon § 15-6 første ledd: 

 

3. Kompleksitet og behov for forenkling 

Vi erfarer at markedet gir et ensidig og klart uttrykk for at utredningen og lovutkastet med overgangsregler 

er svært komplisert, og at det er vanskelig å se helheten i lovutkastet. Dette er tilbakemeldinger vi får fra 

bedriftsledere, tillitsvalgte, samt aktuarer og andre fageksperter. Vi erfarer også at dette bidrar til 

tolkningsutfordringer og misforståelser av regelverket i lovutkastet.  
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De viktigste årsakene til den betydelige kompleksiteten er etter vår syn som følger: 
 

a. Alternativene for tilpasning til ny tjenestepensjonslov, herunder overgangsreglene, samt alternativet 

for omdanning til innskuddspensjon, gir en god fleksibilitet for valg av løsning, men bidrar til en 

betydelig komplisering og utfordring med hensyn til valg av løsning. De alternative løsningene er 

skissert under punkt 2 ovenfor.  

b. Betegnelsene standardmodell og grunnmodell gir ikke noe klart skille eller klar indikasjon på 

egenskapene til de to modellene. To pensjonsmodeller, som hovedsakelig har relativt like vilkår, bidrar 

etter vårt syn til en unødvendig komplisering av regelverket. Se nærmere om dette under punktene 4 

og 5 nedenfor.  

c. Forskjellige vilkår for opptjening før og etter overgang til ny tjenestepensjonslov bidrar til 

komplisering. Løsningen med to separate pensjonsbeholdninger, som har forskjellige vilkår for 

regulering og opptjening av pensjonsbeholdningen før uttak av pensjon og for beregning og regulering 

av pensjon etter uttak av pensjon, bidrar til komplisering.   

d. To pensjonsbeholdninger for hvert medlem gir økt informasjonsbehov og krav om «dobbel» 

kontoføring. 

e. Regelverket er omfattende og totalt sett relativt uforståelig for de fleste.  

 

Etter vårt syn er det et betydelig behov for en forenkling av regelverket. Den kompleksitet som nå ligger i 

regelverket kan bidra sterkt til å påvirke foretakenes evne og muligheter til å tilpasse pensjonsordningen 

optimalt til foretakenes økonomi og personalpolitiske hensyn, samt til arbeidstakernes ønsker og behov. 

Tilsvarende kan det bli en utfordring for rådgivere å gi god informasjon om alternative løsninger, beregne 

økonomiske effekter, samt gi råd om optimale løsninger. En forenkling er etter vårt syn også nødvendig for 

å unngå en omdanning til innskuddspensjon i stort omfang og en massiv utstedelse av fripoliser som 

utvilsomt kan medføre meget alvorlige problemer for pensjonsinnretningene når kapitalkravene i det nye 

kapitalkravsregimet (Solvens II) om noen år vil måtte oppfylles. 

 

4. Forskjeller mellom standardmodellen og grunnmodellen 

Nedenfor gis en oppsummering av forskjeller mellom standardmodellen og grunnmodellen. 

 

4.1 Regulering av pensjonsbeholdningen i opptjeningstiden 

Hovedforskjellen mellom standardmodellen og grunnmodellen ligger primært i hvilken garanti foretaket 

skal gi medlemmene for årlig oppregulering av pensjonsbeholdningen i opptjeningstiden. Standard-

modellen sikrer oppregulering i forhold til lønnsveksten, jf. lovutkastet § 4-8 og eventuelt med vilkår om 

særskilt avtalt lønnsregulering, jf. § 4-9. Grunnmodellen sikrer regulering av pensjonsbeholdningen i 

opptjeningstiden i forhold til den avkastning som oppnås på pensjonsbeholdningen, jf. punkt 4-12 tredje 

ledd.  

 

4.2 Kostnader og risikopremier i utbetalingstiden, samt avsetning til administrasjonsreserve 

I standardmodellen skal alle kostnader og risikopremier dekkes av foretaket både i opptjeningstiden og i 

utbetalingstiden. Tilsvarende gjelder for grunnmodellen i opptjeningstiden, men i utbetalingstiden skal kun 

forvaltningskostnader dekkes av foretaket. Videre skal det i standardmodellen avsettes til administrasjons-

reserve ved utstedelse av pensjonsbevis, jf. § 6-2 annet ledd. Dette gjelder ikke for grunnmodellen.   
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Ved utforming av reglene for standardmodellen og grunnmodellen har Banklovkommisjonen lagt vesentlig 

vekt på å unngå eller begrense foretakenes plikt etter gjeldende regnskapspraksis til å balanseføre 

nåverdien av fremtidige pensjonsforpliktelser. Banklovkommisjonen har derfor søkt å utforme reglene for 

grunnmodellen slik at balanseføring i hovedsak skal kunne unngås. Ved utforming av standardmodellen er 

det lagt vesentlig vekt på å oppnå en betydelig begrensning av omfanget av et krav om balanseføring. 

 

Banklovkommisjonen gir i NOU 2012: 13 uttrykk for at «omfanget av balanseføringen vil bli vesentlig 

redusert i forhold til det som nå gjelder for ytelsesbasert foretakspensjon.» NIP er enig i denne 

konklusjonen, og kan ikke se at et eventuelt noe mildere krav til balanseføring i grunnmodellen kan være et 

argument for å velge grunnmodellen fremfor standardmodellen. Følgelig er dette ikke et hinder for 

sammenslåing av standardmodellen og grunnmodellen.  

