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av levealderrisikoi ny lovom kollektivtjenestepensjonsforsikring

Vi viser til departementets høringsbrev av 11. januar 2013.

Banklovkommisjonens utredning —NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen I —er
fase III i Banklovkommisjonens arbeid med å tilpasse de private tjenestepensjonslovene til ny
folketrygd. Det som foreslås her er først og fremst overgangsregler for eksisterende
foretakspensjonsordninger til en ny kollektiv tjenestepensjonsforsikring basert på lovutkastet i
Banklovkommisjonens forrige utredning —NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Det foreslås også endringer i de maksimale innskuddssatsene og knekkpunktene for disse for
pensjonsordninger etter innskuddspensjonsloven.

Lovutkastet legger opp til at videre pensjonsopptjening for medlemmene baseres på ny
pensjonsplan i henhold til reglene i tjenestepensjonsloven, og at gammel opptjening blir videreført
innenfor pensjonsordningen uten at det utstedes fripoliser.

Foretakene vil ha en frist på tre år etter tjenestepensjonslovens ikrafttredelse til å tilpasse
pensjonsplanen, og for arbeidstakere med få år igjen til uttak av alderspensjon foreslås det
særskilte overgangsregler. Utredningen inneholder også egne regler for fripoliser utstedt før
tjenestepensjonsloven trer i kraft og egne regler for rett til pensjon under utbetaling.

Unio vil innledningsvis vise til at mange av de problemstillingene som tas opp i disse høringene vil
kunne løses på bedre og mer effektive måter med reduserte kostnader for virksomhetene og
bedre pensjon for arbeidstakerne hvis det ble lagt til rette for brede avtalefestede
pensjonsordninger i privat sektor etter mønster av det vi kjenner fra offentlig sektor i Norge eller
privat sektor i mange andre land vi gjerne sammenligner oss med.

Lovutkastets overgangsordning vil ikke medføre noen innskrenkninger i pensjonsrettigheter som
er opptjent før tjenestepensjonsloven er trådt i kraft. Disse pensjonsrettighetene er vernet av
tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97. I utkastet til overgangsregler skilles det klart mellom
tidligere og ny pensjonsopptjening.
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Videreførin av elsesbaserte feneste ens'onsordnin er

Unio har hele tiden ment at private virksomheter fortsatt må ha mulighet å tilby ytelsesbaserte
tjenestepensjonsprodukter til sine ansatte. Unios støtte til nye hybridprodukter har vært betinget
av at denne muligheten ikke ble avskåret. Unio støtter derfor arbeidstakerorganisasjonenes
særmerknad i pkt. 6.1, side 44:

«Medlemmene Dalsøren, Gjelsvik, Orskaug og Storrødvann vil vise til at en
gjennomgang av foretakspensjonsloven, herunder spørsmålet om en ny form for
ytelsesbasert alderspensjon tilpasset ny folketrygd, står på Banklovkommisjonens
arbeidsprogram for 2013. Disse medlemmene vil peke på at det er viktig at et slikt arbeid
sluttføres i god tid før treårsfristen i lovutkastet i § 7-4 til å endre pensjonsplanen i
samsvar med tjenestepensjonsloven går ut, ...»

Unio vil spesielt understreke at tilpassede ytelsesprodukter må være på plass i god til før den nye
tjenestepensjonsloven (hybriden) trer i kraft, slik at virksomhetene som skal konvertere sine
gamle ytelsesordninger har et reelt valg mellom de nye hybridproduktene og nye tilpassede
ytelsesprodukter. Unio avviser enhver tvangskonvertering av dagens ytelsesordninger til de nye
hybridproduktene.

De fire hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden sendte 13. mars 2013 et felles brev til
finansminister Sigbjørn Johnsen der vi ba om at Banklovkommisjonen prioriterte en rask
utredning av tilpassede ytelsesordninger. Unio er glad for at Finansdepartementet nå har bedt
kommisjonen gjøre dette.

