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Høring - Utkast til forskrifter om ny alderspensjon i folketrygden

Vi viser til høringsbrev datert 24. juli 2009 fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet
angående utkast til forskrifter om ny alderspensjon i folketrygden. Den norske
Aktuarforening (nedenfor kalt Aktuarforeningen) avgir med dette sin uttalelse til denne
høringen.

Aktuarforeningen ønsker å gi generell kommentar til notasjon i formlene. Spesielt gjelder
dette utkast til forskrift om utfylling og gjennomføring av bestemmelsene om alderspensjon i
folketrygdloven, kapittel 4, vedlegg 1. Innenfor aktuarvitenskapen finnes det internasjonal
standardnotasjon og terminologi på mye av det som her beskrives, og dersom man hadde
benyttet denne kunne man økt lesbarheten. Spesielt stusser vi under formel 3) på beskrivelsen
av p K,A,x som beskrives som "gjennomsnittlig levetid ved alder x år for de i årskull K som
overlever fram til alder A år". Vi oppfatter at den naturlige måten å beskrive p K,A,x er som
sannsynligheten  for at en i alder x fra årskull K overlever fram til alder A år.

Aktuarforeningen ønsker videre å gi en kommentar til kapittel 7 i samme forskriftsutkast,
knyttet til beregning av effekten av levealdersjusteringen ved regulering av satsene for minste
pensjonsnivå og for garantipensjon.

I forskriftens § 7-2 foreslås det at det for år til og med år 2029 skal benyttes forholdet mellom
forholdstallene for 67-åringer i reguleringsåret og 67-åringer i det forutgående året, mens det
for år fra og med 2030 foreslås å benytte delingstall. I forholdstallene er det bare innarbeidet
arvegevinst i utbetalingsperioden mens det for delingstallene også er innarbeidet arvegevinst i
opptjeningsperioden. Aktuarforeningen mener delingstall (som inkluderer arvegevinst i
opptjeningsperioden) er velegnet til å levealderjustere en pensjonskapital for å kompensere
for at kapitalen ikke er godskrevet arvegevinst fortløpende i opptjeningsperioden. For
regulering av pensjonsytelser er det imidlertid etter vår oppfatning riktig å kun ta i
betraktning arvegevinst i utbetalingsperioden.
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Aktuarforeningen mener derfor at det ved regulering av satsene for minste pensjonsnivå og
for garantipensjon bør legges til grunn utviklingen i forholdstall og ikke delingstall. Dette vil
kunne medføre behov for å produsere forholdstall også for årskull 1963 og senere.
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Den Norske Aktuatforening (DNA) er en frittstående, uavhengig profesjonsforening som er åpen for alle som har aktuar-
utdannelse eller tilsvarende kvaltfikasjoner. Foreningens formål er å fremme utøvelsen av aktuatfaget og medlemmenes
felles interesser. De aller fleste aktuarer som arbeider med forsikringsfaglige spørsmål, er medlemmer av foreningen.