 

5. Forenkling ved sammenslåing av standardmodellen og grunnmodellen 

NIP er av den oppfatning at en sammenslåing av standardmodellen og grunnmodellen kan bidra til en 

betydelig forenkling av ny tjenestepensjonslov uten at dette forringer de egenskaper som etter lovutkastet 

bidrar til hovedforskjellen mellom de to modellene.  

 

Sammenslåingen av de to modellene bør etter vårt syn kombineres med at håndtering av levealdersrisiko i 

ny kollektiv tjenestepensjonsforsikring følger Finanstilsynets anbefalinger i tilsynets høringsnotat av  

7. januar 2013. Dette vil også kunne bidra til en bedre produktløsning totalt sett for både foretakene, 

arbeidstakerne og pensjonsinnretningene. Se nærmere om dette under del 2 nedenfor. 

 

Standardmodellen og grunnmodellen kan på en relativt enkel måte rent lovteknisk slås sammen ved at 

følgende endringer gjennomføres i kapittel 4 under romertall II Standardmodell og romertall III 

Grunnmodell:  
 

a. Standardmodell og grunnmodell slås sammen ved at romertall III Grunnmodell (§§ 4-12 til og med  

4-14) utgår.   

b. Romertall II Standardmodell kan endre navn til eksempelvis «Pensjonsopptjening, kostnader og 

risikopremier». Eventuelt kan dette splittes i romertall II «Årlig pensjonsopptjening» og  

romertall III «Årlige kostnader og risikopremier». Sistnevnte vil etter vårt syn være den beste 

løsningen, som også fordrer minst endringer i lovutkastet.   

c. Vi støtter Finanstilsynets forslag til endring (ny setning) i § 4-6 annet ledd som lyder som følger: «Som 

grunnlag for fordelingen benyttes det beregningsgrunnlaget som er meldt til Finanstilsynet». Ingen 

øvrige endringer er nødvendig i § 4-6. 

d. I § 4-7 legges til et nytt femte ledd som kan lyde som følger: «Bestemmelsene i paragrafen her gjelder 

ikke pensjonsregulering i henhold til § 4-10.» 

e. § 4-8 endres til en «kan» bestemmelse i første punktum. For øvrig ingen endringer i § 4-8.  

f. Første punktum i § 4-9 endres som følger: «For foretak som regulerer pensjonsbeholdningen i henhold 

til § 4-8 kan det i pensjonsplanen fastsettes regler…» 

g. § 4-12 tredje ledd blir ny § 4-10 med følgende endring i første punktum: «For foretak som ikke 

anvender reguleringsvilkårene etter § 4-8 skal den avkastning som oppnås…» 

h. § 4-10 blir § 4-11, hvor tilskudd ikke sette(s) høyere enn 7 prosent (jf. lovutkastet § 4-10) eller  

ikke høyere enn 8 prosent (jf. lovutkastet § 4-13). 
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i. § 5-6 kan endres som følger: «Ved pensjonsordning opprettet etter standardmodellen kan 

pensjonsinnretningen og foretaket avtale at Pensjonsordningens midler skal forvaltes som egen 

investeringsportefølje med rett til investeringsvalg for foretaket. Avtalen medfører ingen begrensninger 

i foretakets forpliktelser overfor medlemmene i pensjonsordningen i henhold til regelverket eller loven 

her. § 5-6 får et nytt sjette ledd som angir: Bestemmelsene i paragrafen her gjelder kun for foretak som 

har vilkår om lønnsregulering av pensjonsbeholdningen etter § 4-8. 

 

Videre må det foretas (enkle) tilpasninger i §§ 4-2 annet ledd, 4-7 tredje ledd, 7-5 første ledd og  

7-6 annet ledd. 

 

Ovennevnte forlag til sammenslåing av standardmodellen og grunnmodellen medfører ingen endringer i 

vilkårene og foretakenes valgmuligheter og fleksibilitet for regulering av pensjonsbeholdningen i 

opptjeningstiden. Som nevnt er dette hovedforskjellen mellom modellene, jf. punkt 4.1 ovenfor.  

 

6. Øvrige endringer og forenklinger ved sammenslåing av standardmodellen og grunnmodellen 

Nedenfor vil vi beskrive øvrige endringer og forenklinger som er nødvendig å gjennomføre ved 

sammenslåing av standardmodellen og grunnmodellen, som har sammenheng med kostnader, 

risikopremier og avsetning til administrasjonsreserve.  

 

§ 4-11. Årlige kostnader og risikopremier 

Ved anvendelse av det dynamiske dødelighetsgrunnlaget K2013, bortfaller behovet for en særskilt premie 

for levealdersrisiko. Vi viser til Finanstilsynets forslag til endring av § 4-11 i tilsynets høringsbrev av  

7. januar 2013, som vi støtter.   

 

Avsetning til administrasjonsreserve 

En sammenslåing av standardmodellen og grunnmodellen medfører at det knyttes administrasjonsreserve 

til pensjonsbevis, jf. lovutkastet § 6-2. Dersom slik sammenslåing ikke skal gjennomføres, mener vi uansett 

at administrasjonsreserve bør knyttes til pensjonsbevis etter grunnmodellen. Vi støtter Finanstilsynets 

begrunnelse med at pensjonsytelsen i pensjonsbeviset ellers vil kunne angripes i år hvor avkastningen ikke 

vil kunne finansiere administrative kostnader, jf. lovutkastet § 4-14 annet ledd.  

 

7. Administrasjonsreserve  

Det fremkommer av almennmerknadene avsnitt 10.1.5 at Banklovkommisjonen legger til grunn at 

kursreserve, risikoutjevningsfond, premiefond og administrasjonsreserveavsetninger skal bestå uten at det 

gjøres noen endringer. Disse fondene skal fortsatt reguleres av forsikringsvirksomhetsloven. Det 

fremkommer ikke klart om administrasjonsreserveavsetninger avsatt før lovens ikrafttredelse skal inngå i 

pensjonsbeholdningen for tidligere opptjening. NIP antar at dagens regelverk for anvendelse av 

administrasjonsreserve videreføres.  

