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SAMMENDRAG

Innledning
Det norske pensjonssystemet har vært gjenstand for betydelige omstillinger og debatt de siste årene,
blant annet som følge av Pensjonsreformen. I lys av disse endringene har liv- og pensjonsbransjen
gjennomgått en vesentlig transformasjon. Gjennom innføringen av obligatorisk tjenestepensjon i 2006
har så godt som alle ansatte tjenestepensjon. Av ansatte i privat sektor har i dag 1,1 millioner
nordmenn innskuddspensjon, 250,000 er fremdeles på ytelsespensjonsordning i privat sektor, men det
er forventet en betydelig overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon i løpet av de neste årene.
De seneste årene har også pensjonsspørsmålet blitt stadig mer aktuelt i dialogen mellom partene i
arbeidslivet, og det er nedlagt betydelig ressursinnsats i utredninger og i ordskiftet. Markedsmodellene
i Sverige og Danmark har blitt trukket frem som relevante sammenstillingsgrunnlag for hvordan den
norske modellen kan utvikles, og i denne forbindelse har det blitt fremlagt hypoteser om at det norske
markedet kan effektiviseres ved å innføre såkalte brede pensjonsordninger.
Med dette som bakteppe har Finans Norge engasjert PA Consulting Group for å beskrive dagens
modeller, se på kostnadseffektivitet innenfor innskuddsbasert tjenestepensjon i de skandinaviske
landene, samt å vurdere konsekvenser av alternative modeller i det norske markedet.
Innledningsvis er det viktig å påpeke at de skandinaviske markedene er svært ulike, og at det derfor er
krevende å sammenstille pensjonssystemer på tvers av land. Sentralt i analysene er utarbeidelse av
metode og innhenting av data for å kunne sammenstille kostnadskomponenter på tvers av landene.
Situasjonsbeskrivelse
Markedsmodellene i Skandinavia er svært forskjellige. Mens Norge og Sverige på hver sin måte
legger til rette for konkurranse, har Danmark valgt et mer rigid og fragmentert oppsett med fokus på
hver av de ulike yrkesgruppene.
Det er ulike markedsmodeller i de ulike landene og det er sentralt å forstå hvordan disse forskjellene
har oppstått for å kunne ha en oppfatning om de ulike modellene passer for norske forhold.
Forskjellene kan blant annet knyttes til ulikheter i kultur, tradisjon og arbeidsmarkedenes virkemåte. Et
særtrekk for Norge er bedriftenes sterke rolle, mens for eksempel det svenske arbeidsmarkedet er
mer preget av partenes sterke posisjon.
I Norge står forholdsmessighetsprinsippet sterkt, det vil si at arbeidsgiver har like god pensjonsløsning
for alle ansatte innenfor rammen av de skattefavoriserte ordningene. Bedriften har full styringsrett over
tjenestepensjon innenfor disse rammene, både hva gjelder nivå og selve organiseringen av ordningen
(med unntak av AFP). Det er også arbeidsgiver som dekker administrasjonskostnadene ved
tjenestepensjonen. Sammen med økt transparens i markedet etter innføring av obligatorisk
tjenestepensjon i 2006 og nye livsforsikringsregler i 2008 har dette gitt et betydelig press på prisene i
markedet. Sammenlignet med de andre Skandinaviske landene, er Norge likevel i startfasen hva
gjelder volum i innskuddspensjonsmarkedet.
Det private svenske markedet er todelt mellom organisering i henhold til store kollektivavtaler på den
ene siden og et åpent marked på den andre siden. I Sverige er det to store kollektivavtaler, en for
såkalte «blue collars» (Svenskt Näringsliv og LO) og en for «white collars» (Svenskt Näringsliv og
PTK (Privattjänstemannkartellen)). I begge løsningene har ansatte tilgang til en stor mengde produkter
tilgjengeliggjort av markedsplasser eller såkalte valgsentraler som er eid av partene. I disse
ordningene er det dog definert et standardvalgprodukt som de fleste av medlemmene har, ettersom få
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aktivt velger andre produkter. Disse standardløsningene er levert gjennom partenes egne selskaper.
En stor forskjell i forhold til den norske modellen er at arbeidstakerne selv betaler kostnadene ved
administrasjon og forvaltning av ordningene.
Danmark har en ordning hvor den dominerende delen av tjenestepensjonsmarkedet er organisert med
basis i tariffavtaler på bransjenivå. Dette markedet er organisert i pensjonskasser eller
pensjonsselskaper eid av partene i arbeidslivet. Tjenestepensjonsløsningene er med andre ord koblet
til yrkesgrupper. I Danmark må derfor arbeidsgiverne ofte forholde seg til ulike pensjonsordninger
avhengig av sammensetningen av deres arbeidstakergrupper. Også i Danmark betaler de ansatte for
pensjon, men til forskjell fra Sverige, betaler de kun en andel av både pensjonssparingen og
kostnaden (1/3 arbeidstaker og 2/3 arbeidsgiver).
Sverige og Danmark er kjennetegnet ved store oppsparte midler innenfor innskuddspensjon, inkludert
offentlige løsninger (Pilar 1) for «tvungen» sparing i hhv. Premiepensionen i Sverige og ATP
(Arbejdsmarkedets Tillægspension) i Danmark.
Kostnadsanalyse
Kostnadsanalyser viser at den norske markedsmodellen fremstår som effektiv, spesielt sett i lys av
den fasen markedet er i.
Det er generelt krevende å sammenligne kostnader på tvers av land og produkter. Relevante
sammenstillinger betinger:
 Sammenlignbare produkter
 Forståelse av kostnadene i hele økosystemet
 Dekomponering av kostnadskomponentene: Administrasjon, risiko, forvaltning, annet, inkl
rådgivning
 Relevante forholdstall
Disse forholdene er vurdert i analysene i rapporten, og med dette som basis er det flere hovedfunn.
En kort oppsummering følger i figuren nedenfor:

Figur 1: Gjennomsnittskostnader på tvers av pensjonsordninger
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Den danske modellen er generelt sett kostbar. Det er høye administrasjonskostnader for de fleste
aktørene. Forvaltningsregimene er forskjellige fra pensjonskasse til pensjonskasse, men
forvaltningskostnadene er høye gitt markedets modenhet.
Den svenske modellen åpner for stor variasjon i forvaltning av pensjonsordningene basert på
individuelle valg. Konsolidering av markedsplassene i form av valgsentraler har gjort fond lett
tilgjengelige, og innkjøpsmakten til valgsentralene har presset prisene både på administrasjon og
forvaltning.
I Norge har livselskaper gjort store investeringer i forbindelse med overgangen fra ytelsesbasert til
innskuddsbasert pensjon, og det har tatt tid å bygge volumer og lønnsomhet. Konkurransen har også
presset prisene ned på innskuddspensjon, slik at bransjen har et betydelig akkumulert underskudd de
siste 10 år. Administrasjonskostnader i Norge er priset på nivå med Sverige, mens Danmark ligger
betydelig høyere. Norske forvaltningskostnader målt mot midler til forvaltning ligger midt mellom
svenske og danske nivåer. Konkurransen har så langt fungert godt for innskuddspensjon i det norske
markedet, på tross av at markedet fremdeles er i en tidlig fase og foreløpig har relativt lite midler til
forvaltning. Midler til forvaltning er om lag tjue ganger høyere i Sverige og Danmark, men det
forventes sterk volumvekst i det norske innskuddspensjonsmarkedet i årene fremover. Det er
stordriftsfordeler knyttet til kapitalforvaltning og over tid er det derfor grunn til å forvente en videre
prisreduksjon i det norske markedet for innskuddspensjon.
Den norske og den danske pensjonsmodellen er på mange måter enklere enn den svenske
pensjonsmodellen. Kompleksiteten i det svenske markedet har økt over tid, hvilket har resultert i at et
stort marked for administratorer, meglere og rådgivere har vokst frem. Dette er naturligvis
kostnadsdrivende, og analyser indikerer at indirekte økosystemkostnader i Sverige er langt høyere
enn i Norge og Danmark.
Danmark og Sverige har ordninger innen Pilar 1 som har blitt sammenlignet med
tjenestepensjonsordninger (Pilar 2-ordninger) i Norge, men som er standardiserte og omfatter hele
befolkningen i form av tvungen sparing. Det gir en betydelig effektivitet i administrasjonen, men det er
krevende å sammenligne kostnader med tjenestepensjonsordningene blant annet på grunn av
manglende kjennskap til hvor de faktiske kostnadene er avleiret. Det er også åpenbare strukturelle
sider ved disse ordningene som gjør sammenligning med konkurranseutsatte ordninger lite
hensiktsmessige. Blant annet er leverandørenes kundegrensesnitt i Premiepensionen i Sverige helt
forskjellig fra hvordan dette kan være i en markedsbasert ordning.
Det er mulig å oppnå lave marginalkostnader på relativt lave volum også i pensjonsmarkedet.
Utviklingen i det norske innskuddspensjonsmarkedet synes å vise dette. Det er også klart at større
samordnede innkjøp og innkjøpsfelleskap vil påvirke konkurransen og selskapenes søken etter stadig
mer effektive leveransemodeller.
Ulike markedsmodeller
Dagens norske markedsmodell er effektiv, og en innføring av partseide løsninger vil trolig ikke være
gunstig for konkurransen.
Den svenske markedsorganiseringen har blitt til på bakgrunn av en historikk som industrinasjon med
monopoliserte pensjonsordninger (PTK og SAF-LO). I en svensk kontekst fremstår utviklingen som
positiv, da det har skapt mer konkurranse og valgfrihet enn monopolsituasjonen. Denne utviklingen er
i liten grad direkte overførbar til Norge, hvor man i dag har en velfungerende konkurranse som
utgangspunkt. Videre har det svenske systemet en iboende rigiditet med lav endringstakt i forhold til
arbeidsmarkedets tempo og retning. I tillegg er en stor gruppe arbeidstakere stengt ute fra de store
valgsentralene.
Analysen av det danske markedet har tydeliggjort at til tross for et betydelig volum, har man ikke klart
å sikre tverrgående effektivitet. Modellen med tverrgående pensjonsordninger på bransjenivå, hvor det
åpnes for betydelig forskjellsbehandling mellom ansatte på en arbeidsplass, bryter med det norske
forholdsmessighetsprinsippet. Videre har markedskonstruksjonen i Danmark ført til en betydelig
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konsolidering i den delen av markedet som ikke dekkes av de tverrgående pensjonskassene.
Organiseringen i det danske markedet fører til en sterk innlåsing av arbeidstakerne i de ordningene de
tilhører basert på yrkesgruppe.
Kostnadsnivået innenfor de svenske valgsentralene bekrefter at man kan oppnå kostnadsfordeler ved
å samle innkjøpsmakt. Dette gir seg blant annet utslag i at forvaltningsprodukter med høy aksjeandel
har relativt lave priser gjennom valgsentralene. Innkjøpsfellesskap eksisterer også i Norge, gjennom
eksempelvis NHO-avtalen. En del bedrifter benytter seg av de rabattene som oppnås i
innkjøpsfellesskapene, mens andre vektlegger fleksibiliteten i individuelt avtalte ordninger. Markedet i
Norge åpner for en utvidelse og videreutvikling av innkjøpsfellesskapene for de aktørene som måtte
ønske det.
Det er usikkert hvordan en introduksjon av partseide ordninger vil kunne gjennomføres i Norge, og det
utfordrer raskt den norske modellen og det grunnleggende forholdsmessighetsprinsippet. Videre er det
ikke gitt hvordan en partseid ordning vil måtte struktureres og operere for å være innenfor den norske
konkurranselovgivningen.
For arbeidsgiverne kan innkjøpsfellesskap innebære en forenkling av prosessene, men samtidig
representerer dette at de gir fra seg styringsrett og beslutningsmakt. Dette må vurderes opp mot de
fordeler innkjøpsfellesskapet kan gi. Tariffesting er en sterk begrensning av selskapenes
handlingsfrihet og kan være utfordrende ut fra den enkelte bedrifts konkurransesituasjon og -kraft og
omstillingsbehov. Med partseide ordninger vil bedriftene måtte forholde seg til flere ulike
pensjonsinnretninger med den kompleksitet det innebærer i forhold til egne prosesser og
kommunikasjon, samt forhandlinger med fagforeninger for ulike arbeidstakergrupper.
Arbeidstakersiden legger vekt på innflytelse over pensjonsproduktet (nivå, dekningsomfang,
investeringsprofiler, valgfrihet etc.). Dette kan løses helt eller delvis i flere modeller, også i modeller
uten tariffering og partseide ordninger. Dog er det grunn til å tro at en modell med betydelig reduksjon
av konkurransen i markedet, som partseide ordninger vil kunne medføre, vil kunne ha negativ
påvirkning på fremtidige pensjonsnivåer og attraktivitet i kundebetjeningsløsningene over tid. Særlig vil
dette være relevant i en situasjon med en ordning i ett stort fellesskap der flytting av ordning ikke vil
være mulig.
Hovedkonklusjoner
Det norske markedet for innskuddsbasert tjenestepensjon er et voksende marked med god
konkurranse, som selv med relativt små volum er konkurransedyktig på kostnadseffektivitet
sammenlignet med Sverige og Danmark. Gitt den fremtidige volumveksten i midler til forvaltning,
forventes en ytterligere kostnadseffektivisering i årene fremover.
Å innføre såkalte brede eller kollektive avtalefestede ordninger, som vi ser i Sverige og Danmark, kan
bidra til å svekke konkurransen i det norske markedet. Det kan dessuten utfordre det norske
hovedprinsippet om likebehandling av ansatte i hver bedrift (forholdsmessighetsprinsippet) og vil
medføre betydelige byttekostnader.
Det er grunn til å tro at det også innenfor dagens organisering av tjenestepensjonsmarkedet i Norge vil
drives frem ytterligere kostnadseffektivitet og bedre tjenestekvalitet gjennom sunn konkurranse, og
samtidig sikre at tjenestepensjonsmarkedet ivaretar både arbeidstakernes og arbeidsgivernes
hovedinteresser.
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1