Arbeidstakerorganisasjonene pekte i brevet av 13. mars på minst tre situasjoner der
virksomhetene og arbeidstakerne vil etterspørre tilpassede ytelsesmodeller som vi antar vil kunne
reguleres innenfor en justert Foretakspensjonslov. Disse modellene vil også, på samme måte
som hybriden, kunne være utgangspunkt for brede forhandlede ordninger som tilfredsstiller
kravene til stordrift og lave kostnader:

«Definert netto else som andel av sluttlønn

Det må være mulig for en virksomhet å ha en tjenestepensjonsordning som etter et visst
antall år sikrer den ansatte en viss andel av sluttlønn, f.eks. 15pst, i tjenestepensjon på
toppen av folketrygden. En slik ordning vil likne den som T1NE-konsernethar for sine
ansatte.

En AFP rivat sektor-liknende reneste ensbn

Det må være mulig for en virksomhet å ha en tjenestepensjonsordning som etterlikner
AFP-ordningen i privat sektor. I AFP-ordningen tjener arbeidstaker opp en rett til en ytelse
tilsvarende 0,314 pst av lønn hvert år. For de virksomhetene som er omfattet av dagens
AFP-ordning i privat sektor vil en «tjenestepensjons-AFP» på toppen framstå som en
påbygningsdel. For de virksomhetene som ikke har AFP vil en slik ordning kunne være et
godt alternativ til andre tjenestepensjonsprodukter. Ordningen må selvsagt være åpen for
opptjening innenfor hele lønnsspennet som i dag dekkes av skattefavoriseringen.

En elses ensbnsordnin som etterlikner offentli reneste ensbn

Det må være mulig for en virksomhet å ha et tjenestepensjonsprodukt som er så nær
offentlig tjenestepensjon som mulig. Med økende grad av konkurranseutsetting og anbud
av offentlig tjenesteproduksjon, må det fortsatt være mulig for private driftere av offentlige
tjenester å tilby sine ansatte en tjenestepensjonsordning som er lik eller som likner de
offentlige tjenestepensjonsordningene. F. eks. gjøres dette i dag i store deler av de private
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barnehagene. Her er pensjonsordningene tariffestet, den største avtalen er inngått med
Private Barnehagers Landsforbund.»

Unio viser til at vårt største forbund Utdanningsforbundet har mange medlemmer i privat sektor.
De fleste av disse er førskolelærere som arbeider i private barnehager. Halvparten av norske
barnehager er private. Utdanningsforbundet —og tidligere Norsk Lærerlag —har siden 80-tallet
arbeidet systematisk for å få tariffavtaler med private barnehageeiere. Kravet til tariffavtale er at
den skal gi tilnærmet like vilkår som de ansatte i offentlige barnehager har.

Av Utdanningsforbundets medlemmer i private barnehager er 6625 omfattet av tariffavtale, noe
som tilsvarer 92 pst av medlemmene. To til tre ganger så mange fra forbund som tilhører andre
hovedorganisasjonen er omfattet av de samme avtalene. De fleste er omfattet av tariffavtale ved
at arbeidsgiver er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon. Av disse er Private Barnehagers
Landsforbund (PBL-A) den klart største aktøren med ca. 5000 av Utdanningsforbundets
medlemmer. Det er inngått 325 avtaler direkte mellom eier og Utdanningsforbundet.

Alle tariffavtaler som Utdanningsforbundet er part i inneholder en ytelsesbasert
tjenestepensjonsordning, med uførepensjon og etterlattepensjon. Alle avtaler med
arbeidsgiverorganisasjoner inneholder AFP, enten offentlig AFP eller en kopi av denne (PBL-A og
FUS). Avtaler som er inngått direkte med eier har AFP gjennom Fellesordningen dersom det også
er opprettet tariffavtale med Fagforbundet. Hovedbildet for disse yrkesgruppene er altså
ytelsesordning og AFP som inngår i tariffavtalen.

Unio vil også sterkt understreke at den økende konkurranseutsettingen av offentlige tjenester må
gjøre det mulig for de delene av offentlig tjenesteproduksjon som konkurranseutsettes og driftes
av private aktører å velge eller bli pålagt å velge gjennom anbudsbetingelsene en
pensjonsordning som er lik offentlig tjenestepensjon. Konkurranse skal foregå på kvalitet og pris,
men ikke på bekostning av de ansattes lønns-, arbeids- eller pensjonsvilkår.