 

For ny pensjonsopptjening etter lovens ikrafttredelse vil NIP tilråde at det avsettes til administrasjons-

reserve i opptjeningstiden etter det samme prinsipp som i dag praktiseres for ytelsesbaserte pensjons-

ordninger. På denne måten reduseres eller bortfaller behovet for engangspremier ved utstedelse av 

pensjonsbevis eller ved omdanning eller avvikling av pensjonsordningen. Dette vil redusere eller eliminere 

kravet om balanseføring av foretakets økonomiske risiko for finansiering av administrasjonskostnader i 

utbetalingstiden, fordi det avsettes for slike kostnader i opptjeningstiden.  
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8. Tilleggsavsetninger  

NIP er av den oppfatning at det er vanskelig å trekke en konklusjon om hvilke regler som bør gjelde for 

anvendelse av tilleggsavsetning ved overgang til ny tjenestepensjonslov. NIP støtter på den ene side 

flertallets forslag om at tilleggsavsetningen skal inngå i pensjonsbeholdningen, og således kan anvendes til 

oppreservering til nytt dødelighetsgrunnlag, forutsatt at dette ikke bidrar til å redusere pensjons-

innretningenes bidrag til oppreservering. Samtidig har vi på den annen side sans for argumentasjonen til 

medlemmene Andreassen, Dalsøren, Gjelsvik, Mildal, Orskaug, Skomsvold og Storrødvann, jf. allmenn-

merknadene avsnitt 10.1.2. Disse medlemmene viser til at tilleggsavsetningene ikke er bygget opp for å 

finansiere livselskapenes påløpte ansvar for levealdersrisiko. En slik endring i bruk av tilleggsavsetninger 

som foreslått vil medføre en endring av risikodeling og balanse mellom kunde og livselskap. Disse 

medlemmene finner at utredningens forslag bidrar til å svekke foretakenes og fripoliseeiernes situasjon ut 

over det som er rimelig.  

 
Tilleggsavsetningene er kundefordelte midler, tilbakeholdt fra mulig overskudd. Formålet er at de skal 
redusere livsforsikringsselskapets avkastningsrisiko ved forvaltning av midler knyttet til den enkelte 
kontrakt. Bufferen bidrar til bedre forvaltning, og kan potensielt føre til økt overskudd til foretak og 
fripoliseeiere, samt lavere premie for rentegaranti for foretakene. 
 

9. Lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold 

NIP støtter forslaget fra Banklovkommisjonen om de økte innskuddsgrensene, som tilsvarer øvre grense for 

premieinnskudd i ny tjenestepensjonslov. Dette vil gi foretak med innskuddsbasert pensjonsordning 

muligheter til å sikre fremtidige pensjonsytelser på linje med pensjon etter ny tjenestepensjonslov. Videre 

støttes forslaget om fjerning av bunnfradraget (1G) slik at pensjonsopptjeningen skjer fra første 

(lønns)krone og endring av knekkpunkt fra 6G til 7,1G, begge endringer på linje med modernisert 

folketrygd.   

 

10. Forholdet mellom ny tjenestepensjonslov og forsikringsvirksomhetsloven 

Ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring vil reise spørsmål om behov for å foreta endringer i andre 

lover som eksempelvis forsikringsvirksomhetslovens kapittel 9. Banklovkommisjonen har hatt fokus på 

dette, jf. NOU 2012: 13 avsnitt 1.1.2. NIP vil anbefale at dette følges opp av Banklovkommisjonen. 

 

11. Flytting av pensjonsordninger 

Under Banklovkommisjonens arbeid er det fra ulike hold pekt på at adgangen til flytting er av vesentlig 

betydning for konkurranseforholdene i kollektiv forsikring, og at det også etter overgangen fra eksisterende 

ytelsesordninger til pensjonsordninger tilpasset tjenestepensjonsloven bør foreligge reell flytteadgang. Selv 

om flytting av pensjonsforpliktelser opptjent før tjenestepensjonslovens ikrafttredelse kan by på 

problemer, er det viktig at en reell flytteadgang i hvert fall foreligger for den del av pensjonsordningen som 

gjelder ny pensjonsopptjening ved tjenestetid etter at loven og overgangsordningen er trådt i kraft. 

 

Banklovkommisjonen viser særskilt til at forsikringsvirksomhetsloven § 11-2 krever at flyttingen omfatter 

hele pensjonsordningen, noe som medfører at det kan reises spørsmål om det er adgang til å dele 

pensjonsordningen med sikte på flytting av den del som gjelder medlemmenes nye pensjonsopptjening.  
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For øvrig er reglene om beregning og overføring av midler i forsikringsvirksomhetsloven §§ 11-7 og 11-10 

utformet ut fra de særlige forholdene i eksisterende foretakspensjonsordninger. Dette innebærer at det 

foreligger et behov for å foreta en gjennomgang av forsikringsvirksomhetslovens kapittel 11 med sikte på 

tilpasse regelverket til pensjonsordninger etter tjenestepensjonsloven. Det samme gjelder mulighetene for 

tegning av kontrakt om tjenestepensjonsordning for ny opptjening i en annen pensjonsinnretning enn den 

som har eksisterende ytelsesbaserte pensjonsordning før tjenestepensjonslovens ikrafttredelse. 