INNLEDNING

Det norske pensjonssystemet har vært gjenstand for betydelige omstillinger og debatt de siste årene:








Innføringen av obligatorisk tjenestepensjon
Gjennomføring av pensjonsreformen med levealdersjustering og fleksibilitet i uttak
AFP-ordningen for privat sektor har blitt revidert
Nytt tjenestepensjonsprodukt og økte maksimalsatser for innskuddspensjon
Utviklingen av ordningene i offentlig sektor
Mulig for eiere av fripoliser å konvertere disse til fripoliser med investeringsvalg
Nye reguleringer generelt

Liv og pensjonsbransjen har gjennomgått en vesentlig transformasjon i lys av disse endringene. Økt
levealder og lav markedsrente har ført til et betydelig kostnadspress på ytelsesordninger, og det er i
dag ikke mer enn 250,000 ansatte igjen med ytelsesordning mot de 1,100,000 ansatte i privat sektor
1
som nå har innskuddspensjon . Samtidig er premieinnbetalingene relatert til de 250,000 med
2
ytelsespensjon like store som for de 1,100,000 på innskuddspensjon . Vi kan forvente en vesentlig
konvertering av ytelse til innskudd i tiden fremover, og nye premieinnbetalinger til ytelsesordninger vil i
praksis erstattes av innskudds- eller hybridordninger.
De seneste årene har pensjonsspørsmålet blitt stadig mer aktuelt i dialogen mellom partene i
arbeidslivet, og det er nedlagt betydelig ressursinnsats i utredninger og i det offentlige ordskiftet. Det
er en sterk tradisjon i Norge at arbeidsgiver har styringsrett over pensjonsordningene, men
arbeidstakersiden har hatt økt fokus på at pensjon er utsatt lønn og derfor naturlig bør håndteres som
en del av tariffavtalene. Det er ikke bare lagt vekt på selve ordningene, men også på organiseringen
av markedet hvor dagens markedsmodell i Norge beskrives som ikke effektiv nok, og hvor
arbeidstakere og arbeidsgivere vil se positive effekter av en organisering av markedet i retning av
såkalte brede ordninger.
Markedsmodellene i Sverige og Danmark har blitt trukket frem som relevante sammenstillingsgrunnlag
for hvordan den norske modellen kan utvikles. I to av tarifforhandlingene våren 2014 ble det bestemt å
utrede dette ytterligere, nemlig i forhandlingene mellom Handel og Kontor og Virke og mellom
3 4
Fellesforbundet og Norsk Industri .
Med dette som bakteppe har Finans Norge engasjert PA Consulting Group for å beskrive og
sammenstille dagens markeder for tjenestepensjon i Norge, Sverige og Danmark ut fra flere relevante
dimensjoner som produkter, markedsaktører, reguleringer, historisk utvikling med videre. En sentral
del av arbeidet har vært å etablere en metodikk for å forstå og sammenstille kostnadskomponenter på
tvers av land og ordninger som også fanger opp helheten, det vil si de totale økosystemene som
ordningene baserer seg på. Videre har PA Consulting Group skissert ulike fremtidige
markedsmodeller og pekt på mulige implikasjoner for arbeidsgivere, arbeidstakere og eventuelt andre
interessenter av disse markedsmodellene. Rapporten er avgrenset til å omhandle aktive
pensjonsordninger, og tar dermed ikke i særlig grad for seg pensjoner under utbetaling,
pensjonskapitalbevis eller fripoliser. Bransjestyret Liv og Pensjon i Finans Norge har vært
styringsgruppe for prosjektet.
1

Finans Norge (1). Flere med innskuddspensjon i privat sektor (2014)
Finans Norge (2). Innskuddspensjon like stor som ytelsespensjon (2014)
3
Riksmekleren. Riksmeklerens møtebok (2014)
4
Norsk Industri. Protokoll (2014)
2
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2

2.1

SITUASJONSBESKRIVELSE

Overordnet bilde av det skandinaviske pensjonsmarkedet

Pensjonsmarkedet er tredelt i «de tre Pilarene» (se Figur 2). Pilar 1 er den statlig organiserte
ordningen som ligger i bunn for alle land. Pilar 2 er tjenestepensjonen som er organisert av ulike
aktører i arbeidslivet. Pilar 3 er privat pensjonssparing individer kan gjøre på eget initiativ. Dette
prosjektets mandat er avgrenset til Pilar 2, og hovedsakelig for privat sektor. Det er noe overlapp
mellom private og offentlige løsninger i Danmark hvor offentlig ansatte har en del av sin pensjon
knyttet til profesjonens pensjonskasse/livselskap på toppen av sin offentlige «tjenestemandspension».

Statlig

Bedrift/tjeneste

Privat

Offentlig tjenestepensjon,
lovpålagt OTP i privat sektor –
pluss skatteinsentivert
innskuddspensjon

Frivillig, privat sparing som
supplement til Pilar 1 og 2,
begrenset
skatteinsentivering

Sverige

”Allmän pension” med
Garanti-, Inkomst-,
Premiepension,
Sjukersättning og
Omställningspension

Skatteinsentivert
tjenestepensjon, med
utbredte kollektivavtaler

Frivillig, privat sparing
som supplement til Pilar
1 og 2.
Skatteinsentivering fases
ut innen 2016

Danmark

National pension, ATP,
SP, LD og SAP

Skatteinsentivert
tjenestepensjon, med
utbredte kollektivavtaler

Frivillig, privat sparing som
supplement til Pilar 1 og 2

Norge

Folketrygden med alders-,
uføre- og etterlattepensjon

Pilar 1

Pilar 2

Pilar 3

Figur 2: Inndeling av pensjonsmarkedet i Skandinavia

Utviklingen av Pilar 2 må også sees i sammenheng med Pilar 1. Pilar 1 gir generelt en bedre dekning i
Norge enn i Sverige og Danmark, se Figur 3 nedenfor som viser kompensasjonsnivå fra offentlig
5
pensjon før skatt (oppgitt som andel gjennomsnittslønn) .

Figur 3: Sammenligning av kompensasjonsnivå fra offentlig pensjon
5

West-Pedersen, Axel. Institutt for samfunnsforskning: Pensjonssystemene i de nordiske land (2014)
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Denne forskjellen har også vært med og drevet de forskjellene vi ser i markedsmodeller for Pilar 2.
Videre har den lavere dekningsgraden fra det offentlige systemet vært avgjørende for etableringen av
Premiepensionen i Sverige og ATP i Danmark, som er ytterligere former for «tvungen sparing» under
Pilar 1.
FAFO-rapporten «Kostnader i innskuddspensjonene i Norge» (Veland og Hippe, 2014) trekker frem
nettopp den danske ATP-ordningen og den svenske Premiepensionordningen (PPM) som eksempler
på kostnadseffektiv forvaltning. Her ser man en positiv kostnadseffekt av stor skala og høy grad av
standardisering. Det anses derimot ikke som svært relevant å sammenligne statlig påkrevde og
administrerte Pilar 1-ordninger med norske tjenestepensjonsprodukter (Pilar 2). ATP og PPM er
beskrevet ytterligere i Appendiks A.2.
Totalt sett er argumentasjonen om at volum og standardisering gir en positiv kostnadseffekt valid i seg
selv. Men dette forutsetter at det eksisterer fri konkurranse på tilbudssiden. Videre vurderes det som
mer relevant å sammenligne norske tjenestepensjonsordninger med lignende ordninger i Sverige og
Danmark.
Markedsmodellene for tjenestepensjon ser ulike ut for hvert land. I Norge er markedet
kommersialisert, med bedriftsinnkjøpte pensjonsordninger. Bedriftene har full styringsrett over
tjenestepensjon, forutsatt at det lovpålagte kravet om 2% obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er
oppfylt. I kontrast har Sverige og Danmark i større utstrekning ordninger som eies og drives av
partene i arbeidslivet. Sverige har hovedtariffavtaler som bestemmer pensjonsnivå, i Danmark er det
tariffer på bransje/fagnivå. Figur 4 nedenfor illustrerer overordnet hvordan markedene er satt opp.
De strukturelle forskjellene mellom landene gjør at det er krevende å gjøre sammenstillinger på tvers.
Med så store forskjeller knyttet til oppsett, verdikjeder, historikk og midler til forvaltning er det derfor
viktig å forstå konteksten før man ser på sammenstillinger, og tar de rette forbeholdene.
Figur 4 oppsummerer overordnet det skandinaviske tjenestepensjonsmarkedet. Modellen er kraftig
forenklet, og de ulike nyansene vil bli nærmere redegjort for i de neste delkapitlene.

Figur 4: Illustrasjon av det skandinaviske tjenestepensjonsmarkedet

Et annet viktig skille i pensjonsmarkedet er ytelsesbasert pensjon (YTP) og innskuddsbasert pensjon
(ITP). Danmark har alltid hatt innskuddsbasert pensjon i privat sektor, og Sverige er snart
fullkonvertert til innskuddsordninger. Innskuddspensjon vokser også sterkt i Norge, men har en kortere
historikk enn i Sverige og Danmark. Som Figur 5 illustrerer er 2014 det første året hvor premievolumet

8
Konfidensielt mellom Finans Norge og PA

i innskuddsordninger er på nivå med ytelsesordningene. Dette er en av hovedårsakene til at det er
enorme forskjeller på innskuddspensjonsmidler til forvaltning mellom landene og at modningsgraden
åpenbart er større på innskuddsordninger i Sverige og Danmark. Disse grunnleggende forskjellene
mellom det norske og det svenske og danske markedet, gjør det til en krevende øvelse å
sammenligne på tvers for å si noe om effektiviteten. Det er ikke relevant å sammenlikne kostnader og
effektivitet uten samtidig å ta høyde for ulikhetene i systemene. Dette blir nærmere belyst
gjennomgående i rapporten, men er viktig å ta høyde for i utgangspunktet.

Andel av
premievolum

Figur 5: Andel av premievolum for ytelses- og innskuddsordninger

6

Tabell 1 under gir en oversikt over noen sentrale karaktertrekk ved innskuddsbasert tjenestepensjon i
Norge, Sverige og Danmark.

6

www.fno.no; PA-analyser
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Tabell 1: Sammenligning av innskuddsbasert tjenestepensjon i Skandinavia
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2.2 Beskrivelse av markedsstruktur (med relevante nøkkeltall)
Det er store forskjeller i markedsstrukturen i de ulike landene. Vi beskriver videre i dette kapittelet de
ulike landene med hensyn til historisk utvikling, markedsstruktur, produkter og løsninger, verdikjede og
aktører og diskuterer kort arbeidsgivers og arbeidstakers perspektiver.
Vi har samlet en oversikt over noen sentrale størrelser for Pilar 1 og 2 i de skandinaviske landene i
oversikten nedenfor, mens vi hovedsakelig fokuserer på Pilar 2 i de tre landene i teksten som følger.

Figur 6: Pilar 1 og 2 oversikt i Skandinavia

7

2.2.1 Norge
Historikk
For å forstå og vurdere de ulike skandinaviske pensjonsmodellene er det essensielt å forstå hvordan
og i hvilken historisk kontekst modellene har vokst frem. Historie, tradisjon og kultur er med på å
definere hvert lands identitetsfølelse innenfor økonomi, politikk og arbeidsliv- og følgelig også pensjon.
Det blir viktig å ta høyde for disse forskjellene for å forstå dagens markedsmodeller og
utviklingsmuligheter.
Pensjonsmarkedet i Norge har vært preget av hyppige og grunnleggende endringer, med blant annet
Pensjonsreformen og ny forsikringslov (2008). ITP har først vært tillatt og etterspurt fra 2001 da
innskuddsordninger ble skattefavorisert for å øke dekningsomfanget av tjenestepensjon i privat sektor.
Innføringen av obligatorisk tjenestepensjon i 2006 har etablert ITP som dominerende produkt da de
7

Kilder: ssb.no; fafo.no; fno.no; scb.se; pensionsmyndigheten.se; svenskforsakring.se; fora.se; collectum.se; dst.no;
finanstilsynet.dk; finansraadet.dk; forsikringogpension.dk; revidert nasjonalbudsjett 2014 (Norge); PA-analyser
*Estimert verdi på dansk folketrygd er beregnet ved å applisere forholdet mellom verdien på folketrygden og utbetalt
folketrygdpensjon i Norge og Sverige
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aller fleste bedrifter som ikke hadde tjenestepensjonsordning fra før valgte innskuddsbaserte
ordninger. Videre har man fått stor grad av konvertering fra YTP til ITP. Dette er drevet av blant annet
økte kostnader innenfor YTP som følge av lave renter, økt forventet levealder og dessuten krav om
balanseføring av pensjonsforpliktelser hos bedrifter som har YTP ordninger.
Den nye tjenestepensjonsloven åpner for et hybridprodukt, som har tilsvarende maksimale
sparesatser som i innskuddspensjon, og i tillegg gir rom for høyere premier for kvinner på grunnlag av
høyere forventet levealder. Det nye hybridproduktet blir av mange ikke ansett som et aktuelt alternativ
for bedrifter med innskuddsordninger, men anses som aktuelt for bedrifter som vil avvikle
ytelsesbaserte ordninger.
Forholdsmessighetsprinsippet er lovfestet og et grunnleggende prinsipp i norske skattefavoriserte
tjenestepensjonsordninger. Det innebærer at samtlige ansatte i en bedrift skal ha like
pensjonsbetingelser. Norge har tradisjon for å ha en mindre hierarkisk og mer flat
organisasjonsstruktur i næringslivet, med mindre forskjell på «white collar» og «blue collar» enn
eksempelvis Sverige. Solidariteten er i større grad knyttet til arbeidsplassen, i motsetning til i Sverige
og Danmark hvor solidariteten i større grad er relatert til yrkesgrupper og kollektivavtaler på tvers av
bedrifter. Forholdsmessighetsprinsippet står så sterkt i norsk arbeidsliv at det er definert i
utredningsmandatet partene har blitt enige om at «forholdsmessighetsprinsippet i gjeldende
forsikringslovgivning skal videreføres».
Utover forholdsmessighetsprinsippet, og OTP som skal sikre et minimumsnivå, er prinsippet om
bedriftenes styringsrett en sentral forutsetning i dagens arbeids- og pensjonsmarked. Dette innebærer
at bedriften velger type pensjonsordning, omfang (nivå) og dekningsgrad i ordningen, samt valg av
leverandør.