Man lende o reserverin i da ens elsesordnin er

Dagens ytelsesordninger er kritisert av arbeidsgivere og livselskap fordi de ikke godt nok har tatt
hensyn til levealderrisiko mv. Flere livselskap har vært sterkt mot en videreføring av
ytelsesordninger som pensjonsprodukt og enkelte har sluttet å tilby slike produkter.

Unio mener at dagens ytelsesordninger er svekket og undergravd ved den praksis som
livselskapene har ført. Videre må de sammen med myndighetene ta ansvaret for at
dødelighetsgrunnlaget i lang tid ikke har avspeilet den faktiske dødeligheten. Dette har ført til en
akkumulert underreservering på flere titall milliarder kroner, dvs at livselskapene ikke har satt av
nok midler for å sikre de til enhver tid opparbeidede pensjonsrettigheter for arbeidstakerne.
Bedriftene har i disse årene «sluppet unna» med lavere pensjonspremie.

Unio ser svært alvorlig på livselskapenes betydelige etterslep i oppbyggingen av avsetninger.
Unio viser i denne forbindelse til arbeidstakerorganisasjonenes særmerknad i pkt. 5.1.3, side 35:

«Medlemmene Dalsøren, Gjelsvik, Orskaug og Storrødvann mener at problemene
knyttet til levealdersrisiko og manglende oppreservering i dagens ytelsesbaserte ordninger
ikke er en konsekvens av foretakspensjonslovens system, men av at dødelighetstariffer
har vært feil og at pensjonsinnretningene derfor har krevd for lite premie. Ytterligere
problemer kan forhindres ved at det legges til grunn nye dødelighetstariffer og kreves
tilstrekkelig premie innenfor foretakspensjonslovens system. Det er ikke i seg selv
nødvendig å endre pensjonsproduktene for å oppnå dette».
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Unio er meget tilfreds med at Finanstilsynet i brev av 8. mars 2013 til livselskaper og
pensjonskasser har besluttet at det skal innføres et nytt dødelighetsgrunnlag for kollektive
pensjonsforsikringer i livsforsikringsselskaper med virkning fra 2014. Dette vil kreve høyere
forsikringstekniske avsetninger for å ha tilstrekkelige midler til å dekke framtidige forpliktelser.

Bruk av overskudd til o reserverin

Banklovkommisjonen viser til at et livsforsikringsselskap ikke uten videre kan benytte årets
avkastningsresultat til å dekke økte forsikringsmessige avsetninger.

Dette er begrunnet i skillet som forsikringsvirksomhetsloven etablerer mellom kundekapital og
selskapskapital. Forsikringsvirksomhetsloven § 9-11 åpner imidlertid for at styrking av
premiereserve kan skje gjennom bruk av avkastningsoverskudd og risikooverskudd.

Unio viser i denne forbindelse til at arbeidstakerorganisasjonene m.fl. har følgende særmerknad i
pkt. 7.5.5, side 59-60:

«Medlemmene Andreassen, Dalsøren, Gjelsvik, Mildal, Orskaug, Skomsvold og
Storrødvann går i mot at dagens regelverk for overskuddstildeling endres slik utredningen
foreslår. 1dag må pensjonsinnretningene få samtykke, eller pålegg, fra Finanstilsynet for å
kunne benytte overskudd til styrking av premiereserve. Denne adgangen er regulert i
forsikringsvirksomhetsloven § 9-11 og er en unntaksbestemmelse. Disse medlemmene er
i mot at overskuddsdelingsreglene endres slik at unntaksbestemmelsene gjøres om til
«automatikk». Hvis overskudd skal tilføres pensjonsbeholdningen og bidra til å redusere
livselskapenes ansvar så snart det er oppreserveringsbehov, uten at dette er koblet opp
mot livselskapenes plikt og evne til selv å bidra til oppreserveringen, innføres en helt ny
risikodeling mellom foretak, fripoliseeier og livselskap.

Disse medlemmene mener derfor at bruk av overskudd til oppreservering fortsatt
må være en unntaksbestemmelse som benyttes kun i år med særskilt behov og først etter
godkjenning eller pålegg fra myndighetene det enkelte år. Det vises også til disse
medlemmenes særmerknad om bruk av tilleggsavsetninger ...».