 

NIP vil presisere at det er viktig at dette følges opp av Banklovkommisjonen, samt at det fastsettes regler 

for flytting når en kontrakt er under oppreservering til nytt dødelighetsgrunnlag som sikrer en god og sunn 

konkurranse i markedet.  

 

12. Andre kommentarer til lovutkastet  

I det følgende vil vi gi våre kommentarer til enkelte paragrafer i lovutkastet: 

 
§ 4-1. Grenser for årlig premie for alderspensjon 

 (2) Prosentgrensene i første ledd gjelder ikke reguleringspremie som foretaket skal dekke etter §§ 4-8 

tredje ledd, 4-9 annet tredje ledd og 4-20 annet ledd. Det samme gjelder kostnader og risikopremier som 

omfattes av § 4-11., og årlig premie for premiefritak ved uførhet etter § 2-1 annet ledd. Kongen kan ved 

forskrift fastsette høyere prosentsatser for stillinger med rett til uttak av tjenestepensjon før fylte 62 år.  

  
Tekst etter komma «og årlig premie for premiefritak for uførhet etter § 2-1 annet ledd» kan fjernes, fordi 

det er angitt i § 4-11. 

 

§ 4-20. Årlig avkastning. Regulering av pensjoner 

Paragrafens annet ledd har bestemmelse om at det kan fastsettes i pensjonsplanen at pensjoner under 

utbetaling skal reguleres årlig i samsvar med alminnelig lønnsutvikling og fratrekkes deretter  

0,75 prosent, eller i samsvar helt eller delvis med endring av grunnbeløpet i folketrygden. 

 

I mandatet til Banklovkommisjonen legges følgende til grunn for regulering av løpende pensjoner: 
 

«Kommisjonen bes for øvrig legge opp til at reguleringen av løpende pensjoner følger opp det 

reguleringsprinsipp som er vedtatt for folketrygden og som vil legges til grunn også for offentlige 

tjenestepensjoner».  

  

En regulering i samsvar helt eller delvis med endringen i grunnbeløpet er etter vårt syn ikke i samsvar med 

mandatet. Hel regulering vil gi en overregulering, mens en delvis regulering på eksempelvis 20 prosent av 

grunnbeløpet vil gi en betydelig lavere regulering.  

 

Videre fremkommer det av annet ledd at årlig avkastning som overstiger årets pensjonsreguleringspremie 

skal tilføres pensjonsordningens pensjonsreguleringsfond. I denne sammenheng vil vi bemerke at en delvis 

regulering i forhold til grunnbeløpet, eksempelvis på 20 prosent, kan bidra til at det på sikt akkumuleres 

betydelige midler på pensjonsreguleringsfondet.  
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«Kan» bestemmelsen i § 4-20 annet ledd bør derfor etter vårt syn følge det reguleringsprinsipp som er 

vedtatt for folketrygden. § 4-20 kan da endres som følger: 

 

(2) Det kan fastsettes i pensjonsplanen at pensjoner under utbetaling skal reguleres årlig i samsvar med 
alminnelig lønnsvekst og fratrekkes deretter 0,75 prosent det reguleringsprinsipp som gjelder for 
alderspensjoner i folketrygden. , eller i samsvar helt eller delvis med endring av grunnbeløpet i 
folketrygden. Årlig pensjonsreguleringspremie dekkes av årets avkastning av midlene i pensjons-
beholdningene til de medlemmer som har uttatt pensjon. Årlig avkastning som overstiger årets 
pensjonsreguleringspremie skal tilføres pensjonsordningens pensjonsreguleringsfond. Dersom årlig 
reguleringspremier ikke kan dekkes av årets avkastning eller ved overføring av midler i pensjons-
reguleringsfondet, skal udekket del av pensjonsreguleringspremien dekkes av foretaket. 
 

Paragrafens tredje ledd har følgende ordlyd: 
 

«Dersom regelverket ikke inneholder bestemmelse som nevnt i annet ledd, skal årlig avkastning av 

midlene i det enkelte medlems pensjonsbeholdning i utbetalingsperioden utbetales som tillegg til 

medlemmets pensjonsytelse i påfølgende år. Når annet ikke er avtalt mellom medlemmet og 

pensjonsinnretningen skal avkastning som vil gi tillegg til pensjonsytelsen på mer enn en regulering av 

pensjonsytelse i samsvar med alminnelig lønnsvekst, deretter fratrukket 0,75 prosent, tilføres 

medlemmets pensjonsbeholdning og benyttes til tilsvarende tillegg til pensjoner som vil bli utbetalt i 

etterfølgende år.» 

 

NIP bemerker at denne bestemmelsen vil medføre at det ikke er pensjonsbeholdningen som oppreguleres, 

og som vil gi varige tillegg til årlig pensjonsytelse, slik det praktiseres i foretakspensjonsloven. Dersom 

tredje ledd legger opp til at årets avkastning skal anvendes fullt og helt til pensjonstillegg etterfølgende år, 

vil vi sterkt anbefale at reguleringsbestemmelsen i foretakspensjonsloven videreføres, som vil gi en langt 

jevnere pensjonsutbetaling til pensjonsmottakerne.   

 

Vi viser til Finanstilsynets forslag til endring av § 4-20 tredje ledd i tilsynets høringsbrev av 7. januar 2013, 

som vi støtter.   

 

§ 5-13. Overføring til foretaket 

Foretakenes premiefond er betydelig redusert de siste 10 – 15 år og vi antar at premiefondet som et grovt 

gjennomsnitt for bransjen nå utgjør et beløp betydelig lavere enn årets premie. Vi foreslår derfor at 

faktoren i § 5-13 første ledd reduseres fra seks til tre, samt at annet ledd utgår: 

 

(1) Er premiefondet ved årets utgang større enn seks tre ganger gjennomsnittet av årets og de to 

foregående års premier med kostnader og risikopremier for den eller de pensjonsordninger foretaket har, 

skal foretaket sørge for at det overskytende beløp tilbakeføres til foretaket.  