Markedsstruktur
Privat tjenestepensjon
Innkjøpsfellesskap
Avtale

NHO

Virke,
Legeforening,
PBL(YTP),
med øvrige

Offentlig tjenestepensjon

Foretaksspesifikk

Direkte

Individuelle rettigheter
PKB

Meglet

Fripoliser

Hovedtariffavtalen
Forhandlinger, kommune for
kommune

Pensjonstype

Innskuddsbasert

Ytelsesbasert

Ytelsesbasert

Figur 7: Markedsstruktur Norge

Det kommersielle tjenestepensjonsmarkedet omfatter både private og kommunale sektor. De fleste
YTP-ordningene sikrer et pensjonsnivå på om lag 2/3 av sluttlønn, inkludert alderspensjon fra
folketrygden. For ITP-ordningen ble maksimale innskuddssatser i 2014 hevet til 7% av all lønn fra
første krone opp til 7 G, og ytterligere 18,1% av lønn (dvs. totalt 25,1%) mellom 7,1 G og 12 G. Disse
endringene forventes å medføre en ytterligere vekst i det norske innskuddspensjonsmarkedet i tiden
fremover.
De offentlige tjenestepensjonsordningene er i all hovedsak ytelsesordninger, hvor nivået er bestemt av
hovedtariffavtaler for kommune og fylkeskommune, mens for staten er ordningene lovbasert. Statlige
og kommunalt eide virksomheter kan ha innskuddsbasert ordninger, men dette er relativt lite utbredt i
dag. De private ordningene er foretaksspesifikke og håndteres direkte med leverandøren, eventuelt
ved hjelp av megler. I tillegg eksisterer det ulike innkjøpsfellesskap, særlig gjennom
arbeidsgiverforeninger. I tillegg er betydelige individuelle midler (og rettigheter) gjennom
tjenestepensjon. Dette er rettigheter og midler som den enkelte arbeidstaker får med seg når man
bytter jobb, eller når selskapet velger å bytte fra en ytelsesordning og starte nye pensjonssparing i en
innskuddsordning.
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Videre er det etablert en tilleggsdekning gjennom Avtalefestet pensjon (AFP). Dette er en tariffbasert
ytelsespensjon, som baserer seg på samarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner,
arbeidstakerorganisasjoner og staten. AFP er en livsvarig pensjon som utbetales tidligst fra man fyller
62 år, sammen med alderspensjon fra folketrygden, dersom visse vilkår er oppfylt. Se Appendiks A.1
for nærmere beskrivelse.

Produkter og løsninger
I denne rapporten fokuseres det på de innskuddsbaserte ordningene (ITP), da det er innenfor disse
ordningene fremtidens marked hovedsakelig vil være. Det er også innskuddsordninger som er omtalt i
forbindelse med den utredningen partene i arbeidslivet har avtalt å utrede nærmere.
Den obligatoriske delen av ITP-produktet består av 2% innskudd og et lovpålagt innskuddsfritak ved
uførhet. Bedriftene står fritt til å fastsette innskudd over dette inntil maksimumsgrensene på 7% +
18%. Pensjonsordningene skal oppfylle lovfastsatte produktregler for å gi rett til skattefradrag.
Risikodekninger som uføre- og etterlattepensjon er også fradragsberettiget, og disse dekningene er
frivillige. I tillegg kan det tilknyttes andre forsikringer, som ikke er skattefavorisert og dermed ikke
underlagt særskilte produktkrav. Det er vanlig blant større bedrifter å ha slike risikodekninger; spesielt
uførepensjon er et utbredt produkt. Mindre kunder, spesielt de som er på en minimums-ordning,
kjøper i mindre grad risikodekninger utover lovpålagt innskuddsfritak.

Verdikjede og aktører
Verdikjeden i det norske markedet er enkel, og bedriftene forholder seg hovedsakelig kun til
pensjonsleverandørene etter at innkjøpet er gjort. Bedriftene melder typisk inn lønnsvilkår o.l. gjennom
en web-løsning, deretter vil pensjonsleverandørene gjøre nødvendige beregninger, stå for
administrasjon etc. Videre kan livselskapene støtte de ansatte med rådgivning og kundeservice. Ved
innkjøp kan bedriftene få støtte av en uavhengig megler for å finne den rette pensjonsløsningen og
leverandør(er). Utover denne prosessen er det begrenset behov for ytterligere ekstern involvering.
Bedrifter kan benytte flere leverandører samtidig, hvis de eksempelvis ønsker å få kjøpe
innskuddsordning hos selskap A og risikodekninger av selskap B og C.
Ved innkjøp kan bedriftene også benytte ulike rabattordninger og innkjøpsfelleskap, som f.eks. NHOavtalen, avtale med Legeforeningen eller andre ordninger. Dette er foreløpig begrenset i omfang i
Norge. Mange bedrifter med tilgang på rabatter gjennom innkjøpsfellesskap velger likevel å stå utenfor
innkjøpsordningen, da de vektlegger andre elementer som skreddersøm, fleksibilitet og servicegrad.
Et innkjøpsfellesskap vil ofte medføre at man må velge et mer standardisert produkt. Det er likevel
ventet at det vil utvikle seg flere, mer omfattende og større innkjøpsfellesskap for å gi
segmenter/grupper på etterspørselssiden mer forhandlingsmakt.
Det norske markedet har bedriften som innkjøper i fokus, noe som preger leverandørsiden og hele
markedsdynamikken. Dette gir et kommersialisert marked med høy grad av konkurranse på pris og
tjenestekvalitet.
«Herfindahl-Hirschman Index» (HHI) er en metode som brukes til å måle konkurranseintensiteten i
bransjer og industrier. Med utgangspunkt i markedsandeler for brutto forfalte premier i 2012 i privat
sektor, har markedet en HHI-score på cirka 1,000. På denne skalaen tilsvarer en score på 10,000 et
monopol og en teoretisk perfekt konkurranse tilsvarer en score på 0. Intervallet 0-1,000 indikerer et
kompetitivt marked. Med en HHI-score på 1,000 i det norske markedet tyder dette på konkurranse
med moderat konsentrasjon i markedet, noe som er naturlig i en volumdrevet bransje som driver frem
en viss grad av konsolidering. Først på HHI-score fra 1,800 og oppover vil det typisk være aktuelt å
beskrive markedet som et oligopol.
Disse faktorene kombinert med prisnivået i dagens ordninger og den historiske lønnsomheten for
livselskapene, styrker inntrykket av at Norge har god konkurranse og et velfungerende marked i dag.
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Arbeidstaker og arbeidsgivers perspektiv
Som arbeidstaker forholder man seg til den tjenestepensjonsordningen bedriften har valgt. Bedriftens
pensjonsordning er en av flere konkurranseparametere for arbeidstaker ved valg av ny, potensiell
arbeidsgiver. Man er bundet til de innskuddssatser og dekninger bedriften har valgt, men kan selvsagt
komplettere disse med privat sparing og forsikring. Arbeidstakerne kan dra fordel av denne
dynamikken, da bedriftens styringsrett medfører at pensjon blir et konkurranseparameter i kampen om
arbeidskraft, noe som bidrar til å drive frem gunstige ordninger. Dette har riktignok ikke gjort seg
gjeldende for bransjer hvor det er «kjøpers marked» for bedriftene i arbeidsmarkedet – følgelig er OTP
innført for å sikre også disse gruppene et visst nivå av tjenestepensjon.
Oppsparte pensjonsmidler forvaltes i et standardvalg som bedriften har bestemt, og flere tilbyr også
investeringsvalg. Arbeidstaker står da fritt til å velge blant et predefinert utvalg forvaltningsprodukter.
Typisk vil valgmulighetene bestå av 3-5 løsninger med ulik andel aksjer og rentepapirer, med
tilhørende ulik grad av risiko. Noen tilbys også åpne løsninger hvor man selv kan sette sammen en
portefølje av fond eller aktiva, men dette er lite utbredt.
Generelt er det begrenset interesse blant arbeidstakerne for å aktivt ta stilling til forvaltning av
pensjonsmidlene. Livselskapene tilbyr derfor i økende grad «livsløpsordninger» som automatisk vekter
andelen aksjer og rentepapirer basert på forventet tid igjen til pensjonsalder. Arbeidstakere som har
lang tid igjen til pensjonsalder bør typisk ha en høyere andel aksjer for å søke meravkastning, da de
vil ha god tid til å vente ut negative konjunkturendringer. Er man nær pensjonsalder vektes
aksjeandelen ned så man ikke risikerer å måtte realisere større tap. Denne typen ordninger sikrer at
individuelle behov i stor grad blir ivaretatt, basert på etablerte forvaltningsprinsipper, også for dem
som ikke aktivt påvirker egen forvaltning.
Som tidligere omtalt står forholdsmessighetsprinsippet og arbeidsgivers styringsrett sterkt i Norge.
Dette innebærer at arbeidsgiver innenfor lovens begrensninger kan velge type ordning (ytelse eller
innskudd), dekningsomfang, leverandør etc. Arbeidsgiversiden har vært svært opptatt av dette og
motsatt seg å ta pensjon inn som en del av tariffavtalene. Dette begrunnes blant annet i behov for
styring over egne kostnader, ønske om å utnytte pensjonselementet som en konkurransefaktor i
arbeidsmarkedet, behov for løsninger som er spesifikke for den enkelte bedrifts situasjon og behov.
Forholdsmessighetsprinsippet som sier at ansatte i en bedrift skal ha tilgang på samme
pensjonsordning er dessuten en lovfestet rett og forpliktelse i Norge. For mange arbeidsgivere er dette
sett på som positivt i forhold til likestillingsspørsmål og bedriftskultur.
Arbeidsgiversiden har i forbindelse med partenes utredning av fremtidens pensjonsløsninger vært
opptatt av å beholde disse prinsippene, sammen med krav om at nye ordninger skal være basert på
innskuddsbaserte løsninger, at de ikke skal øke kostnadene for arbeidsgiverne og at konkurransen i
pensjonsmarkedet skal opprettholdes.

2.2.2

Sverige

Historikk
Sverige har en historie som industrinasjon og fagbevegelsens involvering i pensjon er en stor del av
den politiske historien. Frem til 90-tallet var kollektivavtalt tjenestepensjon utelukkende forvaltet i
Alecta og AMF (partsstyrte pensjonsselskaper), som følgelig hadde monopol innenfor disse
ordningene. Alecta forvaltet pensjonsavtalen mellom Svenskt Näringsliv og PTK
(Privattjänstemannkartellen). AMF forvaltet avtalen mellom Svenskt Näringsliv og LO. Begge
ordningene var monopoliserte og ytelsesbaserte. Dette var tidligere versjoner av avtalene som i dag er
kjent som ITP og SAF-LO.
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Etter press fra næringslivet ble deler av dette markedet sluppet løs, først og fremst de såkalte
8
«tiotaggare» med inntekt over 10 «basbelopp» . Med økt kompleksitet i markedet vokste det frem
stadig nye aktører som bidro til leveranser i ulike deler av verdikjeden. Spesielt fikk meglerne en
sentral rolle. Uten provisjonsregulering, og med et uoversiktlig og lite transparent marked, hadde
meglerne en gullalder på 1990- og 2000-tallet. Markedet fremstod for både arbeidsgiver- og
arbeidstakersiden som uoversiktlig med suboptimal konkurranse og markedsdynamikk. Partene i
arbeidslivet var ikke fornøyd med utviklingen og utviklet valgsentraler for å rasjonalisere og organisere
markedet. Valgsentralene Collectum og Fora ble opprettet som en del av, og siden skilt ut av, hhv
Alecta og AMF. Det er disse valgsentralene dagens ITP- og SAF-LO-avtaler opererer gjennom.