Unio er tilfreds med at Finanstilsynet i brev av 8. mars krever at minst 20 pst av
oppreserveringsbehovet skal dekkes av livselskapene selv. Finanstilsynet åpner for at det øvrige
kan dekkes ved å ta fra framtidig overskudd.

Unio mener at de opptrappingsplanene som skal godkjennes av Finanstilsynet fra 2014 bør ha en
varighet under de antydede fem år som nevnes i Finanstilsynets brev. Helst bør opptrappingen
være fullført innen de nye pensjonsproduktene blir tilgjengelig i markedet.

Unio mener at en raskest mulig opptrapping også er ønskelig for innehavere av fripoliser. Dette vil
redusere den perioden fripoliseinnehaverne fratas mulighet for å få tilført overskudd som øker
pensjonene, vi viser i den forbindelse til særmerknad fra arbeidstakerorganisasjonene i pkt.
10.1.3 side 76 i utredningen:

«Medlemmene Dalsøren, Gjelsvik, Orskaug og Storrødvann viser til det betydelige
oppreserveringsbehovet pensjonsinnretningene har i tilknytning til dagens
pensjonsforpliktelser. Ovenfor i dette avsnittet framgår det at det først er etter at
oppreserveringen er fullført at gammel fripolisekapital etter lovutkastet § 7-10 og gammel
pensjonsopptjening etter lovutkastet § 7-8 skal kunne tilføres overskudd ut over gammel
beregningsrente. Disse medlemmene mener at dette viser at opptrappingsplanene som
skal sikre oppreserveringen ikke bør gå over for mange år, slik at den perioden
fripoliseinnehaverne fratas muligheten for å få tilført overskudd som øker pensjonene ikke
blir for lang.»
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G'ennomførin av endrin ene i ens'onsordnin en

Banklovkommisjonen foreslår en fleksibel overgangsordning for eksisterende pensjonsordninger
som innebærer at allerede opptjent årlig pensjon blir videreført innenfor pensjonsordningen uten
utstedelse av fripoliser. Videre pensjonsopptjening for medlemmene baseres på ny pensjonsplan
i henhold til reglene i tjenestepensjonsloven.

I samsvar med Grunnloven § 97 —som innebærer forbud mot å gi lover tilbakevirkende kraft —er
det presisert at tjenestepensjonsloven og overgangsordningen ikke medfører noen innskrenkning
i pensjonsrettigheter opptjent før loven trer i kraft. Det skilles klart mellom tidligere og ny
pensjonsopptjening, blant annet ved at midler knyttet til tidligere pensjonsopptjening utgjør en
egen pensjonsbeholdning atskilt fra midlene i pensjonsbeholdning opparbeidet ved ny
pensjonsopptjening.

Dette skillet ligger til grunn for fordeling av avkastning, risiko og kostnader ved videreføring av
pensjonsordningens virksomhet.

Unio er tilfreds med at grunnlovsvernet av opptjente rettigheter i dagens ytelsesordninger er
ivaretatt ved at gammel opptjening fra dagens ytelsespensjon sikrer arbeidstakerne pensjon på
bakgrunn av tjenestetid og lønn på konverteringstidspunktet. Skal den gamle pensjonskapitalen
kunne gi en regulering tilsvarende den generelle lønnsveksten i samfunnet eller som individuell
lønnsvekst må det åpnes for at virksomhetene kan skyte til midler slik at samlet pensjon blir like
god som om en hadde videreført den gamle ytelsesordningen. Flere av
arbeidstakerorganisasjonene har kommentert dette i en særmerknad i pkt. 8.2, side 63:

«Medlemmene Dalsøren, Orskaug og Storrødvann viser til at det er lagt opp til at
pensjonsopptjening i en ytelsesordning ved omdanning til tjenestepensjonsloven
konverteres til pensjonsbeholdning innenfor den videreførte pensjonsordningen. Foretaket
har deretter ikke ansvar for annet enn administrative kostnader (tilsvarende det en
administrasjonsreserve ville dekket) knyttet til denne pensjonsbeholdningen. For
arbeidstakere vil dette være på linje med om det ble utstedt pensjonsbevis. For å sikre
mulighet for reell kontinuitet for medlemmene i pensjonsordningen burde det vært åpnet
for at foretaket også kunne oppregulere pensjonskapital tilknyttet gammel opptjening med
individuell lønnsvekst».

