
                     DEN NORSKE AKTUARFORENING  
 

 

___________________________________________________________ 
   P.B. 3132 Elisenberg, 0208 Oslo                     FAX: +47-22 56 07 30   BANK: 7023 30 54877 

 
 
 
 
Finansdepartementet 
Postboks 8008 Dep 
0030 Oslo 

 
Oslo, 8. august 2005 

 
 
 
Høring – Obligatorisk tjenestepensjon 
Utredning nr. 13 fra Banklovkommisjonen 
 
Vi viser til Finansdepartementets brev av 01.07.2005. Den norske Aktuarforening (ne-
denfor kalt Aktuarforeningen) avgir med dette høringsuttalelse om ”Obligatorisk tjenes-
tepensjon". 
 
Aktuarforeningen er en frittstående, uavhengig profesjonsforening som er åpen for alle 
som har aktuarutdannelse, og personer med tilsvarende kvalifikasjoner. Foreningens 
formål er å fremme utøvelsen av aktuarfaget og medlemmenes felles interesser slik det-
te er nærmere utdypet i formålsparagrafen. Ved siste årsskifte hadde foreningen 240 
medlemmer. Praktisk talt alle aktuarer som har arbeidet med forsikringsfaglige spørsmål 
noen år, er medlemmer av foreningen. 
 
Innledningsvis vil Aktuarforeningen gi sin tilslutning til at det lages et regelverk for obli-
gatorisk tjenestepensjon (OTP) som bygger på lov om foretakspensjon (LOF) og lov om 
innskuddspensjon (LOI). Det er viktig å lage et regelverk som ikke kompliserer pen-
sjonslovgivningen mer enn nødvendig, og forhold som reguleres i flere av lovene bør så 
langt som mulig ha felles bestemmelser.  
 
Til de enkelte paragrafer har vi følgende kommentarer: 
 
§ 2 Foretakets plikt til å ha pensjonsordning 
I første ledd står det at foretakene skal opprette pensjonsordning i henhold til LOF eller 
LOI. Vi vil imidlertid påpeke at forslaget til OTP har enkelte bestemmelser som ikke er i 
tråd med LOF og LOI. Dette gjelder spesielt innskuddsgrensene i forskriften til LOI og 
definisjon av lønn. 
 
§ 3 Minstekrav til pensjonsordning med innskuddspensjon 
I første ledd er det fastsatt at det skal innbetales et innskudd på minst 2 % av lønn for 
medlemmene. I LOI § 5-3 (1) er det angitt flere muligheter for utformingen av innskudd, 
bl.a. som et bestemt beløp uavhengig av lønn. Dersom minstekravet til OTP kun angis 
som prosent av lønn for innskuddspensjon, bør det defineres hvordan innskuddsplaner 
som fast beløp skal måles mot den nedre grensen. Vi vil også påpeke at ved å begrense 
lønnsdefinisjonen til LOI § 5-5 første ledd, vil dette komplisere harmoniseringen av da-
gens innskuddspensjonsordninger til OTP. Det bør derfor være mulig å definere lønn fritt 
innenfor rammen av LOI § 5-5. 
 
I tredje ledd fastsettes det at innskuddsfritak skal være en obligatorisk del av pensjons-
ordningen. Aktuarforeningen støtter på prinsipielt grunnlag at innskuddsfritak gjøres ob-
ligatorisk. Vi vil imidlertid påpeke at et obligatorisk innskuddsfritak vil kunne virke kon-
kurransevridende til fordel for livsforsikrings- og fondsforsikringsselskapene.  
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Det ble i rapport av 2. februar foreslått en endring i LOF § 6-1 som medfører at retten til 
uførepensjon strammes inn. Det er uklart hvordan denne endringen vil påvirke retten til 
premie- og innskuddsfritak. Aktuarforeningen vil påpeke at dersom den foreslåtte end-
ringen skal ha tilsvarende virkning for premie- og innskuddsfritak vil dette medføre at 
det i mange tilfeller kan gå flere år før et medlem innvilges rett til premie-
/innskuddsfritak, noe vi mener er uheldig.  
 