Markedsstruktur
Offentlige ordninger

Private ordninger
Avtale

SAF-LO
(Fora)

ITP1
(Collectum)

ITPK
(Collectum)
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(Alecta)
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Valcentralen,
Electum)
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”Fondförsäkring” (fritt fondsvalg)
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”Tradisjonell liv” (rentegaranti)

”Fondförsäkring” (fritt fondsvalg)

”Fondförsäkring” (fritt fondsvalg)

Figur 8: Markedsstruktur Sverige

Det svenske markedet er todelt i kollektive avtalebaserte og bedriftsinnkjøpte ordninger. Hoveddelen
av det svenske tjenestepensjonsmarkedet er organisert i kollektivavtaler; totalt sett dekker disse 90%
av arbeidstakerne. For privat sektor er det hovedsakelig ITP-avtalen for tjenestemenn i PTK (1,9
millioner medlemmer) og SAF-LO for arbeidere (2,9 millioner medlemmer), utover mindre
kollektivavtaler og de utenfor kollektivavtaler (0,5 millioner).
Kollektivavtalene definerer arbeidstakernes pensjonsrettigheter, og arbeidsgiverne på det private
området er pålagt å tegne avtaler med valgsentralene Collectum (ITP) og Fora (SAF-LO). Hver
ordning har også et partseid forvaltningsselskap, som har hovedvekten av midler til forvaltning i sine
respektive valgsentraler. For ITP er det Alecta, som er et gjensidig selskap eid av både arbeidsgivere
og arbeidstakere, og styrt av arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter. For SAF-LO er det AMF
som er eid av LO og «Svenskt Näringsliv». Eierne tar ikke ut utbytte i tradisjonell forstand fra disse
selskapene.
Derimot tar PTK, LO og Svenskt Näringsliv hvert år ut store summer fra de partsstyrte
forvaltningsselskapene, som brukes til å informere medlemmene om pensjonsordningene (hhv ITP og
SAF-LO). Dette har vært en omdiskutert praksis, blant annet kritisert av «Konsumentarnas
försäkringsbyrå» som peker på at tross enorme overføringer kan kundene svært lite om sine
pensjoner, og stiller spørsmålet om dette er bortkastede penger. I 2012 beregnet «Privata Affärer» at
LO, PTK og SN hadde tatt ut over en milliard svenske kroner fra de partsstyrte pensjonsselskapene
910
de foregående fem årene

8

Ett «basbelopp» tilsvarer SEK 56 900 og har samme funksjon som grunnbeløpet i Norge

9

Privata Afferer (1). Pensionspengar göder avtalsparter (2012)
Pensionsnyheterna. Gigantisk pengakarusell när avtalsparterna gör affärer (2011)
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PTK fikk eksempelvis SEK 61 millioner i «informasjonsmidler» i 2012 (78% av totale inntekter) mot
SEK 17 millioner fra medlemsavgifter (21% av totale inntekter). Midlene kommer hovedsakelig fra
Alecta. Tilsvarende får LO tilskudd i 100 millionersklassen fra AMF. Svenskt Näringsliv fikk, fra 20072011, inn SEK 121 millioner fra AMF og 91 millioner fra Alecta.
Utenfor valgsentralene benytter bedriftene ofte meglere og administrasjonsselskaper for å gi råd til
bedriften om hvilke pensjoner som skal tilbys og fra hvilke leverandører. Videre vil bedriftene ofte leie
inn personlige rådgivere fra meglerbransjen for å drive rådgivning mot den enkelte ansatte for å
vurdere hvilke løsninger (investeringsprofil, risikodekninger etc.) som best vil passe den enkeltes
livssituasjon og behov.

Produkter og løsninger
ITP for tjenestemenn består i hovedsak av ordningene ITP1, ITP2 og ITPK. ITP2 og ITPK er produkter
under avvikling som hører til de gamle ytelsesbaserte ordningene. ITP2 er selve ytelsespensjonen, og
er låst til Alecta mens ITPK er et 2% innskudd på toppen av ITP2, og forvaltes gjennom valgbare
selskaper i Collectum. Disse har en relativt lang avviklingsperiode (gjelder for ansatte født før 1979),
men vil over tid løpe ut.
Alle i ITP-ordningen født etter 1979 har ITP1, dette produktet er beskrevet i Tabell 2. Innskuddsdelen
for den gamle ordningen (ITPK) er bygget opp på tilsvarende måte.
Tabell 2: Produktoversikt ITP1 (Collectum)
Produkter ITP1
(Collectum)

Beskrivelse

Alle/tilleggvalg

Pris

Ålderspension

4,5% av bruttolønn opp til SEK
426 750, 30% på overskytende

Alle

Innskudd dekkes av arbeidsgiver.

Sjukpension

Syke/uføredekning, gjelder ved
minst 25% sykemelding i mer
enn 90 dager. Forutsetter støtte
fra Försäkringskassan

Alle

0,18% av bruttolønn opp til SEK
27 813 + 0,69% mellom 27 813141 500. Dekkes av arbeidsgiver

Återbetalingsskydd

Oppsparte midler betales ut til
familien ved død

Tilleggsvalg

Gratis. Indirekte kostnad med at
man ikke får inntekter fra
arvegevinster

Familjeskydd

Ekstra pensjon utbetales til din
familie ved død

Tilleggsvalg

Varierer med alder, utbetalingstid,
og dekningsstørrelse. Typisk
1-5% som trekkes direkte fra
innskuddspremie

Tjänstegrupplivforsikring (TGL)

Engangsbeløp (SEK 266 400
ved 55 år, deretter fallende)
betales til etterlevende ved død

Alle

SEK 42 per mnd, per ansatt.
Dekkes av arbeidsgiver

1% av premie i administrasjon til
Collectum + valgt leverandørs
avgifter trekkes fra premier og
oppsparte midler

For private arbeidere gjelder kollektivavtalen SAF-LO. Opptjening før 1996 ligger i den gamle
ytelsesbaserte ordningen, og er låst til AMF. Opptjening fra og med 1996 er innskuddsbasert og
administreres gjennom valgsentralen Fora. Dette produktet er beskrevet i Tabell 3 under.
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Tabell 3: Produktoversikt SAF-LO (Fora)
Produkter SAF-LO
(Fora)

Beskrivelse

Alle/tilleggvalg

Pris

Ålderspension

4,5% av bruttolønn opp til
SEK 426 750, 30% på
overskytende

Alle

Innskudd dekkes av arbeidsgiver
og overskudd i AMF (0,75% i
2014).
1,5% av premie i administrasjon til
Fora + valgt leverandørs avgifter
trekkes fra premier og oppsparte
midler

Avtalsförsäkringarna

Kollektivavtalt pakke av
dekninger: Avgangsbidrag,
omstillingsstøtte,
arbeidsskade, gruppeliv,
sykdom, foreldrefravær,
premiefritak

Alle

0,4% av bruttolønn. Dekkes av
arbeidsgiver.

Återbetalingsskydd

Oppsparte midler betales til
familien ved død

Tilleggsvalg

Gratis. Indirekte kostnad ved at
man ikke får inntekter fra
arvegevinster

Familjeskydd

Ekstra pensjon betales til
familie ved død

Tilleggsvalg

Varierer med alder og
dekningsstørrelse. SEK 203-1651
gir utbetaling mellom SEK 44,000176,000. Trekkes fra
innskuddspremie

Tjänstegrupplivforsikring (TGL)

Engangsbeløp (SEK 266 400
ved 55 år, deretter fallende)
betales til etterlevende ved
død

Alle

SEK 42 per mnd, per ansatt
Dekkes av arbeidsgiver

I valgsentralene kan arbeidstakerne velge å plassere innskuddene sine i vanlig fondsforsikring eller i
11
«tradisjonell forsikring» . I tradisjonell forsikring inngår arbeidstakers pensjonssparing i en kollektiv
forvaltning sammen med øvrige sparere, og arbeidstakeren har følgelig ingen kontroll på plasseringen
av pengene. Midlene plasseres i porteføljer med aksjer, rentepapirer og eiendom. Arbeidstakeren
begynner typisk med en aksjeandel på ca. 60%, mens andelen aksjer trappes ned etter hvert som
arbeidstakeren nærmer seg pensjonsalder. Tradisjonelle forsikringer tilbyr en form for garanti på
pensjonsoppsparingen, hvilket typisk innebærer at mellom 70% og 100% av totale
premieinnbetalinger utgjør et garantert nivå på fremtidig pensjonsutbetaling. Enkelte tradisjonelle
forsikringer gir også en høyere garantert avkastning på pensjonsoppsparingen, hvilket eksempelvis
kan være 1-3%. I Collectum skal minst 50% av arbeidstakernes pensjonsoppsparing plasseres i en
tradisjonell forsikring, mens den resterende delen valgfritt kan plasseres i tradisjonell forsikring eller
fondsforsikring.
I Collectum og Fora kan arbeidstakerne velge mellom henholdsvis fire og tre forvaltere av tradisjonell
forsikring. Alecta er standardvalget i Collectum, mens AMF er standardvalget i Fora. Arbeidstakerne
betaler de sedvanlige administrasjonsgebyrene på 1% og 1,5% til valgsentralene, samt at noen av
forvalterne tar en ekstra årlig kostnad på 40-85 kroner. De tradisjonelle produktene utpeker seg ved at
de typisk har en svært lav forvaltningskostnad. Alectas tradisjonelle forsikring gjennom Collectum
forvaltes til en årlig kostnad på 0,13% av midler til forvaltning, mens de øvrige tradisjonelle
forsikringene i de to valgsentralene har forvaltningskostnader i intervallet 0,20-0,30%. Til
11

Merk forskjellen mellom produktet som kalles «tradisjonell forsikring» i Sverige, og det vi kjenner som tradisjonell forsikring i
Norge.
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sammenlikning er snittkostnader for fondsforvaltning ca. 0,40% i Fora og Collectum, hvilket er lavere
enn gjennomsnittlige forvaltningskostnader i Norge og Danmark totalt.
I tillegg til den garanterte renten, får medlemmene i tradisjonell forsikring sin avkastning i form av en
«återbäringsrenta», eller tilbakebetalingsrente. Dette er ikke den direkte avkastningen som selskapet
får på den forvaltede kapitalen, men en fordeling av overskuddet mellom medlemmene i selskapet.
Tilbakebetalingsrenten gjenspeiler pensjonssparerens tilmålte andel av selskapets overskudd, men
den er ikke garantert. Det er pensjonsselskapet som bestemmer nivået på tilbakebetalingsrenten fra
år til år. Pensjonsselskapet skal sørge for at midlene i den kollektive forvaltningen dekker fremtidige
garanterte og forespeilede utbetalinger. Tilbakebetalingsrenten blir følgelig satt basert på
forventninger til avkastning, kostnadsnivå og pensjonsutbetalingsnivå. Denne mekanismen for
overskuddsdeling skiller seg fra vanlige fond, hvor verdien på fondsandelene er direkte knyttet til
avkastningen i valgte fond. Tradisjonelle forsikringsprodukter er derfor vanskelig å sammenligne
direkte, både med svensk fondsforsikring og norske innskuddsprodukter.
Tradisjonell forsikring i Sverige er tilsynelatende en attraktiv pensjonsordning, som inkluderer en
garanti på premieinnbetalingene, har lave forvaltningskostnader og har typisk en god avkastning.
Forvalterne av tradisjonelle produkter i Sverige har bygget opp midler til forvaltning over en lang
periode, og kan dermed oppnå store skalafordeler i forvaltningen. Alecta har eksempelvis bygget opp
midler til forvaltning til 650 milliarder kroner siden selskapets oppstart i 1917. AMF og Skandia har
henholdsvis 480 og 340 milliarder kroner til forvaltning. Til sammenlikning er totalt i underkant av 100
milliarder kroner midler til forvaltning i norsk innskuddspensjon, og YTP i privat sektor er midlene ca.
400 milliarder kroner. Med andre ord kan én enkelt forvalter i Sverige oppnå skalafordeler som er på
nivå med, eller høyere enn, det man teoretisk sett kunne oppnå i Norge dersom alle midlene var
samlet i én ordning.
Det er interessant å vise til tradisjonell forsikring som en kostnadseffektiv pensjonsordning i det
svenske markedet, men den er ikke direkte sammenliknbar med norsk tjenestepensjon. Det norske
markedet tilbyr naturligvis også lavkostnadsløsninger i dag, eksempelvis KLPs pengemarkedsfond
med forvaltningshonorar på 0,10%. Man kan også vise til den norske YTP-ordningen, som har relativt
lave forvaltningskostnader, men dyre administrasjonskostnader. Men dette er heller ikke direkte
sammenliknbart med den tradisjonelle forsikringen i Sverige. I tillegg skiller den kollektive
forvaltningen, med overskuddsdeling gjennom tilbakebetalingsrente, tradisjonell forsikring fra norsk
tjenestepensjon.
Det finnes altså flere produkter i norsk tjenestepensjon som har enkelte fellestrekk med de svenske
tradisjonelle forsikringene, men det finnes ingen produkter som er direkte sammenliknbare. Derfor
fokuser kapittel 3 hovedsakelig på fondsforsikringen i Sverige når kostnader sammenliknes på tvers
av Norge, Sverige og Danmark.