Arbeidstakere med få år i 'en til o f enin salder

Virkningene for arbeidstakere av å slutte eller på annen måte avbryte opptjeningen av pensjon i
den eksisterende pensjonsordningen før nådd opptjeningsalder blir forholdsmessig større for
arbeidstakere med få år igjen til opptjeningsalder enn for yngre.

Dette skyldes at den årlige reguleringen av pensjonskapitalen bidrar med en stadig større del av
grunnlaget for den endelige pensjonen jo nærmere en kommer pensjoneringsalder.

Banklovkommisjonen foreslår derfor særlige regler som gir adgang til å videreføre ytelsesbasert
pensjonsopptjening for arbeidstakere født i 1962 eller tidligere, slik at arbeidstakere med få år
igjen til opptjeningsalder vil kunne fullføre pensjonsopptjeningen.

Banklovkommisjonen fremmer blant annet forslag om en adgang for foretaket og
pensjonsinnretningen til å avtale at ny pensjonsopptjening for arbeidstakere med få år igjen til
opptjeningsalder, på særlige vilkår skal bygge på tidligere pensjonsplan, jf. lovutkastet
§ 7-7.
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Unio er enig i at loven bør åpne for at eldre medlemmer må kunne avslutte pensjonsopptjeningen
innenfor dagens ytelsesordninger. Dette bør derimot gjøres ved at ordningene lukkes for disse
medlemmene. Unio mener videre at lovforslaget på dette punktet er dårlig utredet, særlig gjelder
dette forslaget om å innføre kjønnsnøytrale premier, som i seg selv er ønskelig, men som på
dette punktet vil kunne ha utilsiktede virkninger. Vi viser i denne forbindelse til at flere av
arbeidstakerorganisasjonene kommenterer dette i en særmerknad i pkt. 9.2, side 69:

«Medlemmene Dalsøren, Orskaug og Storrødvann støtter at det åpnes for at
foretak som velger å omdanne sin ytelsesordning til en pensjonsordning etter
tjenestepensjonsloven kan utforme ordningen slik at de eldste ikke kommer for negativt ut
av omdanningen. Disse medlemmene mener at en åpning for at de eldste skal kunne
fortsette en ytelsesbasert ordning burde vært gjort ved at foretakspensjonslovens system
for lukking ved overgang til innskuddspensjon ble gjort gjeldende tilsvarende ved
omdanning av pensjonsordningen til tjenestepensjonsloven for de som har 15 år eller
mindre igjen til opptjeningsalderen. Disse medlemmene mener derfor at lovutkastet § 7-7
bør endres slik at foretakspensjonsloven gjelder videre for arbeidstakere med få år igjen til
opptjeningsalder.

Disse medlemmene er bekymret for innføring av kjønnsnøytrale premier i
bestemmelsen fordi konsekvensene ikke er utredet. Banklovkommisjonen antar at
arbeidsgivere vil få en vesentlig premieøkning fordi man må oppdatere premietariffen for å
ta hensyn til lenger levealder. For kvinnedominerte arbeidsplasser vil premieøkningen i en
viss grad motvirkes av innføringen av kjønnsnøytrale premier. For mannsdominerte
virksomheter vil innføringen av kjønnsnøytrale premier føre til ytterligere premieøkning.
Dette vil etter disse medlemmenes mening medføre en risiko for at det er flere
kvinnedominerte enn mannsdominerte virksomheter som velger å videreføre
ytelsesbaserte ordninger etter lovutkastet § 7-7. Siden premietariffen er bygget på en
annen kjønnsfordeling kan dette medføre ytterligere underreservering.

Disse medlemmene viser videre til at det ikke er utredet om kjønnsnøytrale premier
i ytelsesbaserte pensjonsordninger kan medføre forskjeller i pensjonsinnretningenes
levealdersrisiko. Ved innføring av kjønnsnøytrale premier i tjenestepensjonsloven ble dette
drøftet og det ble tatt inn en egen bestemmelse (lovutkastet § 4-17 femte ledd i
utredningen her) for å løse problemet. Disse medlemmene antar at samme problemstilling
kan gjøre seg gjeldende ved innføring av kjønnsnøytrale premier i ytelsesbaserte
pensjonsordninger. Pensjonsinnretninger med over vekt av kvinner i sin portefølje vil
kunne få behov for å ta ekstra risikopremie, noe som ikke er hjemlet i loven».