Innføringen av obligatorisk innskuddsfritak reiser en del problemstillinger knyttet til per-
soner som allerede er ufør ved opprettelsen av pensjonsordningen. I dag er det slik at 
en person må være 100 % arbeidsdyktig for å bli tatt opp som medlem i en avtale som 
omfatter risikodekninger. For sparing til alderspensjon er det ikke et slikt krav. Dersom 
innskuddsfritaksdekningen også skal gjelde personer som er delvis uføre ved innmel-
dingstidspunktet, vil dette medføre at premietariffene må settes opp. Dette vil kunne få 
virkning for alle nye ordninger og også for eksisterende ordninger hvis delvis uføre her-
etter må behandles annerledes enn tidligere. 
 
I fjerde ledd står det at kostnader, med unntak av kostnader knyttet til endring av in-
vesteringsportefølje, skal dekkes av foretaket i tillegg til innskuddet. Her er det viktig at 
reglene for OTP blir lik reglene for øvrig innskuddspensjon, slik at kostnadene alltid skal 
dekkes i tillegg til innskuddet. Aktuarforeningen vil også påpeke at det må være de ad-
ministrative kostnadene som skal faktureres bedriften, og at forvaltningskostnader i for-
bindelse med fondsporteføljer må dekkes av medlemmet da vi vanskelig kan se noen 
enkel måte for beregning og fakturering av forvaltningskostnadene.    
 
§ 4 Minstekrav til pensjonsordning med ytelsesbasert foretakspensjon 
Aktuarforeningen mener det er viktig at det angis konkrete grenser for OTP også for 
ytelsesbasert foretakspensjon. Forslaget til regelverk for ytelsesbasert foretakspensjon 
er etter vår oppfatning gjort unødvendig tungt og vanskelig. Vi tolker reglene slik at 
sammenlikningen skal baseres på et medlem med 4 G i lønn og 40 års tjenestetid. Der-
som dette medlemmet med 10 års utbetaling har en økt kompensasjonsgrad i forhold til 
folketrygden på 9 %, er minstekravet oppfylt for hele ordningen. Tilsvarende krav er 7 
% ved 15 års utbetaling og 5 % ved livsvarig utbetaling. Dersom denne tolkningen er 
korrekt, kan lovteksten forenkles.   
 
§ 5 Eksisterende pensjonsordninger 
I første ledd er det fastsatt at eksisterende pensjonsordninger skal påse at de oppfyller 
minstekravene til OTP. I dagens regelverk for innskuddspensjon, er det fastsatt at det 
skal innbetales innskudd for lønn mellom 2 og 12 G, mens OTP har innskudd for lønn 
mellom 1 og 12 G. For at dagens innskuddspensjonsordninger enklest mulig skal kunne 
harmoniseres med kravene til OTP, må det fastsettes at det skal innbetales innskudd for 
lønn mellom 1 og 12 G på generelt grunnlag, dvs. også for innskuddspensjonsordninger 
over minimumsgrensene. Dette krever at forskriften til innskuddspensjonsloven endres 
og at det gis en rimelig frist for tilpasning av ordningene.  
 
For øvrig vil vi igjen påpeke at det må tas hensyn til at innskudds- og ytelsesplanene 
kan utformes annerledes enn hva man legger opp til i regelverket for OTP, og at man må 
ta hensyn til dette når eksisterende pensjonsordninger skal måles mot kravene til OTP.  
 
§ 6 Medlemsinnskudd 
Når det gjelder innskuddspensjon, kan man enkelt måle foretaket og medlemmets til-
skudd i forhold til disse grensene. I forhold til ytelsesbasert foretakspensjon er det ikke 
like enkelt. I mange av dagens ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger er det avtalt 
medlemstilskudd. Det framstår ikke klart hvordan dette skal behandles i forhold til må-
ling mot minstegrensene. Minstegrensene bør måles mot foretakets tilskudd, slik at 
medlemstilskuddene medfører at ytelsesplanen blir bedre enn minstegrensene.  
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§ 9 Innkjøpsordninger for obligatorisk tjenestepensjon 
Aktuarforeningen vil påpeke at innkjøpsforeninger som foreslått i denne paragrafen ek-
sisterer allerede. Det er viktig at innkjøpsforeninger kan operere i pensjonslovgivningen 
som helhet, og ikke kun for OTP. Vi mener derfor at det blir uheldig å lage et regelverk 
for innkjøpsforeninger som kun knyttes mot OTP. 
 

 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 

Den Norske Aktuarforening 
 
 
 

Morten Harbitz 
(formann) 

 