Verdikjede og aktører
Innenfor valgsentralene er valgfriheten ivaretatt ved at et forhåndsdefinert utvalg
pensjonsleverandører tilbyr sine løsninger gjennom valgsentralene. Disse velges ut gjennom
anbudsrunder ca. hvert femte år, med tilhørende konkurranse og prispress. De valgbare selskapene
kan velges på lik linje med de partseide (AMF og Alecta), men dersom medlemmet ikke gjør et aktivt
valg havner man automatisk på partseide løsninger. Det er derfor et internt konkurransemarked i
valgsentralene, men konkurransen blir bare utnyttet for den knappe halvparten av medlemmer som
gjør aktive valg.
Standardvalgene og de kollektive avtalenes store omfang kan sies å være konkurransevridende.
Markedet har totalt sett en HHI-score på 1,080 som tilsier god konkurranse. Innenfor valgsentralene
ser bildet annerledes ut. AMF og Alectas dominans, som i stor grad er et produkt av løsningens
design med standardvalg, gir en HHI-score på 2,045. Dette tilsier at markedet innenfor valgsentralene
ligner et oligopol. Dette må sees i kombinasjon med at arbeidstakerne fritt kan velge mellom ulike
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aktører, som i fri konkurranse, men når man vet at de færreste gjør aktive valg kan man stille spørsmål
ved om konkurransen er reell, spesielt for «passive» medlemmer.
Det må kunne konkluderes med at oppsettet har en viss konkurransedempende effekt. Ifølge standard
markedsteori vil dette normalt gi en negativ effekt på effektivitet og innovasjon i markedet.
Valgsentralene og/eller avtalepartene er ansvarlige for å vurdere om AMF og Alecta «fortjener»
plassen som standardvalg (eller en plass som leverandør overhodet), en vurdering som gjøres i
anbudsprosessen («upphandlingen») når leverandørene velges. For ITP gjør Collectum dette på
oppdrag fra Svenskt Näringsliv, mens for SAF-LO er en Pensjonsnemnd med representanter fra
Svenskt Näringsliv og LO ansvarlig og Fora administrerer prosessen. I utgangspunktet kan man
forvente at partene vil søke å sikre både arbeidsgivere og arbeidstakeres interesser gjennom å tilby
best mulig produkter, men faktum er at de har en dobbeltrolle i prosessen, noe man i lignende
sammenhenger typisk forsøker å unngå. Det er tenkelig at partenes interesse i å ha eiermakt over
store pensjonsfond direkte eller indirekte kan påvirke beslutningsprosessen.
Bedrifter og ansatte som er utenfor kollektivavtalene, samt tilleggsordninger for ledere og andre
høyinntektsgrupper («tiotaggarna») kjøper produkter på det åpne markedet. Arbeidsgiver ønsker
sjelden å velge én leverandør, men gi arbeidstakeren selv valget (innenfor et pre-kvalifisert utvalg).
Dette er blant annet begrunnet med at Sverige hovedsakelig har innskuddsbaserte ordninger, at den
ansatte selv betaler for og har ansvaret for egen pensjon. Det anses i Sverige derfor som naturlig at
den ansvarlige part også har en stor valgfrihet for hvordan egne pensjonsmidler forvaltes.
Det finnes nå både valgsentraler, administratorer og meglere som fungerer som mellomledd, mellom
forsikringsselskapene og kundeselskap/arbeidstaker. Administratorer kan for eksempel også fungere
som erstatning for valgsentraler, og noen av disse selskapene er igjen eid av meglerhusene. I tillegg
har det vokst frem en rådgivningsindustri for å hjelpe partene med å navigere i markedet. Det finnes
altså mange mulige konstellasjoner, og verdikjeden vil kunne variere mellom bedrifter. Utvidelsen av
den svenske verdikjeden er overordnet illustrert i Figur 9.
Forsikringsselskap

Forsikringsselskap

Forsikringsselskap
Valgsentral

Megler

Megler
Administrator

Kundeselskap

Kundeselskap

Kundeselskap

Figur 9: Mellomledd i det svenske markedet

Videre brukes rådgivere for å gi råd til enkeltindivider med å ta valg knyttet til investeringsprofiler,
risikodekninger etc. Totalkostnaden i dette pensjonsmarkedet vil følgelig bli påvirket av hvor mange
aktører som er involvert. Dette påvirker også nivået på indirekte kostnader – både målbare kronebeløp
og kompleksitetskostnader.

Arbeidstaker og arbeidsgivers perspektiv
Arbeidstakere som skal benytte seg av valgsentralene har hovedsakelig fire nivåer å ta stilling til:
1. Skal arbeidstaker foreta et aktivt valg, eller la ordningen være i standardvalget valgsentralen
har valgt ut
2. Dersom arbeidstakeren tar et aktivt valg, hvilket av de valgbare pensjonsselskapene skal
forvalte pensjonen
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3. Innenfor pensjonsselskapet arbeidstakeren har valgt, skal man velge om hele pensjonen skal
være et garantiprodukt, eller om deler (opp til 50 prosent) skal legges i fondsforsikring.
Deretter skal arbeidstaker bestemme hvorvidt han skal bruke standardfondet som er foreslått,
eller velge noe annet fra fondsuniverset det aktuelle pensjonsselskapet tilbyr
4. Ønsker arbeidstakeren å ha «återbetalingsskydd» og/eller «familjeskydd»
Arbeidstakerne kan flytte sine fribrev mellom ulike leverandører innenfor valgsentralene, det er
derimot begrenset mulighet til å flytte fribrev på tvers av, eller ut av, kollektivavtalene. Dette skaper
kompleksitet for arbeidstakere som veksler mellom ulike kollektivavtaler. Slike jobbskifter blir vanligere
og antallet tjenestepensjoner per person er i snitt 1,4 og i vekst ifølge tall fra AMF. Ytelsesordninger
har ingen flytterett i de partsstyrte ordningene overhodet, og arbeidstakeren er låst til leverandøren.
Den begrensede flyttingen i det svenske markedet har visse kostnadsfordeler på forvaltning og
mulighet for å gi sluttgaranti uten å ha usikkerhet knyttet til flytteverdi som skal ligge til grunn. Samtidig
er arbeidstakerne låst til én leverandør uavhengig av om vedkommende er fornøyd med avkastning,
service, kostnadsnivå eller andre faktorer.
Tiltak for å øke flytterettighetene diskuteres, men partene har holdt igjen og blant annet Svenskt
Näringsliv har uttalt at dagens ordning er tilstrekkelig god. Det er interessant at Svenskt Näringsliv her
har en dobbeltrolle og representerer bedriftene, samtidig som de er 50% eier i AMF og følgelig en
betydelig aktør i markedet som reguleres. «Företagarna» som organiserer SMB-segmentet, er mer
positive til flytterett og mener konkurranse vil gi kundene bedre forvaltning og bedre
pensjonsprodukter. Det bør her nevnes at den høye kompleksiteten knyttet til produktenes utforming
og mangfold bidrar til at utvidelsen av flytteretten tar tid, Den pågående diskusjonen om flytterett er et
eksempel på at partenes dobbeltrolle kan bidra til å gjøre systemet mer rigid, og endringer
langsomme. Konverteringen fra ytelse til innskuddsordninger har også vært en tilsvarende tungrodd
prosess, noe som styrker denne hypotesen.
Som det blir nærmere beskrevet i kapittel 3 er kostnadene for pensjonsordninger utenfor
kollektivavtalen adskillig høyere enn eksempelvis gjennom Collectum og Fora. Arbeidstakere betaler
disse kostnadene og er slik sett parten som er direkte rammet. Det må samtidig antas at
arbeidsgiverne også opplever dette som negativt.
Arbeidsgivere har ikke styringsrett innenfor kollektivavtalene. De har heller ikke hatt det historisk, og
det er således ikke et gode de har gitt avkall på. Snarere har liberaliseringen av pensjonsmarkedet ført
til at arbeidsgiverne kan tilby ulike tilleggsordninger til visse grupper arbeidstakere. Videre har bedrifter
som er helt utenfor kollektivavtalen full styringsrett. En opplagt belastning for arbeidsgiversiden er at
svenske bedrifter må forholde seg til et antall ulike pensjonsavtaler. Dette er ressurskrevende å
administrere, noe som utredes nærmere i kapittel 3.4.

2.2.3 Danmark
Historikk
Tverrgående avtaler og pensjonskasser ble opprettet på 50- og 60-tallet og på 80-tallet var 1/3 av
danskene knyttet til en ordning. Økonomiske krisetilstander i Danmark medførte politisk enighet om at
det skulle etableres bredere ordninger, finansiert av partene, for å øke sparing og lette statens byrde
gjennom å dekke f.eks. ufaglærte. Medlemmene motsatte seg dette den gang, men foretrakk likevel
avtaler fremfor lovfesting. Man fikk dermed «trepartsavtalen» hvor arbeidsgiver betalte 0,6% og
arbeidstaker 0,3%. Denne bygget seg fra 0,9% totalt helt opp til 9% de første ti årene. Denne
utviklingen har gjennom tarifforhandlingene blitt avveid mot den øvrige lønnsutviklingen. I balansen
mellom lønn og pensjon har pensjon blitt prioritert i overenskomstene.
«Industriens pension» og «Pension Danmark» for funksjonærer startet opp først. Grunnet store
kostnader i oppstartsfasen ble det gitt fødselshjelp ved at Pilar 1-ordningen «ATP» (Arbejdsmarkedets
Tillægspension) administrerte pensjonen for pensjonskassene med gode betingelser. Kapitalkravene
gjorde at man i starten måtte sette av 4% av premiene til kapitaloppbygging. Dette skulle senere
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betales tilbake som «bonus» til medlemmene. I tillegg gav de tverrgående pensjonskassene på 2000tallet en relativt lav avkastning i form av garantirente.
Det var på 90-tallet en offentlig debatt i Danmark rundt innføring av økonomisk demokrati. Denne
debatten var etterdønninger fra en historisk debatt som strekker seg minst hundre år tilbake i tid, men
konseptet økonomisk demokrati ble konkretisert av Socialdemokratiet på 60/70-tallet. Grunnideen er å
sikre arbeidstakerne og deres organisasjoner eierskap og innflytelse på virksomhetene og hvordan
virksomhetens midler forvaltes. Hensikten var å skape en omfordeling av både makt og midler i
samfunnet. Motstanden mot økonomisk demokrati har vært kraftig fra begge de politiske fløyene.
Venstresiden argumenterer for at det ville ha innført mer kapitalisme, da også hos arbeiderne. Andre
mente eiermakten ble for sentralisert hvis den skulle ligge hos fagforeningen. Høyresiden stilte seg
kraftig imot bruddet på eiendoms- og styringsretten. Det ble på 90-tallet, som ved tidligere runder med
lignende debatt, enighet om ikke å innføre en slik ordning. Eiermakt for arbeidstakere gjennom
egeneide pensjonskasser kan i denne konteksten sees på som et innslag av økonomisk demokrati.
Eierskapet er dog regulert, slik at man blant annet ikke kan investere i sin egen sektor, og
pensjonsordningene fungerer på markedsøkonomiske premisser.
Små og gamle pensjonsselskaper har fått problemer med kostnadsbasen, da de har komplekse
bestander og lavt volum. Dette skaper et press på konsolidering – og det er blant annet etablert ulike
administrasjonsfellesskap for å adressere dette.
Tjenestepensjonsordningene dekker nå ca. 90% av arbeidsstokken i Danmark og totalt sett har
dagens ordning som helhet bred støtte. Dog har bransjen og enkeltselskaper blitt kritisert for
sprikende og høye kostnader, dårlig styring og utilstrekkelig avkastning.

Markedsstruktur
Tjänstepensionsmarknaden i Sverige
Private ordninger
Avtale

Tverrgående, kollektive ordninger
(LO/DA-området)

Bedriftsspesifikke ordninger

Offentlig

Pensjonstype
Pensjonsforvalter

Tjenestemandspension

Tverrgående,
kollektive
ordninger

Ytelsespensjon

Innskuddspensjon

Arbeidsgiver

Tverrgående
pensjonskasser

Innskuddspensjon
Innskuddspensjon
Ytelsespensjon

Partseide livselskaper

Kommersielle livsselskaper

Tverrgående pensjonskasser

Firmapensjonskasser

Figur 10: Markedsstruktur Danmark

Det danske markedet for private ordninger er i hovedsak todelt. Cirka halvparten av markedet (målt i
midler til forvaltning) tilhører tverrgående kollektive avtaler som drives av pensjonskasser og ikkekommersielle livselskaper (arbeidsmarkedspensjon).
I det danske systemet er grunndekningen fra staten begrenset for private arbeidstakere,
sammenlignet med for eksempel Norge som har høyere dekninger gjennom folketrygden og dessuten
obligatorisk tjenestepensjon. De brede ordningene har dermed en viktig rolle for å sikre
pensjonsnivået til arbeidstakerne. Ordningene sees i så måte på som en utvidelse av velferdsstaten
og en ansvarsdeling mellom stat og næringsliv. Modellen har fått en ideologisk forankring i landet og
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har tverrpolitisk støtte, også i befolkningen. Arbeidstakerens indirekte eiermakt sees på som et viktig
grunnprinsipp, i et land hvor økonomisk demokrati har vært et reelt politisk spørsmål i nyere tid. Det
har vært begrenset med reformer og omlegginger i det danske systemet, og verdikjeden kan sies å
være relativt ukomplisert.
I den danske modellen har man en mer sentralisert solidaritet i arbeidslivet. I motsetning til Norge,
hvor forholdsmessighetsprinsippet står sterkt, ligger solidariteten i profesjonsbaserte fagforeninger.
Dette innebærer at ansatte i samme bedrift har ulike pensjonsordninger og risikodekninger. Følgelig
kan ansatte med tilsynelatende lik lønn, stå med ulik pensjonsutbetaling. Videre kan eksempelvis to
ansatte i samme virksomhet som er involvert i samme arbeidsulykke få ulik kompensasjon for
hendelsen som følge av ulik forsikringsordning, selv om skadeomfanget var identisk for begge.