Pens'onsbeholdnin en o forvaltnin en av denne

Banklovkommisjonens forslag innebærer at det skilles klart mellom tidligere og ny
pensjonsopptjening, blant annet ved at midler knyttet til tidligere pensjonsopptjening utgjør en
egen pensjonsbeholdning atskilt fra midlene i pensjonsbeholdning opparbeidet ved ny
pensjonsopptjening.

Dette skillet ligger til grunn for fordeling av avkastning, risiko og kostnader ved videreføring av
pensjonsordningens virksomhet.

På utbetalingstidspunktet vil pensjonsbeholdningen knyttet til opptjent pensjonsytelse før ny
pensjonsplans ikrafttredelse, bestå av opprinnelig premiereserve, tilleggsavsetninger, tilført
faktisk dødelighetsarv og avkastning for perioden etter ikrafttredelsen av endret pensjonsplan og
frem til utbetaling.

For pensjonsbeholdningen knyttet til gammel opptjening vil ikke foretaket ha noen tilsvarende plikt
til å sørge for en årlig regulering.
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Unio viser til at arbeidstakerorganisasjonene m.fl. går i mot forslaget om at tilleggsavsetninger
kan brukes til oppreservering. Tilleggsavsetninger skal være kundefordelte midler. Et forslag om å
bruke deler av tilleggsavsetningene til oppreservering er det samme som å ta fra kundene og
arbeidstakerne for å hjelpe livselskapene med oppreserveringen. Unio går i mot et forslag som
kan svekke foretakenes og fripoliseinnehavernes situasjon. Vi viser videre til særmerknad fra
arbeidstakerorganisasjonene m.fl. i pkt. 10.1.2, side 73:

«Medlemmene Dalsøren, Gjelsvik, Orskaug og Storrødvann viser til at det er et
bærende prinsipp for forslagene i utredningen at premiereserve og tilleggsavsetninger (fra
både løpende ytelsesordninger og fripoliser) konverteres til pensjonsbeholdning som skal
forvaltes videre etter tjenestepensjonslovens øvrige regler. Mottakeren er sikret
opprinnelig garantert ytelse fra konverteringstidspunktet, og det er først når pensjon etter
nye regler blir høyere enn opprinnelig opptjent ytelse at mottakeren vil få en oppregulert
pensjon. For å kunne få det må avkastningen på pensjonsbeholdningen overstige
opprinnelig grunnlagsrente knyttet til premiereserven og økningen i levetid som er tatt inn i
pensjonsberegningen.

Medlemmene Dalsøren, Gjelsvik, Mildal, Orskaug og Storrødvann er kritisk til at
utredningen verken inneholder:

Beskrivelse av størrelse og fordeling av den pensjonskapital som foreslås konvertert
med hensyn til blant annet verdi, alder og kjønn samt fordeling på premiereserve og
tilleggsavsetninger mv.
Beregningseksempler som synliggjør hvordan konverteringen er tenkt å virke og
mulige resultater gitt ulike forutsetninger.

Disse medlemmene ser behov for synliggjøring av effekter og konsekvenser av de
forslag som fremmes, og det ville bidratt til å synliggjøre i hvilken grad forslagene har
positive konsekvenser for foretak, arbeidstakere og fripoliseinnehavere og ikke bare
positive effekter for pensjonsinnretningenes soliditet.

Medlemmene Andreassen, Dalsøren, Gjelsvik, Mildal, Orskaug, Skomsvold og
Storrødvann støtter ikke forslagene til endret modell for overskuddstildeling (se
særmerknad fra disse medlemmene ovenfor i avsnitt 7.5.5) og endret bruk av
tilleggsavsetninger i forbindelse med pensjonsopptjening før loven trådte i kraft. Disse
medlemmene går i mot forslaget om at tilleggsavsetninger kan føres inn i
pensjonsbeholdningene slik at midlene fungerer som oppreservering for levealdersrisiko.
Denne oppreserveringen er livselskapenes ansvar.

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.

