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Høring- NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III (utredning
nr. 27 fra Banklovkommisjonen) samt Finanstilsynets høringsnotat av 8. januar
2013

Det vises til brev av 11. januar 2013 der Finansdepartementet har sendt på høring
Banldovkommisjonens utredning NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen ifi samt
Finanstilsynets høringsnotat av 8. januar 2013.

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser innledningsvis til vårt brev av 24. september 2012 der vi ga
tilslutning til hovedtrekkene i BanIdovkonmfisjonens forslag i delutredning II. Vi kan også slutte oss
til hovedtrekkene i delutredning ifi, slik vi også har gjort som medlem av Banldovkommisjonen.

Spekter vil understreke viktigheten av at man nå raskt får på plass en ny pensjonsordning til erstatning
for dagens ytelsesordninger i privat sektor og at dette skjer ved at dagens lov om foretakspensjon
erstattes av Banklovkommisjonens forslag til ny tjenestepensjonslov.

Mange bedrifter finner at dagens ytelsesordninger ikke er hensiktsmessige. De er derfor inne i
prosesser for endringer i sin tjenestepensjonsordning. Det er derfor viktig at behandlingen av
lovforslaget skjer på en slik måte at forslag til ny tjenestepensjonslov vil kunne tre i kraft fra 1. januar
2014. Dersom det imidlertid likevel skulle bli forsinkelser forutsetter vi at den områingsperiode
bedriften har for skifte av ordning som av Banldovkommisjonen er forslått satt til 1. januar 2017, ikke
forlenges ut over dette tidspunkt.

Banklovkommisjonen foreslår endringer i sparesatsene i dagens innskuddspensjonsordning. Spekter
støtter disse forslagene og vil understreke viktigheten av at innskuddspensjon fortsatt fremstår som et
aktuelt alternativ for bedriftene. Banklovkommisjonen foreslår også at det åpnes for å kunne spare opp
til innskuddspensjon fra første krone. Spekter støtter dette, men vil understreke at det også er viktig at
de bedriftene som ikke ønsker en slik utvidelse gis mulighet for å ha sparing fra 1 G slik ordningen er i
dag og slik Banklovkommisjonen også har foreslått. Vi vil også understreke at endringene i
innskuddspensjonsloven må skje parallelt med etablering av ny tjenestepensjonslov og derfor også må
gis virkning fra 1. januar 2014.
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Et mindretall i Banklovkommisjonen støtter ikke forslagene til endret modell for overskuddstildeling
og endret bruk av tilleggsavsetninger i forbindelse med pensjonsopptjening før loven trådte i kraft.
Spekter slutter seg til de synspunkter som er uttrykt av mindretallet i kommisjonen om dette.

(-6 Til Finanstilsynets høringsnotat av 8. januar 2013 vedrørende levealdersrisiko i nytt privat
tjenestepensjonsprodukt kan Spekter slutte seg til vurderingene m.h.t. at risikoen knyttet til levealder

(1) blir forskjellig i de private tjenestepensjonsordningene i forhold til i folketrygden.-Det synes derfor
hensiktsmessig å ha en fremskrivningsmodell av typen dynamisk dødelighetsgrunnlag. Spekter vil

("D
imidlertid uttale at det er uheldig at denne utformes på en slik måte at den skiller mellom kjønnene og

[13;
at det ville vært mer heldig om modellen var kjønnsnøytra1 i sin utforming.

I forhold til BanIdovkommisjonens forslag har Finanstilsynet foreslått en endring i § 4-20 (3) som vi
gir tilslutning til.

Finanstilsynet har også foreslått endringer i § 4-14 vedrørende kostnader for administrasjon ogQ
forvaltning av pensjonsordningen i utbetalingstiden som vi ikke kan slutte oss til. Det vises her til
Banklovkommisjonens forslag. Dette innebærer at vi heller ikke støtter øvrige forslag til lovendringer
fra Finanstilsynet som følger av den foreslåtte endringen i § 4-14.
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