Produkter og løsninger
I det danske pensjonsmarkedet eksisterer det ulike utvalg pensjonsprodukter, innenfor hvert
pensjonsselskap og kollektivavtale. Overordnet kan disse produktene kategoriseres som følger i
Tabell 4 for innskuddsprodukter og Tabell 5 for risikodekninger. Merk at utvalget av, benevning på og
fleksibiliteten i produktene varierer avhengig av hvilken kollektivavtale man er tilknyttet. Tabellen viser
et generelt bilde basert på bransjeforeningen «Forsikring og Pension» og et utvalg av de største
pensjonsselskapenes beskrivelser.
Tabell 4: Innskuddsprodukter
Innskuddsprodukter:

Beskrivelse:

Fleksibilitet:

Livrentepension/
alderspension

Det grunnleggende innskuddsproduktet. Kan ha
enten garantert rente («gennemsnittsrente») eller
markedsrente. Har typisk livsvarig utbetaling. Ingen
øvre grense for oppsparing. Visse varianter har en
begrenset utbetalingsperiode (+10 år)

Obligatorisk, men deler av
innskuddet kan i ulik
utstrekning benyttes til andre
innskuddsprodukter eller
risikodekninger

Ratepension

Utbetales over 10-25 år. Innbetalingstak på DKK
50 900 per år (totaltak for innskudd fra arbeidsgiver
og -taker, samt Livsrente med opphørende
utbetalingsperiode)

Valgfritt. Kan også benyttes
til privat sparing (Pilar 3)

Aldersopsparing

Utbetales i sin helhet når du går av. Innbetalingstak
på DKK 28 100

Valgfirtt

For risikodekninger er noen typer produkter obligatoriske i kollektivavtalen, mens andre er valgfrie. I
mange tilfeller kan du også velge nivået på dekningen. Avhengig av fleksibiliteten kan arbeidstakere i
en viss utstrekning velge å prioritere høyere innskudd eller høyere risikodekninger, basert på egne
behov. Siden forsikringspremier blir trukket fra pensjonsinnskuddet, blir det viktig for arbeidstaker å
holde kontroll på hvilke dekninger vedkommende betaler for. De står i fare for å være overdekket, hvis
de for eksempel ikke er gift eller har barn, noe som følgelig vil ha en negativ effekt på fremtidige
pensjonsutbetalinger. Det varierer hvilke av risikodekningene som er gruppelivsforsikringer og hvilke
som er individuelle.
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Tabell 5: Risikodekninger
Risikodekninger:

Beskrivelse:

Fleksibilitet:

Invalidepension

Uføredekning med månedlig
utbetaling. Fordrer som regel at man
har fått innvilget støtte fra det
offentlige. Visse varianter har også et
engangsbeløp

Obligatorisk, men nivået kan
innenfor noen avtaler
justeres opp eller ned

Visse kritiske sygdomme

Engangsbeløp ved visse, alvorlige
sykdomstilfeller

Oftest obligatorisk, men
innenfor noen avtaler kan
nivået justeres (også til null)

Sundhedsforsikring

Helseforsikring for å sikre rask
undersøkelse og behandling.

Tilbys ikke i alle avtaler. Er
typisk valgfri der det tilbys

Premiefritagelse

Sikrer innbetaling til din pensjon om
du mister evnen til å arbeide. Inngår
typisk som en del av invalidepension

Kan være inkludert i, eller
tillegg til invalidepension.
Ofte obligatorisk

Andre risikodekninger

Forsikringer som sikrer barn og
etterlatte månedlige beløp eller
engangsbeløp. Inkluderer også ulike
utvidelser av dekningsomfang på
ovenstående risikodekninger

Primært valgfrie

Verdikjede og aktører
Markedet i Danmark er totalt sett fragmentert. Finanstilsynet lister 39 pensjonsselskaper av en viss
størrelse. Dette vil typisk gi god konkurranse, men det finnes flere tydelige indikasjoner på at sunn
konkurranse ikke er oppnådd i Danmark. Sett på tvers av ordninger får Danmark en HHI-score rett i
underkant 900, men det er ikke en normal konkurransedynamikk. Man er enten i en tverrgående
ordning eller ikke. Det er med andre ord to separate markeder man kan befinne seg i. Markedet for
kommersielle livselskaper betjener dem som faller utenfor kollektivavtaler og tilleggsordninger for dem
som ønsker noe utover det de brede ordningene tilbyr. Siden tverrgående ordninger tar halve
markedet, har «det frie» markedet utenfor kollektivavtalene blitt konsentrert rundt aktørene PFA,
Danica og Nordea, og har en HHI-score på ca. 2 200 – noe som normalt vil karakteriseres som et
oligopol. Dette tyder på at de brede ordningene skader konkurransen i det øvrige markedet. Når vi ser
på markedet for kollektive avtaler lister Finanstilsynet 25 aktører, og HHI-scoren er rett over 1,000.
Dette vil normalt tilsi en god konkurranse, men her skulle man gjerne sett en høyere score. Dette
kommer av at det ikke er normal konkurranse i denne delen av markedet. Arbeidstakerne er delvis låst
til sine respektive ordninger og kan ikke uten videre flytte til en annen leverandør. Når man ikke kan
oppnå effektivitet gjennom klassisk konkurranse vil man ønske en større konsolidering for å ta ut
«monopolfordeler» knyttet til skala. Man kan altså argumentere for at de tverrgående ordningene
hverken får fordelen av et fritt marked eller fordelene fra et konsolidert marked med stor skala.

Arbeidstaker og arbeidsgivers perspektiv
En effekt av hvordan det danske tjenestemarkedet er organisert er at en gjennomsnittlig ansatt, også i
lavtlønnede yrker, har en relativt høy pensjonsoppsparing og til dels omfattende risikodekning. I
Danmark, hvor den statlige grunnpensjonen er signifikant lavere enn eksempelvis i Norge, er dette
positivt fra et arbeidstakerperspektiv. Dette må veies mot den øvrige lønnsutviklingen. Når man har
prioritert pensjon i forhandlingene, har man «flyttet» deler av lønnen til pensjon, og man antar at
vanlige lønnsutbetalinger blir redusert med tilsvarende beløp. Gitt historikken, den kulturelle
konteksten og nivået på offentlig tjenestepensjon, kan dette sies å ha vært en fornuftig prioritering som
danskene selv er tilfredse med.
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Man kan peke på enkelte tverrgående ordninger som kostnadseffektive, der man har tilstrekkelig
volum og automatisering i pensjonsselskapet. Dette er gunstig for arbeidstakere som tilhører disse
kollektivavtalene, men det hjelper lite for alle dem som tilhører små og mellomstore ordninger med
høyere kostnader, eller dem som må kjøpe ordninger i et oligopollignende restmarked, utenfor
kollektive ordninger. Kvalitet på tjenester og avkastning kan også variere. En viss variasjon vil det
alltid være, men det er mer problematisk når arbeidstaker og arbeidsgiver ikke selv kan bytte
leverandør uten videre. Spesielt gitt at innskuddsbaserte ordninger ikke gir arbeidstaker en garantert
gitt ytelse, men innebærer at arbeidstaker selv må ta ansvar for egen pensjon, kan det være naturlig å
tenke at man også bør ha en sterkere innflytelse som individ og bedrift. Riktignok kan man også i
Danmark gjennom sine representanter påvirke ordningen på fagforeningsnivå, men det er langt ifra
den samme kontrollen og påvirkning man har i Norge og i Sverige.
Det finnes flere case-eksempler på at dette kan slå uheldig ut for arbeidstakerne. Et av de mest
fremtredende eksemplene i nyere tid er Pensam, Danmarks femte største tverrgående ordning som er
eid av fagforeningen «FOA Fag og Arbejde». Dette ikke-kommersielle livselskapet fikk i 2012 refs av
12
Finanstilsynet for å «mangle vilje og evne» til å løse sine administrative problemer og IT-utfordringer,
og ble politianmeldt av tilsynet for ikke å ha levert lovpliktige årsoppgaver til tusenvis av selskapets
300,000 kunder. Dette kom i kjølevannet av at Pensam tidligere samme år fikk voldsom kritikk av både
Finanstilsynet og fra media og bransjeeksperter for å gi dårlig avkastning på de DKK 75 milliarder. de
13
forvalter på vegne av arbeidstakerne . Ekspertene peker på at avkastningen kan ha stor effekt på
arbeidstakernes levestandard ved pensjonsalder og at det er tankevekkende at de har levert dårligere
resultater enn kommersielle selskaper som også skal drive salgsvirksomhet og gi avkastning til eiere.
Både tilsynet og ekspertene peker på at Pensam ikke har de rette kapasitetene/kompetente
personene til å drive effektiv forvaltning, og at eksperter på kollektive avtaler ikke nødvendigvis er
egnet til å drive kapitalforvaltning eller effektiv administrasjon. Høye kostnader og dårlig forvaltning
førte til at fagforbundet FOA i 2012 annonserte at de ville kutte båndene til Pensam og la
14
medlemmene selv bestemme hvilket selskap de ville bruke , noe som ble godt mottatt i
offentligheten. Dette ble senere moderert til å gi medlemmene en valgfrihet knyttet til enkelte
forvaltningsvalg innen Pensam, og de grunnleggende problemene ble følgelig ikke adressert.
Eksempelet illustrerer fundamentale utfordringer med systemet. For det første at effektiv drift av
pensjonsselskaper ikke nødvendigvis er kjernekompetanse for fagforeninger. Videre ser man at de
300,000 medlemmene som er tvunget inn i en suboptimal ordning står maktesløse igjen. Bedrifter og
ansatte kan klage gjennom forbundsmenn og forbrukerpaneler, og Pensam har iverksatt ulike tiltak.
Effekten av dette er i beste fall usikker, og pensjonsmidler som er vanskjøttet over tid vil uunngåelig
skade utbetalingene til fremtidige pensjonister.

12

Jung, Eva. Tilsyn: PenSam mangler vilje og evne (2013)
Nyholm, Peter. Fagforenings-pensioner får voldsom kritik (2012)
14
FinansWatch. FOA bryder med pensionsselskabet Pensam (2012)
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3

KOSTNADSANALYSE

3.1 Tilnærming og betraktninger om hvordan man kan/bør se på
kostnader
Sammenstilling av effektivitet og kostnader på tvers av land og markedsmodeller er en krevende
øvelse gitt naturlige forskjeller i produktløsninger og markedets modenhet.
Det er sentralt å forstå følgende problemstillinger relatert til kostnadssammenlikninger:







Midler til forvaltning er en mye brukt størrelse å vurdere kostnader opp mot, men dette
begrepet gir nødvendigvis ikke en god forståelse av effektivitet da markedene har ulik
modenhetsgrad
Verdikjedene og økosystemene er grunnleggende forskjellige, slik at det å kun vurdere én pris
fra én leverandør ikke gir et komplett kostnadsbilde for en kunde
Kostnadsbildet er sammensatt, eksempelvis har administrasjonskostnader,
forvaltningskostnader og risikodekninger forskjellige grunnleggende drivere
Produktenes natur og komponenter er ofte svært forskjellige, herunder er både dekningsgrad
og rådgivningskonsepter ofte en sentral differensiator
Hva gjelder forvaltningskostnad er det sentralt å se denne i sammenheng med oppnådd
avkastning og reell risiko over tid

Hver enkelt av disse problemstillingene diskuteres ytterligere nedenfor.

Midler til forvaltning
Midler til forvaltning som begrep er krevende å bruke i sammenlikning på tvers av landene. Fordi
landene og ordningene er på forskjellige stadier i produktsyklusene, har de norske ITP-ordningene
langt mindre akkumulert kapital til forvaltning, enn de danske og svenske, og får dermed høyere
kostnadsprosenter gitt samme underliggende kostnader. I Norge er totale midler til forvaltning om lag
15
16
17
NOK 100 milliarder. mot nær NOK 2,000 mrd. kroner i både Sverige og Danmark .
For å kunne sammenlikne marked mot marked, må man ta hensyn til den underliggende effektiviteten
i det norske markedet og avdekke hvordan det norske forvaltningskostnadsnivået vil fortone seg når
midler til forvaltning over tid øker.
Midler til forvaltning er en driver for forvaltningskostnaden, men det er også hvilken type forvaltning
som ønskes som driver kostnadene. Det være seg aktiv versus passiv eller såkalt indeks-nær
forvaltning, ønske om aksje- eller rentefond, fond som investerer i nasjonale eller internasjonale
markeder. Likevel er det slik at uavhengig av forvaltningsstrategi eller -metode, er det lave
marginalkostnader i kapitalforvaltning.

15

Finans Norge (2). Innskuddspensjon like stor som ytelsespensjon (2014)
Pensionsmyndigheten (2). Orange Rapport - Pensionssystemets årsredovisning (2013)
17
Finanstilsynet (1). Statistik om sektoren (2014)
16

25
Konfidensielt mellom Finans Norge og PA

Fundamentale ulikheter i verdikjedene
Verdikjedene og økosystemene er forskjellige på tvers av landene. Dette øker kompleksiteten i
kostnadssammenlikningen på tvers av de tre landene. Det er ulike aktører som utfører de forskjellige
aktivitetene. I Sverige eksisterer det større indirekte kostnader via eksempelvis megler- og
rådgivningsbransjen, samt via egne administrasjonsselskaper. Dette gjør at priser ikke blir direkte
sammenlignbare, da de ikke reflekterer det totale kostnadsnivået i verdikjeden. I Danmark har
bedriftene selv en større administrativ byrde da pensjonsberegningene ligger til virksomhetene selv.
Det er også ulik grad av transparens i de rene forvaltningskostnadene og hvor mye som betales
gjennom direkte forvaltningshonorarer og hvor mye som trekkes fra i fondene, dvs. går til fradrag i
avkastningen. Dette har vært en særlig problemstilling i Danmark, hvor det nå er definert metoder og
tilhørende rapportering som skal bidra til økt transparens på dette området. Likeledes har dette vært
en problemstilling i Sverige, der kombinasjonen av produktenes utforming og selve markedsstrukturen
har ført til utfordringer ved å utvikle god transparens.

Administrasjonskostnader vs. forvaltningskostnader
Forvaltningskostnad og administrasjonskostnad må sees på separat, da det er ulike drivere for disse.
I kapitalforvaltning er det åpenbare skalafordeler og spørsmålet blir når skala slår inn og nivå på
marginalkostnad. Administrasjonskostnader er typisk mer relatert til håndtering av hvert enkelt individ
som har en dekning. Her vil derfor antall medlemmer ofte være en sterk kostnadsdriver, men økt grad
av standardisering og automatisering vil bidra til skalafordeler og lave marginalkostnader også her.

