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Høringsuttalelse om:

NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III

Finanstilsynets forslag om håndtering av levealdersrisiko i ny lov om kollektiv
tjenestepensjonsforsikring
Vi viser til brev fra Finansdepartementet datert 11.januar 2013 om eventuelle synspunkter til
Banklovkommisjonens utredning NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III samt
Finanstilsynets forslag fra 8. januar 2013 om håndtering av levealdersrisiko i ny lov om kollektiv
tjenestepensjonsforsikring.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har ingen merknader til Banklovkommisjonens forslag om overgangsordninger
eller den konkrete utformingen for øvrig.

Finanstilsynets forslag om å basere levealdersjusteringen for de private tjenestepensjonsordningene på
rimelige antakelser om fremtidig dødelighetsutvikling fremfor folketrygdens delingstall er helt i samsvar
med SSBs høringsuttalelse til NOU 2012:13, avgitt 25. september 2012. I den høringsuttalelsen påpekte vi
at SSBs befolkningsfremskrivninger kan være et mulig utgangspunkt. Disse fremskrivingene er basert på
kjønnsspesifikke forutsetninger om dødelighet. Konsistente kjønnsnøytrale forutsetninger kan også avledes.
Som påpekt i uttalelsen fra 25. september 2012 håndterer SSB usikkerheten om levealdersutviklingen ved å
utarbeide flere alternative sett av forutsetninger.

Dersom forsikringsbransjen velger å knytte levealdersjusteringen i de private pensjonsordningene opp mot
SSBs fremskrivinger av levealderen, vil vi gjenta at disse fremskrivingene også i fremtiden vil bli
gjennomført uavhengig av den bruken forsikringsbransjen kommer til å gjøre av dem.

I utkastet til overgangsregler i NOU 2013:3 skiller Banklovkommisjonen klart mellom gammel og ny
opptjening av rett til tjenestepensjon. Allerede opptjente rettigheter skal sikres ved en egen beregnet
pensjonsbeholdning samtidig som opptjening i tråd med det nye regelverket også registreres. I tråd med vår
høringsuttalelse av 25. september 2012 vil vi påpeke at det er viktig at opplysninger om opparbeidede
pensjonsrettigheter samles i et sentralt pensjonsregister. Ettersom det er mange som skifter jobb i løpet av
den yrkesaktive karrieren, vil et slikt register gjøre det lettere for folk å holde oversikt over opparbeidede
pensjonsrettigheter. Videre vil et slikt pensjonsregister være av stor nytte for god statistikk og analyser på
pensjonsområdet.
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