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Høring - utkast til forskriftsendringer i lys av endringe r
foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsioven, lov om obligatorisk
tjenestepensjon og lov om individuelf pensjonsordning.

Pensjonskasseforeningen (av en eller annen grunn) ikke har mottatt endringsutkastet på
høring, men vi tillater oss allikevel å avgi en enkelt kommentar.

Vi vil bemerke at vi ikke har gått gjennom forskriftene med sikte på å identifisere behov
for forskriftsendringer, men kun forholder oss til Finanstilsynets forslag til endringer i
brev av 11. mars 2011 til Finanstilsynet.

Vi har følgende bemerkning til forslag til endring i FOR 2006-03-16-311: Forskrift om
medlemskap i pensjonsordning for personer som ikke er pliktig medlem i folketrygden:

Forskriftens § 3 omhandler kompensasjon for tap av ytelser i folketrygden.

§ 3 nr. 2 lyder i dag:

Medlemmet kan sikres fullt betalte ytelser som kompenserer for beregnet tap av
alder ens'on i folketr den som følge av at medlemmet ikke vil kunne oppnå full
opptjeningstid i folketrygden, når avkortingen i opptjeningstid skyldes
utenlandsopphold. Premien kan dekkes ved overføring fra premiefondet eller ved
tilskudd fra foretaket.

Finanstilsynet foreslår, under henvisnin til midlertidi utformin av I v om
foretaks ens'on 5-5, at bestemmelsen endres som følger:

Medlemmet kan sikres fullt betalte ytelser som kompenserer for beregnet tap av
alderspensjon fra folketrygden som følge av at medlemmet ikke vil kunne oppnå
full opptjeningstid i folketrygden når avkortningen i opptjeningstid skyldes
utenlandsopphold. Ved bere nin en av ta av alders ens'on fra folk tr den skal
det re elverk om 'aldt for folketr  d/oven  ka ittel 19 r. 31. desember 2010
le es til runn. Som folket dens runnbel ben ttes likevel det til enhver tid

'eldende runnbel i folketr den. Premien kan dekkes ved overføring fra
premiefondet eller ved tllskudd fra foretakt.

Men § 3 nr. 2 i FOR 2006-03-16-311 omhandler ikke "bere net folketr d" i
ytelsespensjonsordninger (differanseordninger) jf. foretakspensjonslovens § 5-5.
Forskriften gjelder også for tjenestepensjoner etter lov om innskuddspensjon og det er
for innskuddsordninger at bestemmelsen vil ha relevans:

I en vanlig ytelsespensjonsordning (sluttlønnsordning) beregnes
tjenestepensjonen som differansen mellom en brutto pensjonsytelse (for
eksempel 70 % av sluttlønn) og beregnet ytelse fra folketrygden. Dersom det for
en periode ikke opptjenes ytelser fra folketrygden vil opptjening i
tjenestepensjonsordningen tilsvare opptjent brutto pensjonsytelse - d.v.s. (i



[Skriv inn tekst]

angjeldende eksempel) 70 % av lønn. Det vil følgelig ikke være noe behov for
anslag for tapt opptjening i folketrygden i en ytelsesordning.

I en innskuddsordning vil det imidlertid være relevant å beregne tapt
alderspensjon i folketrygden.

Det er følgelig ingen grunn til å la den midlertidige løsningl som er valgt i
foretakspensjonslovens § 5-5 gi føringer for  "beregnet tap av alderspensjon i
folketrygden"  i FOR 2006-03-16-311 § 3.

Arbeidstakere født etter 1962 opptjener allerede i dag alderspensjon etter ny modell i
folketrygden - jf. folketrygdloven § 20-5. Årlig opptjening av alderspensjon vil tilsvare
18,1 % av pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 ganger grunnbeløpet. Det vil være
enklere å anslå tapt alderspensjon i folketrygden etter ny modell enn etter gammel.
Etter gammel modell vil en for eksempel ikke kunne vite om et gitt inntektsår vil ha
effekt for framtidig alderspensjonen (besteårsregelen).

For arbeidstakere født etter 1962 bør derfor regelverket for opptjening av alderspensjon
i ny ordning legges til grunn for beregning av tapt alderspensjon i folketrygden2 for
arbeidstakere med innskuddspensjon.
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Banklovkommisjonen vil komme tilbake med forslag om endelig løsning i del II av sitt arbeid
med tilpasning av tjenestepensjonsordningene.
2 Beregnet pensjonstap må så siden g-reguleres.