Ulikheter i produktporteføljer
Det er store forskjeller i pensjonsproduktene i seg selv, både innad i hvert land og på tvers av
landene. Det blir viktig å forstå produktenes natur, slik at man vet hvilke kostnader man faktisk
sammenlikner. Det er for eksempel stor variasjon i grad av fleksibilitet vs standardisering på de ulike
produktene. Graden av rådgivning og service kan være svært forskjellig fordi kundene har ulike
ønsker og behov, og det er for eksempel i Norge sterk konkurranse også på disse parameterne.

Ensidig kostnadsfokus
Det er viktig å poengtere at det overordnede målet for et pensjonssystem bør være å få høyest mulig
pensjon for medlemmene, ikke «kun» den billigste pensjonen. Derfor er innretningen av
forvaltningsløsningene og hvilken avkastning som genereres ofte minst like viktig for fremtidig pensjon
som selve kostnadsnivået. Det er innskuddsnivå og «netto» avkastning over tid som teller.

3.2 Historisk lønnsomhet og investeringsnivå i bransjen
Det norske markedet for innskuddspensjon har i et historisk perspektiv eksistert i svært kort tid, og det
vil fortsatt kunne ta lang tid før kapitalen kommer opp på et sammenlignbart nivå pr medlem i for
eksempel Sverige og Danmark. Det var først etter etableringen av obligatorisk tjenestepensjon i 2006
at dette markedet skjøt fart. Med ett økte antall ansatte med tjenestepensjon med over en halv million
personer.
For liv- og pensjonsbransjen og forvaltningsselskapene representerte dette en attraktiv mulighet med
om lag 3 milliarder kroner i årlig premie. Det var likevel på det rene at oppsparte midler i
innskuddspensjonsordningene i Norge i lang tid fremover ville være svært begrenset sammenlignet
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med våre naboland. Selv i dag utgjør samlede oppsparte midler i innskuddspensjon i Norge langt
under 10% av samlede innskuddspensjonsmidler i Sverige og Danmark.
Mange ønsket å konkurrere i dette markedet og frem til i dag har dette markedet vært preget av sterk
konkurranse og kamp om kundene. Produktløsningene har i stor grad vært standardiserte, og de
viktigste konkurranseparameterne har vært pris og servicegrad. Aktørene har investert betydelig i nye
og i stor grad automatiserte kundebetjeningsløsninger.
Det har ikke vært mulig for bransjen så langt å prise inn sine grunnlagsinvesteringer og fulle
kostnadsbase i den tidlige fasen av markedsutviklingen. Som Figur 11 under viser, har bransjen først i
2013 levert et samlet positivt resultat fra innskuddspensjonsmarkedet. Bransjen har dog et akkumulert
18
underskudd siden etableringen i 2006, på om lag NOK 1,5 milliarder. .
Resultat / Midler til forvaltning

Figur 11: Historisk resultat for innskuddspensjon i Norge

3.3 Sammenstilling av kostnadsnivå på tvers av landene
3.3.1

Sammenstilling av kostnader på tvers av landene

Sammenstilling av standardiserte ordninger på bred basis
Sammenstillingene er gjort mellom standardiserte 2%-løsninger i Norge, standardiserte
fondsløsninger formidlet gjennom valgsentralene Collectum og Fora i Sverige, og løsninger fra de
tverrgående pensjonskassene og ikke-kommersielle livselskapene i Danmark. I Norge er
beregningene gjort på bakgrunn av en gjennomsnittlig 2%-sparer, med en årlig premieinnbetaling på
19
8,000 kroner og en akkumulert pensjonsoppsparing på 40,000 kroner . I Sverige er beregningene
gjort på bakgrunn av en gjennomsnittlig pensjonssparer på tvers av ordningene, med en årlig premie
20
på 35,000 og en akkumulert pensjonsoppsparing på 310,000 kroner . I Danmark er beregningene
gjort på bakgrunn av kostnader i pensjonskassenes årsrapporter. I Norge er en «standardisert 2%løsning» et produkt som inneholder innskudd på minimumsnivå (2%) og obligatorisk
avbruddsforsikring. Produktet inneholder lav grad av valgfrihet knyttet til forvaltning, og inkluderer ikke
administrasjon av øvrige tilleggsdekninger. I Sverige og Danmark er også administrasjonskostnader
18
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for enkelte obligatoriske tilleggsdekninger inkludert. I Sverige er det valgfrihet knyttet til forvaltningen
av fondene, men flere av fondene inneholder flyttekostnader som typisk ligger mellom 200-400kr.
Flytteavgiften blir dermed en ekstrakostnad dersom arbeidstaker velger å benytte seg av valgfriheten i
fondsforvaltningen. I Danmark er det lav grad av valgfrihet knyttet til forvaltning i pensjonskassene. Vi
har i Figur 12 nedenfor sammenstilt prisnivå fra aktørene for standardiserte løsninger i Norge, Sverige
og Danmark, og ytterligere beskrivelse av kostnadsberegningene ligger i Appendiks A.3 i rapporten

Figur 12: Gjennomsnittskostnader for standardiserte pensjonsordninger

21

Kostnadene gir ulik rangering avhengig av hva som benyttes som relevant sammenstillingsgrunnlag.
Kostnader kan måles i kronebeløp per medlem, samt i prosent av midler til forvaltning eller i prosent
av innbetalte premier. For administrasjonskostnader vil det være mest relevant å se på kostnader per
medlem, da antall medlemmer er den primære kostnadsdriveren. Det kan også være interessant å se
på administrasjonskostnader i prosent av innbetalte premier, da dette viser hvor mye av den innbetalte
premien som går til administrasjon av pensjonsordningen. For forvaltningskostnader vil det være
særlig interessant å se på kostnader i prosent av midler til forvaltning.
For å vurdere effektivitet i løsningene er det med andre ord mer naturlig å vurdere
administrasjonskostnad i forhold til kostnad per medlem, mens forvaltningskostnad bør vurderes i
forhold til midler til forvaltning. Dette medfører at man ikke kan vurdere effektivitet i en ordning ut fra
21
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ett felles målebegrep, men at man altså må se på flere mål. Det faktum at administrasjonskostnader
normalt beregnes av årlig premie, mens forvaltningskostnader beregnes av totalt oppspart pensjon,
bidrar også til økt kompleksitet rundt begrepet «totale kostnader». Videre fører den store variasjonen i
midler til forvalting på tvers av landene til at de totale kostnadene i prosent og per medlem varierer
unormalt mye. På tross av dette, er det allikevel interessant å sammenligne totale kostnader på tvers
av landene. Dette gir en viss indikasjon på hvordan det totale kostnadsnivået varierer på tvers av
Norge, Sverige og Danmark, og bidrar til forståelsen av kostnadseffektiviteten i de tre landene.
Administrasjon
Administrasjonskostnader varierer stort på tvers av landene. Norge har lave administrasjonskostnader
i kroner per medlem, hvilket er et resultat av den intense konkurransen som har eksistert i markedet
de senere årene og investeringer i automatiserte løsninger. Det svenske og danske markedet, som er
mindre konkurranseutsatt, har høyere administrasjonskostnader per medlem. Vurderer vi
administrasjonskostnader i prosent av premier ligger Norge på et relativt høyt nivå sammen med
Danmark, mens Sverige ligger langt lavere. Det er dog verdt å merke seg at nivået på norske
premieinnbetalinger er langt lavere enn nivået i Danmark og Sverige, hvilket naturligvis fører til at
administrasjonskostnader i prosent av premier blir høye.
I de norske kostnadsberegningene har det blitt skilt på små, mellomstore og store bedrifter, som har
blitt vektet med 1/3 på hver, basert på SSB-statistikk. Vektingen kunne alternativt ligget nærmere
25/25/50, ettersom at flere småbedrifter er medlem av innkjøpsfellesskap som gir dem lavere
kostnader fordi de i praksis betraktes som en del av en stor bedrift/innkjøper. Dette ville gitt en større
vekt til kostnader for store bedrifter, som ville redusert gjennomsnittlige administrasjonskostnader per
medlem fra 320 kr til 280 kr i Norge. Likevektingen som er brukt i beregningene i Figur 12 er med
andre ord gjort på et konservativt grunnlag.
Forvaltning
Forvaltningskostnader i prosent av midler til forvaltning for standardiserte løsninger ligger på et relativt
lavt nivå i Sverige, mens Norge og Danmark ligger høyere på et relativt likt nivå. Ettersom Danmark
har høyest akkumulert kapital av de tre landene, ser det ut til at potensielle skalafordeler i
kapitalforvaltningen ikke er tatt ut her. I Danmark er det stort sett fravær av konkurranse innenfor de
ulike bransjene som tilfaller sine respektive pensjonskasser, hvilket ser ut til å ha lagt mindre press på
effektive forvaltningsløsninger. Prisene varierer stort på tvers av de tverrgående pensjonskassene og
de ikke-markedsorienterte livselskapene, men de er generelt høye.
Sverige ser ut til å ha oppnådd meget lave priser gjennom valgsentralene. Prisene i det åpne
markedet i Sverige er generelt sett langt høyere enn prisene i valgsentralene.
Til tross for betydelig lavere midler til forvaltning, ligger Norge ikke på det høyeste kostnadsnivået for
forvaltning. Dette må betraktes som lovende sett med norske pensjonsspareres øyne. Markedet i
Norge er fortsatt i sterk vekst, og selskapene har kommet i en posisjon der de samlet sett har positive
resultatbidrag fra sine innskuddspensjonsordninger. Flere arbeidstakere vil komme over på
innskuddsordningen, og pensjonsoppsparingene vil bygges opp over tid. Forvaltningsselskapenes
midler til forvaltning kommer til å øke sterkt, hvilket bidrar til at selskapene vil kunne utnytte
skalafordeler på forvaltning. Dermed er det grunn til å forvente en reduksjon i forvaltningskostnader
målt mot midler til forvaltning de kommende årene, hvilket er positivt gitt at kostnadsnivået på
forvaltning allerede er på et konkurransedyktig nivå sammenliknet med Sverige og Danmark.
Oppsummert
Totalt sett kommer Sverige godt ut i en kostnadssammenligning på standardiserte
innskuddspensjonsløsninger. De har relativt lave administrasjonskostnader, og laveste
forvaltningskostnader. Norge ser også ut til å ha kostnadseffektive standardiserte løsninger. Norge har
de laveste administrasjonskostnadene per medlem, og forvaltningskostnader som ligger på nivå med
Danmark. I en situasjon med tilsvarende størrelser på midler til forvaltning i Norge, Sverige og
Danmark, er det grunn til å tro at kostnadsnivået i Norge ville fremstå som svært konkurransedyktig.
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Danmark ser derimot ut til å ha relativt kostbare standardiserte løsninger sammenlignet med sine
naboer, ettersom både administrasjonskostnader per medlem og forvaltningskostnader ligger høyt.

Sammenstilling på tvers av pensjonsordninger i de tre landene
Sammenstillingene er basert på gjennomsnittspriser på de ulike pensjonsordningene i hvert land.
Dette inkluderer standardiserte og komplekse ordninger i Norge, pensjonsordningene gjennom
Collectum og Fora samt ordninger utenfor kollektivavtalene i Sverige, og pensjonsordningene i
tverrgående pensjonskasser, kommersielle og ikke-kommersielle livselskaper i Danmark. I Norge er et
«komplekst produkt» et produkt som typisk inneholder større valgfrihet knyttet til forvaltning, inkluderer
tilleggsdekninger som (i hovedsak) uførepensjon, forsikring i arbeidsavklaringsperioden og
etterlattepensjon, samt at produktet kan inneholde høyere servicegrad enn standardiserte produkter.
Produktene i Sverige og Danmark inkluderer administrative kostnader for enkelte tilleggsdekninger.
Produktene i Sverige inkluderer valgfrihet i forvaltningen, men har ofte en flytteavgift mellom de ulike
fondene og forvalterne. I Danmark har arbeidstakerne med pensjonsordning i de kommersielle
livselskapene større grad av forvaltningsfrihet.
Beregninger er videre blitt gjort på bakgrunn av «den gjennomsnittlige pensjonsspareren» i hvert land.
For Norge inkluderer dette en årlig premiebetaling på 14,000 kroner, samt en pensjonsoppsparing på
22
100,000 kroner . Den gjennomsnittlige pensjonsspareren i Sverige er som beskrevet tidligere.
Sammenlignet med den foregående kostnadssammenstillingen på standardiserte produkter på tvers
av landene, øker naturligvis kostnadsnivået i foregående beregninger som følge av at mer komplekse
løsninger inkluderes. Administrasjonskostnader øker som følge av at det er flere tilleggsordninger og
ulik servicegrad i løsningene. Forvaltningskostnader øker som følge av at forvaltning utenfor kollektive
avtaler er dyrere i Sverige og Danmark, samt på grunn av at valgfriheten i fondsforvaltningen øker når
produktene ikke kun er standardiserte.
Vi har i Figur 13 nedenfor sammenstilt det gjennomsnittlige prisnivået på de ulike pensjonsordningene
i Norge, Sverige og Danmark:

22
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Figur 13: Gjennomsnittskostnader på tvers av pensjonsordninger