(2) Foretaket kan bestemme at midler i premiefondet som overstiger halvparten av grensen etter første 

ledd, skal overføres til foretaket. Før beslutning om overføring treffes av foretaket, skal spørsmålet 

forelegges styringsgruppen for pensjonsordningen eller styret i pensjonskassen til uttalelse.  
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§ 7-3. Tilpasning av pensjonsordningens pensjonsplan og regelverk 

Vi antar at det i § 7-3 første ledd også skal vises til overgangsreglene i § 7-6: 

 

(1) Foretaket og pensjonsinnretningen skal sørge for at det så snart som mulig og senest tre år etter at 

tjenestepensjonsloven trådte i kraft, blir fastsatt ny pensjonsplan for pensjonsordningen. Pensjonsplanen 

skal utformes i samsvar med kravene i § 4-2 og omfatte alle medlemmene i pensjonsordningen, likevel slik 

at det kan fastsettes særlige regler for arbeidstakere som omfattes av §§ 7-6 og  7-7. 

 

§ 7-6 Tilleggspremie for eldre medlemmer 

Vilkårene om øvre grense for tilleggspremie angitt i annet ledd vil være administrativt krevende og således 

gi økte kostnader for pensjonsinnretningene. Vi vil anbefale at tilleggspremien beregnes sjablonmessig 

etter en degressiv skala avhengig av alder (høyest tilleggspremie for medlemmer med kort tid til 

opptjeningsalder, som nedtrappes gradvis for medlemmer med 15 år igjen til opptjeningsalder).  

 

§ 7-9. Pensjonsbevis til fratrådte arbeidstakere 

1) Pensjonsinnretningen skal utstede pensjonsbevis i henhold til reglene i kapittel 6 for opptjent pensjon 

etter § 7-4 annet ledd 7-8 annet ledd til arbeidstakere som etter at loven trådte i kraft, fratrer sin stilling i 

foretaket og opphører å være medlem av pensjonsordningen. 

 

Her antar vi det skal vises til § 7-8 annet ledd, eventuelt kan henvisningen utgå.  

 
§ 13-3. Avvikling av pensjonsordningen 
Vi stiller spørsmål om vilkåret i § 13-3 tredje ledd om fordeling av premiefond ved avvikling av 

pensjonsordningen er misvisende eller utilsiktet, fordi lovutkastet fastsetter helt andre vilkår enn gjeldende 

bestemmelser i lov om foretakspensjon § 15-3 tredje ledd annet til fjerde punktum.  

 

Tredje ledd angir at «Midler i premiefondet overføres til foretaket.» Fjerde ledd angir at «Midler tilordnet et 

medlem skal benyttes til å sikre medlemmets rett til opptjent pensjon ved utstedelse av pensjonsbevis etter 

reglene i kapittel 6 og § 7-9 og i tilfelle til fortsatt premiebetaling.»  

 

Særmerknadene til § 13-3 angir at paragrafen viderefører reglene i foretakspensjonsloven § 15-3, og 

merknadene til tredje ledd sier følgende: 

 

«Tredje ledd inneholder reglene om fordeling av premiefondet, og svarer til foretakspensjonsloven  

§ 15-3 tredje ledd annet til fjerde punktum. Det er imidlertid foreslått at den del av premiefondet som ikke 

trengs til oppreservering og sikring av opptjent pensjon for medlemmene, herunder pensjonister, skal 

overføres foretaket.» 

 

Foretakspensjonslovens § 15-3 tredje ledd angir at: Premiefondet fordeles mellom de medlemmer som på 

opphørstidspunktet ikke har rett til løpende pensjon, etter gjennomsnittet av årspremiene i opphørsåret og 

de tre følgende år for hvert medlem, beregnet ut fra pensjonsytelsene og lønnsforholdene på opphørs-

tidspunktet. Ingen skal likevel tildeles mer fra premiefondet enn det som trengs for å sikre fortsatt 

premiebetaling i inntil fem år eller i tilfelle en kortere periode fram til nådd opptjeningsalder. Resten av 

premiefondet skal i tilfelle overføres til foretaket. 

 

  



 

 
 

10 

 

DEL 2: FINANSTILSYNETS HØRINGSNOTAT AV 7. JANUAR 2013 

I det følgende vil vi gi våre kommentarer til Finanstilsynets høringsnotat: 

 

Finanstilsynets høringsnotat av 7. januar 2013 omhandler levealdersrisiko i nytt privat 

tjenestepensjonsprodukt og er et utredningsoppdrag som tilsynet har utført etter oppdrag fra 

Finansdepartementet. Tilsynets høringsnotat gir etter vårt syn meget viktige innspill til hvordan 

levealdersrisikoen i nytt tjenestepensjonsprodukt kan og bør håndteres, samt til hvordan 

innskuddspremiene kan og bør fastsettes.  

 

Banklovkommisjonen går i NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II inn for en relativt 

komplisert modell for levealdersjustering. Noe forenklet tar modellen utgangspunkt i delingstall fra NAV 

(som anvendes ved levealdersjustering for alderspensjon i folketrygden) justert for en bransjefastsatt 

justeringsfaktor som tar hensyn til forskjeller i forventet dødelighet i Norges befolkning og i kollektiv 

pensjonsforsikring (som har lavere dødelighet). Videre kan det gjennom en risikopremie utjevnes forskjeller 

i levealder i livselskapene eller i de enkelte pensjonsordningene (forskjeller i andel kvinner og menn mv.). 

