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NOU 2006:12 - FELLESPENSJONSKASSER - HØRINGSUTTALELSE

Vi viser til brev datert 2. mai 2006  med vedlegg.

Opprettelse av fellespensjonskasse er aktuelt i forbindelse med innføringen av
obligatorisk tjenestepensjon. Både administrasjonskostnader og mindre
forhandlingsstyrkes innebærer at slike ordninger blir dyrere for små og mellomstore
bedrifter enn for store bedrifter. Dersom bedriften ønsker å tilby sine ansatte såkalte
ytelsesbaserte ordninger, er et aktuelt alternativ til å kjøpe pensjonsordning hos et
livselskap å etablere egen pensjonskasse. Ved at flere foretak kan gå sammen om å dele
på administrasjonskostnadene, kan kostnadene for det enkelte foretak reduseres
ytterligere.

Vi viser også til at det er en utbredt oppfatning om at det er liten grad av konkurranse
mellom livselskapene. Pensjonskassene kan da fungere som et konkurransemessig
korrektiv i markedet. Vi legger vekt på at en gjennom å legge til rette for etablering av
fellespensjonskasser kan oppnå positive virkninger gjennom økt konkurranse i
markedet. Denne muligheten burde vært tilgjengelig i det lov om obligatorisk
tjenestepensjon trådte i kraft 1. juli i år, noe vi pekte på betydningen av i vårt brev til
Finansdepartementet av 9. august 2005. Svært mye av nyetableringen i forbindelse med
den nye loven har nå allerede funnet sted, uten at de etablerte aktørene har forholdt seg
til konkurranse fra alternative  løsninger.

Vi finner det underlig at Banklovkommisjonen ikke har kommentert virkningen for
konkurransen i pensjonsmarkedet som følge av adgangen til å etablere fellespensjons-
kasser. I sin omtale av økonomiske og administrative konsekvenser, ber vi om at
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Finansdepartementet i sitt videre arbeid også vil legge vekt på dette hensynet.

På bakgrunn av diskusjonen over støtter vi forslaget fra Banklovkommisjonens flertall,
og har for øvrig ikke kommentarer til enkeltelementene i forslaget.
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