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Høringsuttalelse om «Egen pensjonskonto mv.»
Det vises til Finansdepartementets Høring om egen pensjonskonto mv, sendt på høring
21.11.2017.
Aktuarkonsulenters forum (AKF) støtter høringsuttalelsen fra Den Norske Aktuarforeningen.
Innføring av «Egen pensjonskonto» med de endringer som er nevnt her og som
Aktuarforeningen forslår, vil kunne føre til at innskuddspensjonsproduktet blir langt bedre
enn i dag. Bedring i rutiner og tvunget valg av hva som skal skje med et pensjonskapitalbevis
samtidig med fritt valg av pensjonsleverandør for aktiv opptjening, vil kunne sikre mer
pensjon til den enkelte enn i dag. Det vil også sikre større bevissthet om pensjon både i
bedriftene og hos de ansatte.
Vi vil særlig fremheve og presisere følgende punkter:
•
•

•
•
•
•

Det er positivt å innføre «Egen pensjonskonto» slik at pensjonskapitalbevis og aktiv
opptjening kan samles.
Det bør innføres flytting av pensjonskapitalbevis og individuelle pensjonsspareavtaler (IPS)
med reelt samtykke (og krav om at den enkelte tar et valg), ikke med negativt samtykke.
Negativt samtykke bør særlig ikke innføres for eksisterende pensjonskapitalbevis. Det vil
være en rekke kontraktsrettslige forhold som vil bli endret ved flytting av
pensjonskapitalbevis og IPS. AKF kan ikke se at de rettslige forholdene knyttet til dette
forslaget er vurdert tilstrekkelig i høringsnotatet.
Det må avklares hvilke pensjonsinnretninger som har ansvar for informasjon, og hvilken
informasjon, når den enkelte skal velge pensjonsleverandør. Eventuelt kan det innføres
standardinformasjon som gjøres tilgjengelig via Norsk Pensjon.
AKF støtter forslaget om at det bør innføres fritt valg av pensjonsleverandør for den enkelte
for oppsparing i en aktiv innskuddspensjonsordning, og dette bør innføres samtidig som det
innføres mulighet til å samle pensjonskapitalbevis i arbeidsgivers pensjonsordning.
Innføring av flytting av pensjonskapitalbevis til arbeidsgivers innskuddspensjons-ordning med
samtykke bør skje samtidig med fritt valg av pensjonsleverandør for aktiv opptjening.
Det bør ikke innføres krav om og mulighet for at en pensjonsinnretning skal kunne innhente
informasjon fra andre pensjonsinnretninger om pensjonskapitalen jevnlig. Det bør i stedet
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•

•
•
•

utredes og innføres forenklende løsninger, blant annet for beregninger av kostnader, som
vist til i Aktuarforeningens høringsuttalelse.
Rutiner knyttet til beregning og innbetaling av innskudd bør endres og forenkles ved at dette
knyttes til bedriftenes lønnssystemer i stedet for at dette skal skje via pensjonsleverandøren.
På den måten vil problemene pensjonsinnretningene i dag har med ajourhold på grunn av
manglende meldinger fra bedriftene, opphøre. Det kan også lovhjemles rutiner som sikrer
forenkling.
Historikk knyttet til tidligere opptjening, som hvilken arbeidsgiver vedkommende jobbet hos,
opptjeningsperiode og startverdi på pensjonskapitalbeviset fra de enkelte arbeidsforhold, må
sikres og være tilgjengelig for den enkelte.
Flere forhold må utredes nærmere for å sikre enklere og mer hensiktsmessige løsninger enn
det som ligger i høringsnotatet.
Det vil være «riktig» for innskuddspensjonsproduktet og en forenkling at også kortere
arbeidstider enn 12 måneder gir rett til pensjonskapitalbevis, se nærmere redegjørelse i
høringsuttalelsen fra Aktuarforeningen.
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