 

En rekke høringsinstanser (herunder NIP) rettet i høringsrunden for NOU 2012: 13 kritikk mot blant annet 

bruken av folketrygdens delingstall som utgangspunkt for levealdersjustering for private tjenestepensjons-

ordninger. Finansdepartementet valgte derfor i brev til Finanstilsynet av 31. oktober 2012 å be om at 

Finanstilsynet vurderte og utarbeidet et høringsnotat med forslag til lovbestemmelser for en eller flere 

alternative metoder for hvordan opptjent pensjonskapital kan omregnes til årlige ytelser og behandles i 

utbetalingsperioden. Finanstilsynet ble også bedt om å vurdere om det er behov for endringer for å 

tilrettelegge for at pensjonsinnretningen kan ta hensyn til kjønn som faktor ved håndtering av biometrisk 

risiko og om kjønnsnøytralisering kan skje ved å kjønnsnøytralisere K2013. 

 

Banklovkommisjonen har på bakgrunn av høringsuttalelsene og det videre arbeidet med 

tjenestepensjonsloven, på eget initiativ, funnet grunn til å utarbeide et endret utkast til regler om 

levealdersjustering i tjenestepensjonsloven. Anvendelsen av folketrygdens delingstall for levealders-

justering, i kombinasjon med en bransjefastsatt justeringsfaktor, er erstattet med følgende jf. lovutkastet  

§ 4-17 tredje ledd: 
 

 «Et medlems alderspensjon levealdersjusteres ut fra endringer i de forsikredes forventede gjenstående 

levetid beregnet for hvert årskull ut fra den statistikk for gjennomsnittlig dødelighet for menn og kvinner 

som benyttes av pensjonsinnretningene på uttakstidspunktet.» 

 

Dette må tolkes dithen at det dynamiske dødelighetsgrunnlaget K2013, som innføres for kollektiv 

tjenestepensjonsforsikring fra 1. januar 2014, skal anvendes ved «levealdersjustering» av et medlems 

alderspensjon.  

 

Basert på brevet fra Finansdepartementet av 31. oktober 2012 har Finanstilsynet vurdert fire mulige 

modeller for omregning av pensjonsbeholdningen til årlige pensjonsytelser ved pensjonsuttak 

(levealdersjustering): 
 

1. Kjønnsnøytralt delingstall, felles for bransjen. 

2. Beregning av særskilt delingstall ut fra den enkelte pensjonsinnretnings portefølje. 

3. Fortsatt bruk av et forpliktende dødelighetsgrunnlag for fastsettelse av pensjoner. 

4. Modifisert bruk av dynamisk dødelighetsgrunnlag. 
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Vi antar at de to første modellene, som bygger på Banklovkommisjonens opprinnelige forslag til 

levealdersjustering, er uaktuelle ettersom Banklovkommisjonen som nevnt ovenfor har utarbeidet endret 

utkast til regler om levealdersjustering.  

 

Nedenfor gis en kort oppsummering av modell 3 og 4, slik vi tolker Finanstilsynets beskrivelse av modellene 
i tilsynets høringsnotat av 7. januar 2013. I vår dialog med Finanstilsynet har vi forstått at vår tolkning av de 
to modellene er korrekt. Finanstilsynet anbefaler at begge modeller baseres på kjønnsdifferensierte 
premier og beregningsgrunnlag.  
 

Modell 3 

Modell 3 har følgende hovedegenskaper: 
 

a. Hvert medlem skal hvert år sikres en alderspensjon som utgjør et fast definert beløp, eksempelvis  

0,6 prosent av lønn. Det betyr at et medlem med 40 års opptjening vil sikres en alderspensjon på  

24 prosent av sluttlønn (0,6 prosent av lønn x 40 år) forutsatt at opptjent pensjon reguleres årlig med 

lønnsveksten. Alternativt kan foretakets tilskudd til årlig premie (et fast definert tilskudd i prosent av 

lønn, jf. lovutkastet) anvendes til kjøp av en engangsbetalt alderspensjon. Finanstilsynet har i 

høringsnotatet ikke gått i detalj om hvilken metode som skal anvendes for modell 3 for fastsettelse 

av årets pensjonsopptjening.  

b. I henhold til første setning under punkt a ovenfor vil årlig premie for hvert medlem være avhengig av 

opptjeningsprosenten (eksempelvis 0,6 prosent av lønn), samt lønn og alder og kjønn (kun hvis 

kjønnsdifferensiert premietariff anvendes, slik Finanstilsynet anbefaler). Alternativt kan årlig tilskudd, 

som nevnt i tredje setning under punkt a ovenfor, utgjøre et fast definert tilskudd i prosent av lønn.  

c. Årlig premie anvendes til sikring av årets pensjonsopptjening, og medlemmet sikres således over tid 

en serie engangsbetalte alderspensjoner etter de samme prinsipper som gjelder for engangsbetalt 

foretakspensjon.  

d. Premiereserve for opptjente pensjoner oppreguleres årlig med lønnsveksten.  

e. Beregnet dødelighetsarv etter K2013-grunnlaget tilføres premiereserven (for opptjent pensjon) hvert 

år.  

f. Ved uttak av pensjon (på pensjoneringstidspunktet) vil årlig pensjon utgjøre summen av de årlige 

pensjonsbeløpene som er opptjent. Årlig pensjon er allerede «levealdersjustert» ved beregning av 

opptjent pensjon hvert år basert på K2013-grunnlaget.  

