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Høring - Ny alderspensjon i folketrygden 

 

Det vises til departementets brev 28. januar d.å.1 samt vedlagt høringsnotat. 

 

1. 

Hovedlinjene i ny alderspensjon i folketrygden har allerede vært fastlagt en tid, primært 
på bakgrunn av forlik i Stortinget i 2005 og 2007. Departementets høringsnotat bidrar til 
å klargjøre og utfylle den nye modellen.  

Pensjonskasseforeningene avstår fra å kommentere de grunnleggende forutsetninger for 
ny alderspensjon i folketrygden i dette høringssvaret.  

 

2. 

I høringsnotatet legges det til grunn at den enkelte vil tjene opp en pensjonsformue 
tilsvarende 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt inntil 7,1 G. Dette tilsvarer under 
rimelige forutsetninger en opptjening av årlige pensjonsrettigheter på 1,35 prosent av 
inntekten for en person som tar ut pensjon fra 67 år, i tråd med Stortingets vedtak.  

Etter Pensjonskasseforeningenes syn representerer denne endringen en forenkling som 
vil bidra til å gjøre modellen for alderspensjon lettere forståelig i alminnelighet. Dog vil 
endringen formodentlig kreve en større endring i utformingen av ytelsesbaserte 
tjenestepensjoner.   

 

3. 

Departementet foreslår at ny alderspensjon utformes slik at levealdersjusteringen også 
tar hensyn til utviklingen i faktisk dødelighet før 62 år. Dette foreslås innført ved at de 
opparbeidede rettighetene til de som faller bort, tilfaller gjenlevende i samme årskull i 
form av en arvegevinst. Denne gir et påslag til pensjonsformuen. Det legges til grunn at 
arvegevinsten skal tillegges pensjonsformuen årlig.  
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Etter Pensjonskasseforeningenes syn vil arvegevinst som et eksplisitt element i 
pensjonsberegningene bidra til å komplisere modellen unødig. Endringene i dødelighet for 
personer under 62 år er neppe slik av en slik størrelsesorden at det forsvarer at dette tas 
inn som et eksplisitt element i modellen. Det vil derfor være mer hensiktsmessig å bygge 
gjennomsnittlig dødelighetsarv inn i satsen for pensjonsopptjening (en økning fra 18,1 
prosent av pensjonsgivende inntekt til 20,5 %) eller inkludere dødelighet før 62 i 
delingstallet ved beregning av pensjon ved oppnådd aldersgrense.  

 

4. 

Pensjonskasseforeningene har for øvrig ikke kommentarer til høringsnotatet, men vil 
understreke at det nå haster med å komme i gang med utredning av nødvendige 
tilpasninger i regelverket for ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger i offentlig og 
privat sektor.  

Påkrevede endringer i datasystemer og rutiner vil forutsette minimum åtte til 12 
måneders implementeringsfase i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser, hvilket 
innebærer at nødvendige lovendringer og tilpasninger i tariffavtaler bør være på plass 
innen utgangen av 2008 eller tidlig i 2009 dersom endringene skal ha effekt fra 2010.   

Pensjonskasseforeningene forutsetter at de fra første stund blir trukket inn i arbeidet 
med utformingen av nye tjenestepensjonsordninger. 
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