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HØRING - NOU 2013:3 PENSJONSLOVENE OG FOLKETRYGDREFORMEN
III OG FINANSTILSYNETS HØRINGSNOTAT 8. JANUAR 2013 OM
HANDTERING AV LEVEALDERSRISIKO I NY LOV OM KOLLEKTIV
TJENESTEPENSJONSFORSIKRING

Vi viser til departementets brev av 11. januar d.å.

Levealdersrisiko —høringsnotat fra Finanstilsynet

Vi viser til særmerknadene fra Andreassen m.fl. i utredning Il (forrige) og III (denne).

Etter Virkes syn er Finanstilsynes forslag (modell 4) det beste forslaget vi har sett så langt.

Vi kan imidlertid ikke støtte Finanstilsynets forslag mht kostnader for administrasjon og

forvaltning under utbetalingsperioden, og viser til følgende sitat fra vår høring til utredning II:

"Banklovkommisjonens forslag legger opp til at bedriftene får ansvar for
forvaltningskostnader under utbetalingsperioden både innen grunnmodellen og
standardmodellen. Kommisjonen har ikke avklart hvorvidt dette vil medføre
balanseføring i grunnmodellen.

Virke mener det er viktig å avklare dette spørsmålet. Dersom man kommer frem til
at det vil medføre balanseføring, mener Virke at man i grunnmodellen må trekke
forvaltningskostnader i utbetalingsperioden av avkastningen av midlene på samme
måte som administrasjonskostnadene. Dette for å styrke grunnmodellens
konkurransekraft i forhold til innskuddspensjon. Alternativet vil trolig være at mange
bedrifter som eller ville ha valgt grunnmodellen i stedet velger innskuddspensjon."

Tilleggsavsetninger og overskuddsdeling

Virke går imot at dagens unntaksbestemmelse for adgang til å benytte overskudd til styrking

av premiereserve endres —jf forsikringsvirksomhetsloven § 9-11.

I dag må pensjonsinnretningene få samtykke, eller pålegg, fra Finanstilsynet for å kunne

benytte overskudd til styrking av premiereserve. Denne adgangen er en

unntaksbestemmelse. Virke er imot at dette gjøres om til "automatikk". Hvis overskudd skal
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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. Bruk av overskudd til oppreservering må fortsatt være en unntaksbestemmelse

som benyttes kun i år med særskilt behov og først etter godkjenning eller pålegg fra

myndighetene det enkelte år.

Tilleggsavsetningene er ikke bygget opp for å finansiere livselskapenes påløpte ansvar for

levealdersrisiko. De er derimot kundefordelte midler tilbakeholdt fra mulige overskudd.

Formålet er at de skal redusere livselskapets 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.

For fripoliseeiere med pensjon under utbetaling benyttes de til økt utbetaling. Videre vil de

fremover kunne fungere som en buffer knyttet til livselskapenes ansvar for nullgaranti.

Virke mener at utredningens forslag svekker foretakenes og fripoliseeiernes situasjon utover

det som er rimelig. Virke går derfor mot forslaget om at tilleggsavsetninger kan føres inn i

pensjonsbeholdningene slik at midlene fungerer som oppreservering for levealdersrisiko -

denne oppreserveringen er livselskapenes ansvar.

Skjerming av eldre medlemmer

Virke er opptatt av at regelverket mht skjerming av eldre medlemmer ikke gjøres unødig

komplisert; at det legges vekt på smidighet og enkelthet for bedriftene.

Innskuddspensjon mv

Virke støtter utredningens forslag om økte maksimalsatser for innskuddspensjon. Virke

mener videre det er viktig at adgangen til å ha et bunnfradrag på 1 G opprettholdes, jf

drøftingen av dette i utredningen side 96.

Virke vil også trekke frem viktigheten av at det blir reelle flyttemuligheter slik at

konkurransen i markedet for tjenestepensjonsforsikringer blir god.

Selv om det ikke har vært tema i banklovkommisjonens utredninger, vil Virke benytte

anledningen til å etterlyse en heving av satsene for skattesubsidiert pensjonssparing for

personlig næringsdrivende.
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