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Om oppfolging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

Vi viser til Deres brev av 20.november 2009.

Vi registrerer at dette høringsnotatet kun berører årskullene til og med 1953, siste avsnitt i notatets
kapitel 1.1. Det er altså ikke utredet noe for senere årskull.

Aon Grieg AS har de senere årene stått for en stor andel av rådgivingen overfor kommuner og
offentlig virksomhet vedrørende offentlige tjenestepensjon. Dette gjelder både generelle faglige
spørsmål, oppfølging av avtaler, rådgiving overfor individer, samt også konkurranseutsetting av
pensjonsordninger. Mange av våre oppdragsgivere har bedt oss vurdere de kostnadsmessige og
premiemessige konsekvensene av meklingsresultatet. For å antyde noe om dimensjonen så var den
samlede overføringen av premier til forsikringsselskaper og pensjonskasser i 2008 på nær førti
milliarder kroner for offentlige tjenestepensjonsordninger.

Meklingsresultatet av 4.juni 2009 ga tolkningsmuligheter innenfor et nokså bredt utfallsrom.
Detaljutformingen av reglene - især knyttet til samordning - var nødvendig for å kunne være presis
både mht. til den enkeltes rettigheter og de økonomiske konsekvenser for arbeidsgivere.

Vi vil her kun peke på at situasjonen fortsatt i bunn og grunn vil være den samme etter dette
forslaget. Den årlige premieoppbygging og kostnadsføring tar utgangspunkt i en planlagt
pensjonsytelse for hver enkelt. Fra 2011 må man da gjøre antagelser om dette i mangel av et entydig
regelverk. Allerede i 2010 må man i forbindelse med konkurranser for 2011 ta stilling til dette. Det
virker i denne sammenheng nærliggende å forholde seg til dagens regelverk for bestanden født etter
1953.
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