 

Så vidt vi kan se fra mandatet angitt i brevet fra Finansdepartementet til Banklovkommisjonen av  

20. mars 2013 om «Ytelsesbasert alderspensjon tilpasset ny folketrygd», kan det i denne sammenheng 

være interessant å gjøre en nærmere vurdering av alternativ 3 hvor hvert medlem hvert år skal sikres en 

alderspensjon som utgjør et fast definert beløp, eksempelvis 0,6 prosent av lønn.  

 

Modell 4 

Modell 4 har følgende hovedegenskaper: 
 

a. Tilskudd til årlig premie fastsettes som et fast definert tilskudd i prosent av lønn i henhold til 

vilkårene i ny tjenestepensjonslov.  

b. Tilskudd til årlig premie tilføres pensjonsbeholdningen. 

c. Faktisk (realisert) dødelighetsarv fordeles hvert år til hvert medlems pensjonsbeholdning basert på 

dødssannsynligheten i K2013-grunnlaget som fordelingsnøkkel. Det vil si at dødelighetsarven som 

fordeles på medlemsbestanden (pensjonsbeholdningen) er den som faktisk frigjøres i et år og 

pensjonsinnretningen vil således i opptjeningstiden ikke ha noen biometrisk risiko for langt liv.  
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d. Ved uttak av pensjon beregnes og «levealdersjusteres» årlig pensjon på grunnlag av medlemmets 

pensjonsbeholdning og forventet levetid på uttakstidspunktet basert på K2013-grunnlaget. 

 

Finanstilsynet anbefaler at dette gjennomføres ved en «modifisert bruk av et dynamisk 

dødelighetsgrunnlag». Det vil si at ved uttak av pensjon fastsettes pensjonsytelsen for et medlem basert på 

antakelser om statistisk forventet gjenstående levetid på uttakstidspunktet, basert på det dynamiske 

grunnlaget K2013 som forutsetter at dødeligheten synker (levealderen øker) for hvert år. Det forutsettes 

eksempelvis at et medlem født i 1990 lever lenger enn et medlem født i 1980, og at et medlem født i 1991 

lever lengre enn et medlem født i 1990 osv. Dette i motsetning til dagens statiske dødelighetsgrunnlag 

K2005. Faren for akkumulering av levealdersrisiko reduseres til et minimum ved innføring av det dynamiske 

dødelighetsgrunnlaget K2013, basert på at grunnlaget i rimelig grad følger fremtidig nedgang i dødeligheten 

over en lang periode. Modellen støtter opp under arbeidslinjen ved at prinsippet om at det lønner seg å stå 

lenger i arbeid ivaretas. Det vil si at et medlem født i 1991 må arbeide noe lengre enn et medlem født i 

1990 (når pensjonsbeholdningen er lik ved lik uttaksalder) for å kompensere for lengre forventet levealder.  

 

Kjønnsdifferensierte eller kjønnsnøytrale premier og beregningsgrunnlag 
Et viktig spørsmål er om innskuddspremiene (etter modell 4) og beregningsgrunnlaget (ved 

levealdersjustering) skal være kjønnsnøytralt (like for kvinner og menn) slik Banklovkommisjonen foreslår 

eller kjønnsdifferensiert (høyere innskudd for kvinner som følge av lengre levealder og kjønnsdifferensiert 

beregningsrunnlag ved omregning av pensjonsbeholdning til årlig pensjon) slik Finanstilsynet foreslår. 

 

I det følgende vil vi gi våre synspunkter om fordeler og ulemper med kjønnsdifferensierte premier og 

beregningsgrunnlag: 

 

Fordeler med kjønnsdifferensierte premier og beregningsgrunnlag 

Følgende argumenter kan etter vårt syn tale for bruk av kjønnsdifferensierte premier og 

beregningsgrunnlag: 
 

 Et forsikringsteknisk og kjønnsdifferensiert dødelighetsgrunnlag tar hensyn til den vesentlige forskjell 

det er i levealder mellom kvinner og menn.  

 Modellen bygger på og viderefører tradisjonelle forsikringstekniske prinsipper som har vært 

praktisert for kollektiv pensjonsforsikring over lang tid.  

 Modellen vil bidra til fortsatt like konkurransevilkår for livsforsikringsselskap og pensjonskasser med 

hensyn til beregning av pensjonsytelser. Modellen vil således ikke bidra til at et foretak med høy 

andel menn oppnår fordeler (lavere premie eller høyere pensjonsytelser for medlemmene) ved å 

opprette pensjonskasse fremfor livsforsikringsselskap eller flytter pensjonsordningen til et 

livsforsikringsselskap med høyere andel menn for å oppnå lavere premie eller høyere pensjonsytelser 

for medlemmene.  
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Eventuelle ulemper med kjønnsdifferensierte premier og beregningsgrunnlag 

Følgende argument har fra enkelte hold vært fremmet for bruk av kjønnsnøytrale premier og 

beregningsgrunnlag: 

 

 Det har fra enkelte hold vært hevdet at et høyere premietilskudd for kvinner kan bidra til at kvinner 

kan bli mindre konkurransedyktige i arbeidslivet enn menn. Vi har aldri erfart at dette har vært et 

tema i arbeidslivet, og vi tviler på at en arbeidsgiver ved en nyansettelse ville hensyntatt at premien 

er noe høyere for kvinner enn menn. En slik premiedifferanse er marginal i forhold til de totale 

lønnskostnadene. En arbeidsgiver vil først og fremst legge vekt på kvalifikasjoner. 

 

NIP støtter Finanstilsynets anbefalinger 
NIP støtter Finanstilsynets anbefalinger om anvendelse av modell 4 (Modifisert bruk av dynamisk 

dødelighetsgrunnlag) for omregning av pensjonsbeholdningen til årlige pensjonsytelser ved pensjonsuttak 

(levealdersjustering).  