Disse medlemmene påpeker at for fripoliseeiere med pensjon under utbetaling vil
tilleggsavsetninger i dag benyttes til økt utbetaling. Hvis tilleggsavsetningene tilføres
pensjonsbeholdningen for oppreservering av levealdersrisiko, slik foreslått, vil
pensjonsutbetalingen kunne bli lavere enn med dagens regelverk.

Disse medlemmene mener det videre kan stilles spørsmål ved om det framover vil
bli behov for en buffer tilknyttet livselskapenes ansvar for nullgaranti. Hvis
tilleggsavsetningene benyttes for oppreservering til langt liv, vil en eventuell oppbygging
av en ny buffer for nullgaranti medføre en høyere premie enn ellers nødvendig.

Disse medlemmene viser til at for foretak med pensjonskasser kan situasjonen
være annerledes da pensjonskassens og foretakets interesser her vil være
sammenfallende.
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Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet utrede hvordan levealderjustering skal håndteres i
et nytt tjenestepensjonsprodukt. Spesielt ble det bedt om forslag på hvordan livselskapene kan ta
hensyn til kjønn som faktor ved håndtering av levealderrisiko. Finanstilsynets utredning er sendt
på høring sammen med Banklovkommisjonens utredning

Unio vil først peke på at en form for gjennomsnittsberegning som innebærer at både de årlige
premier og de årlige pensjonsutbetalingene for kvinner og menn er like, forutsetter store kollektive
pensjonsordninger slik som vi f.eks. har i offentlig sektor. Dette har vi ikke i privat sektor i Norge,
her er tjenestepensjonsordningene i hovedsak knyttet til den enkelte virksomhet.

Unio ser gjerne at pensjonsordningene i privat sektor går i retning av brede og store kollektive
ordninger etter mønster av de offentlige ordningene. Det vil kunne gi betydelig lavere
administrasjons- og forvaltningskostnader og gjøre det mulig å innføre like årlige premier og like
årlige pensjonsutbetalinger for kvinner og menn på bakgrunn av et system med
gjennomsnittsberegning slik at disse blir alders- og kjønnsnøytrale.

For å kunne realisere slike brede ordninger mener Unio at det trengs både avtalefesting av de
private tjenestepensjonsordningene og langt større pensjonskollektiv. Hvis myndigheter og
politiske partier mener noe med sine uttalte ønsker om at det bør være både like årlige premier
og like årlige pensjonsutbetalinger for kvinner og menn, bør de støtte tiltak som muliggjør brede
tariffestede pensjonsordninger i privat sektor slik vi kjenner det fra andre land.

Så lenge brede kollektive ordninger i privat sektor ser ut til å ligge noe fram i tid, vil vi vise til
Kvidal-utvalgets hovedkonklusjon fra 2001. Denne gikk som kjent ut på at ulike årlige
innbetalinger som gir like årlige utbetalinger er mer akseptabelt fra et likebehandlings- og
likestillingsperspektiv enn det motsatt.

Unio vil også vise til Banklovkommisjonens utredning og forslaget til endringer i
tjenestepensjonsloven § 4-17. Vi går mot kommisjonens forslag som åpner for å ta premie for
levealderrisiko i utbetalingstiden, vi viser i den forbindelse til særmerknad fra
arbeidstakerorganisasjonene i pkt. 12.2 side 89:

«Medlemmene Dalsøren, Gjelsvik, Orskaug og Storrødvann viser til det endrede
forslaget til utforming av § 4-17 og er bekymret for at konsekvensene av innføring av
kjønnsnøytral premie og ytelse ikke er tilstrekkelig utredet.

Disse medlemmene er uenig i at lovutkastet § 4-17 femte ledd som åpner for at
pensjonsinnretning som har avvikende levealdersrisiko i sin portefølje kan ta hensyn til
dette ved beregning av risikopremie for levealdersrisiko i utbetalingstiden. Dersom det
skal beregnes en slik risikopremie så bør den betales i opptjeningsperioden. Ved
belastning i utbetalingstiden vil det medføre at arbeidstakere som har pensjon etter
grunnmodellen vil få redusert sin pensjon.»

Vennlig hilsen
Unio

I//1.7""
Erik Orskaug
Sjeføkonom

Ingjerd Hovdenakk
Sekretariatssjef
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