 

NIP støtter således også Finanstilsynets anbefalinger om å ta hensyn til kjønn som faktor ved håndtering av 

dødelighetsrisiko, primært for å ta hensyn til den vesentlige forskjell i levealder mellom menn og kvinner.  

Vi mener at hensynet til konkurransevridning (arbitrasje) ved kjønnsnøytrale premier kan gi betydelige og 

uheldige effekter for markedet og mener at dette ene og alene taler for kjønnsdifferensierte premier og 

beregningsgrunnlag.  

 

Vi støtter således Finanstilsynets forslag til endring av § 4-17 angitt i tilsynets høringsbrev av 7. januar 2013. 

 

§ 7-7. Ytelsesbasert pensjonsopptjening for eldre medlemmer 

De endringer i § 7-7, som vi angir nedenfor, er etter vårt syn nødvendige som følge av at det dynamiske 

dødelighetsgrunnlaget K2013 skal anvendes for omregning av pensjonsbeholdningen til årlige 

pensjonsytelser ved pensjonsuttak (levealdersjustering). Vilkår i bokstav e, f og h om «reguleringspremie» 

bør utgå, fordi dette vil medføre en form for «dobbel levealdersjustering». Levealdersjusteringen er 

allerede ivaretatt i K2013-tariffen.  

 

e. Årlig premie for ny opptjening skal beregnes på grunnlag av gjennomsnittlig dødelighet for menn og 

kvinner etter det dødelighetsgrunnlag som benyttes av pensjonsinnretningene til enhver tid. 

Pensjonsinnretningen skal påse at årlig premie også omfatter reguleringspremie til dekning av påkrevd 

oppregulering av premiereserven for ny pensjonsopptjening som følge av økningen i forventet levetid i 

løpet av året.  

f. Det kan fastsettes i pensjonsplanen at årlig pensjon ved ny opptjening skal beregnes levealdersjustert 

etter reglene i § 4-17 annet til femte ledd. I så fall tas dette i betraktning ved beregning av 

reguleringspremie etter bokstav e. 

g. Oppnådd avkastning av midler tilsvarende premiereserve med tilhørende andel av tilleggsavsetninger til 

sikring av ny pensjonsopptjening, fratrukket den avkastning som etter beregningsgrunnlaget årlig 

forutsettes tilført premiereserven, skal i opptjenings- og utbetalingstiden benyttes til å styrke 

premiereserven for å sikre utbetaling av årlig pensjon opptjent ved ny pensjonsopptjening og for øvrig til 

regulering av pensjon under utbetaling etter § 4-20.  
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h. Ved uttak av pensjon gjelder §§ 7-4 første ledd, 4-15, 4-16 og 4-18., og i tilfelle avtale etter bokstav f om 

levealdersjustering av årlig pensjon ved ny pensjonsopptjening. Ved uttak av pensjon før medlemmet har 

fylt 67 år (opptjeningsalderen) omregnes pensjonsytelsen på forsikringsteknisk grunnlag ut fra 

beregningsgrunnlaget og lengden av utbetalingsperioden på uttakstidspunktet, unntatt for den del av 

opptjent pensjon som er beregnet levealdersjustert etter reglene i § 4-17 annet til fjerde ledd.  

 

Oppsummering 

NIP er i hovedsak positiv til Banklovkommisjonens lovutkast til nytt kollektivt tjenestepensjonsprodukt med 

overgangsregler, forutsatt at Finanstilsynets forslag til håndtering av levealdersrisiko legges til grunn. 

Forslagene er godt tilpasset hovedprinsippene i ny folketrygd, samt de soliditetsmessige og økonomiske 

utfordringene som har blitt en stadig større utfordring for pensjonsinnretningene og foretakene de senere 

årene. De foreslåtte overgangsordningene hindrer videre akkumulering av avkastningsrisiko og 

levealdersrisiko.  

 

Det er imidlertid et sterkt behov for en forenkling av regelverket. Dette bekreftes ved at alle aktører i 

markedet gir et ensidig og klart uttrykk for at utredningen og lovutkastet med overgangsregler er svært 

komplisert, og at det er vanskelig å se helheten i regelverket.  

 

Med den betydelige kompleksitet som ligger i lovutkastet vil foretakene ikke ha muligheter til å forstå 

totaliteten i regelverket og overgangsreglene, samt å treffe beslutning om optimale løsninger for foretaket 

og arbeidstakerne. Selv for erfarne rådgivere i bransjen vil det være en betydelig utfordring å gi råd og 

veiledning om optimale tilpasninger, og kapasiteten i markedet vil bli kraftig utfordret.  

 

Det bemerkes spesielt at kompleksiteten i regelverket kan medføre at et betydelig antall foretak med 
ytelsesbaserte pensjonsordninger velger omdanning til innskuddspensjon, som vil medvirke til en massiv 
utstedelse av fripoliser. Banklovkommisjonen legger sterk vekt på at ny lov om kollektiv tjenestepensjons-
forsikring med overgangsregler skal motvirke et slikt utfall.  
 

En forenkling og forbedring av lovutkastet kan gjennomføres ved at standardmodellen og grunnmodellen 

slås sammen, samt ved bruk av det dynamiske dødelighetsgrunnlaget K2013 med kjønnsdifferensierte 

premier slik Finanstilsynet anbefaler i sitt høringsnotat av 7. januar 2013.  

 

For øvrig er det behov for enkelte endringer og presiseringer i lovutkastet, samt et behov for å foreta 

endringer i andre lover som eksempelvis forsikringsvirksomhetslovens kapittel 9. NIP vil tilrå at sistnevnte 

følges opp av Banklovkommisjonen. 
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