23

Vi ser at sammenligningen på tvers av landene på overordnet nivå er relativt samsvarende med
kostnadssammenligningen for de standardiserte løsningene. Sverige har fortsatt de laveste
forvaltningskostnadene målt mot midler til forvaltning, men det norske kostnadsnivået er nærmere det
svenske nivået enn ved de standardiserte løsningene. Danmark har fortsatt det høyeste
kostnadsnivået på forvaltning. Sverige har de laveste administrasjonskostnadene per medlem. Norge
ligger på et relativt jevnt nivå med Sverige, mens Danmark også her har de høyeste
administrasjonskostnadene per medlem.
Basert på disse kostnadssammenligningene, ser spesielt den svenske modellen ut til å være
kostnadseffektiv. Sverige har de laveste administrasjonskostnadene, samt at den svenske modellen
har de laveste forvaltningskostnadene i prosent av midler til forvaltning. Det er høye kostnader utenfor
valgsentralene i Sverige, mens kostnadene gjennom valgsentralene Collectum og Fora er lave. Den
danske modellen er tilsynelatende ikke særlig kostnadseffektiv sammenlignet med nabolandene.
Danmark har de høyeste administrasjonskostnader og forvaltningskostnader, på tross av kollektive
ordninger og størst samlede midler til forvaltning blant de tre landene.
I kostnadsberegningene for Norge har det også her blitt skilt på små, mellomstore og store bedrifter,
hvor de har blitt likevektet med 1/3 på hver. I tillegg har det blitt skilt på standardiserte 2%-løsninger
og komplekse ITP-løsninger. Det er i beregningene blitt benyttet premier som utgangspunkt for
vektingen mellom standardiserte 2%-løsninger og komplekse ITP-løsninger, men det kan
argumenteres for at et like relevant utgangspunkt kan være antall medlemmer. Basert på antall
medlemmer vil en vekting mellom standardisert og kompleks forskyve seg fra 30/70 til nærmere 50/50
23
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– og snittkostnaden vil bli lavere. Ved en vekting på nærmere 50/50 vil norske
administrasjonskostnader per medlem reduseres fra 629 kr til 558 kr, hvilket er tilsvarende Sveriges
nivå på 559 kr. Dersom vektingen på små, mellomstore og store bedrifter i tillegg endres fra en
likevekting til 25/25/50 (ref. seksjon 3.3.1), reduseres administrasjonskostnader per medlem ytterligere
til 482 kr, hvilket er lavest blant de tre landene. Forvaltningskostnader målt mot midler til forvaltning vil
reduseres fra 0,55% til 0,54%. Med andre ord viser kostnadsanalysene at alternative vektinger kunne
fremstilt Norge enda mer konkurransedyktig enn det Figur 12 og 13 indikerer.
Oppsummert
Sammenliknet med kostnadsanalysene for standardiserte løsninger, ser Norge også ut til å ha en
relativt kostnadseffektiv løsning når vi sammenlikner kostnader på tvers av ulike pensjonsordninger.
Administrasjonskostnadene per medlem er lave. Forvaltningskostnadene er allerede på et
konkurransedyktig nivå sammenlignet med Sverige og Danmark. Dette underbygger at den norske
pensjonsmodellen er effektiv og vil fremstå som svært kostnadseffektiv målt med vanlige målemetoder
etter hvert som pensjonskapitalen i ordningene vokser.
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3.3.2

Beskrivelser av kostnader i hvert land

Kostnader i Norge
Vi har i Figur 14 nedenfor sammenstilt det gjennomsnittlige prisnivået på de ulike pensjonsordningene
i Norge:

Figur 14: Kostnadsoversikt, Norge

24

Sammenstillingene viser gjennomsnittlige kostnader på standardiserte 2%-løsninger og
gjennomsnittlige kostnader på komplekse ITP-løsninger. Arbeidstakere med kompleks ITP har typisk
større forvaltningsfrihet og valgfrihet knyttet til valg av tilleggsdekninger, samt høyere innskudd.
Totalsnittet i venstre kolonne viser vektede snittkostnader for komplekse og standardiserte løsninger,
og kostnadene er gjennomsnittlige på tvers av små, mellomstore og store bedrifter.
Som forventet ligger priser på standardisert 2% lavere enn på øvrige ITP-ordninger. Mere komplekse
løsninger inkluderer større valgfrihet for pensjonsspareren, både på forvaltningen av
pensjonsoppsparingen samt muligheten for øvrige tilleggsdekninger. Som vist i Figur 14, er
administrasjonskostnader per medlem høyere for kompleks ITP enn for standard 2%, og det samme
gjelder for forvaltningskostnader i prosent av midler til forvaltning. Administrasjonskostnader i prosent
av midler til forvaltning er dog høyere for standard 2% enn kompleks ITP, ettersom den
gjennomsnittlige 2% -pensjonsspareren har mindre oppsamlede midler til forvaltning enn den
gjennomsnittlige spareren med kompleks ITP.
Oppsummert
I avsnitt 2.2.1 ble det indikert at det er god konkurranse i det norske innskuddspensjonsmarkedet.
Kostnadssammenlikninger på tvers av Norge, Sverige og Danmark i avsnitt 3.3.1 bekreftet denne
hypotesen ved å vise at det norske kostnadsnivået er konkurransedyktig, på tross av at det norske
markedet for innskuddspensjon ikke er like modent som markedene i Sverige og Danmark. Den
interne kostnadsanalysen i Norge i dette avsnittet støtter også hypotesen om god konkurranse i det
norske markedet. Kostnadsforskjellene mellom komplekse ITP-løsninger og standardiserte 2%24
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løsninger er relativt lave. I de to påfølgende delkapitlene vises kostnadsnivåene på de ulike
pensjonsordningene internt i Sverige og Danmark, og disse analysene viser at kostnadene utenfor
kollektivavtalene er langt høyere enn kostnadene som arbeidstakerne får gjennom kollektivavtalene.
Dette står i kontrast til situasjonen vi observer i Norge. I Sverige og Danmark blir grupper utenfor
kollektivavtalene rammet av lav konkurranseintensitet og høyere kostnader, mens overstående
kostnadsanalyser internt i Norge viser at det ikke er store arbeidstakergrupper som faller utenfor
kostnadsgunstige ordninger i den norske modellen. Kostnadsforskjellene for norske arbeidstakere
med ulike pensjonsordninger er tilsynelatende på et hensiktsmessig nivå. Forskjellene er relativt lave,
men de er heller ikke for lave sett i sammenheng med at det er naturlig at komplekse ITP-løsninger er
noe dyrere enn standardisert 2%. Med andre ord ser det ut til at markedene for både kompleks ITP og
standardisert 2% har god konkurranseintensitet.

Kostnader i Sverige
Figur 15 nedenfor viser det gjennomsnittlige prisnivået på de ulike pensjonsordningene i Sverige:

Figur 15: Kostnadsoversikt, Sverige
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Sammenstillingene viser gjennomsnittlige kostnader for Fora og Collectum totalt, gjennomsnittlige
kostnader for standardvalgene i fondsløsningene for Fora og Collectum, gjennomsnittlige kostnader
for standardløsningen for tradisjonell livsforsikring i Fora og Collectum, samt priser i det åpne
markedet i Sverige. Totalsnittet i venstre kolonne er vektet på antall medlemmer i de ulike ordningene,
26
hvilket gir en stor hovedvekt på løsningene i Collectum og Fora .
Det er store forskjeller på kostnadsnivåene i valgsentralene Fora og Collectum, og prisene i det åpne
markedet. Fora og Collectum har faste administrasjonsavgifter på henholdsvis 1,5% og 1%, hvilket er
vesentlig lavere enn administrasjonskostnadene som prises i det åpne markedet utenfor
kollektivavtalene. På forvaltningskostnad har Fora og Collectum presset priser sterkt gjennom
25
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anbudsrunder til innkjøpsfellesskapet, der forvalterne må prise seg lavt for å bli med i porteføljen til
valgsentralen. Forvaltningskostnader i prosent av midler til forvaltning er vesentlig lavere i
valgsentralene enn utenfor i det åpne markedet.
Innenfor de kollektive avtalene blir enhver arbeidstaker automatisk plassert i standardvalgene dersom
man ikke aktivt endrer forvaltningsleverandør. Standardvalgene i Fora og Collectum er henholdsvis
AMF og Alecta, og standardvalgene er billige, tradisjonelle livsforsikringsprodukter med lave
forvaltningskostnader. Arbeidstakeren kan også velge forvaltning i fond, hvilket gir langt større
valgmuligheter i forvaltningen. Man kan velge blant flere forskjellige forvaltere, og opp mot et tyvetalls
fond hos hver forvalter. Enhver fondsforvalter har en standardløsning, som også er relativt
konkurransedyktig på forvaltningskostnad. Som vist i Figur 16 ovenfor, er gjennomsnittskostnaden for
de standardiserte fondsforvaltningsløsningene naturligvis noe dyrere enn standardvalgene for
tradisjonell livsforsikring hos AMF og Alecta.
Oppsummert
Totalt sett er snittet for alle løsninger i Fora og Collectum langt billigere enn pensjonsordninger i det
åpne markedet utenom de kollektive avtalene. Innretningen med valgsentraler med konkurrerende
leverandører inn i disse sentralene har gitt betydelig uttelling i form av lavere priser i Sverige. De som
betaler kostnaden for dette ser ut til å være de som ikke er medlem i disse ordningene.
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Kostnader i Danmark
Sammenstillingene for Danmark viser gjennomsnittlige kostnader for kommersielle livselskaper,
gjennomsnittlige kostnader for ikke-markedsorienterte livselskaper, og gjennomsnittlige kostnader for
tverrgående pensjonskasser i Danmark.

Figur 16: Kostnadsoversikt, Danmark

27

Totalsnittet i venstre kolonne er vektet på brutto premieinntekter i de ulike ordningene. Livselskapene
har ca. 50% av bruttoinntektene i pensjonsmarkedet, mens ikke-markedsorienterte livselskaper og
28
tverrgående pensjonskasser står for henholdsvis ca. 30% og 20% av bruttopremier .
De ikke-markedsorienterte livselskapene fremstår som de mest kostnadseffektive. De har de laveste
administrasjonskostnadene per medlem, samt de laveste forvaltningskostnadene i prosent av midler til
forvaltning. De tverrgående pensjonskassene har lave administrasjonskostnader per medlem, men har
høye forvaltningskostnader. Livselskapene fremstår som lite kostnadseffektive. De har høyest
administrasjonskostnader per medlem og i prosent av innbetalte premier, samt de høyeste
forvaltningskostnadene. Noe av forklaringen til dette ligger i graden av homogenitet i
medlemsgruppene til de ulike ordningene. Arbeidstakerne med tilknytning til pensjonskassene utgjør
mer homogene grupper sammenliknet med arbeidstakerne som tilhører de kommersielle
livselskapene, hvilket bidrar til at det er større kompleksitet og høyere krav til administrasjon i de
kommersielle ordningene. Alle medlemmene i pensjonskassene er typisk på én felles løsning, mens
medlemmene i de kommersielle livselskapene ofte benytter seg av ulike løsninger. Dermed blir det
høyere grad av standardisering i pensjonskassene, hvilket bidrar til å redusere kostnadsnivået.
Oppsummert

27
28
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I avsnitt 2.2.3 ble det indikert at sunn konkurranse ikke er oppnådd i Danmark. Markedet er
fragmentert og har totalt sett mange pensjonsleverandører, men det er to separate ordninger. Enten er
man i en yrkesbasert pensjonsordning som ikke er kommersialisert, eller så befinner man seg utenfor
kollektive avtaler og betjenes av kommersielle livselskaper. Arbeidstakerne i pensjonskassene kan
ikke bytte ordning uten videre, hvilket fører til mangel på konkurranseintensitet i den ikkekommersialiserte ordningen. Det kommersielle markedet har oligopolistiske trekk preget av tre store
aktører som tar store markedsandeler, hvilket bidrar til å minke konkurranseintensiteten i denne
ordningen også. I avsnitt 3.3.1 ble det vist at den danske modellen er lite kostnadseffektiv
sammenlignet med Norge og Sverige. Videre har ovenstående analyse internt i Danmark vist at
kostnadsnivået er høyt både for pensjonskasser og de kommersielle livselskaper. Mye av forklaringen
på dette er basert på den fragmenterte markedssammensetningen i Danmark, og den negative
effekten dette har på konkurranseintensiteten i markedet – både totalt sett, samt internt i de ulike
ordningene.

3.4 Økosystemer og indirekte kostnader i de tre landene
Tidligere i kapitlet er kostnadene direkte knyttet til pensjonsordningene beskrevet og sammenlignet.
For å få en mer helhetlig forståelse av kostnadsbildet må også indirekte kostnader i økosystemet
knyttet til pensjon hensyntas. Skjulte «system-» eller «tilleggskostnader» er viktige fordi de
representerer kostnader som, hvis de kan reduseres eller fjernes, kunne kommet arbeidstakerne
og/eller arbeidsgiverne til gode i form av reduserte direkte kostnader og/eller økte pensjonsinnskudd.
Det er i de fleste tilfeller krevende å tilskrive et definitivt kronebeløp til disse indirekte kostnadene, men
der det kan sannsynliggjøres at de har en økonomisk effekt bør de like fullt vektlegges.
Da Sverige tilsynelatende har en høyere kompleksitet og en utvidet verdikjede har det blitt gjort noe
utvidede undersøkelser for å utrede hvilke økonomiske konsekvenser kompleksiteten eventuelt
innebærer.
En utfordring som gjør seg gjeldende på tvers av de tre landene er at det generelt er lav kunnskap i
befolkningen om pensjon og spesielt individets egen pensjon. Kombinert med lav interesse, fører dette
til at mange ikke har vurdert de økonomiske konsekvensene av valg de tar (eller ikke tar) og hvordan
disse valgene vil påvirke fremtidens pensjonstilværelse. Undersøkelser i Norge, gjennomført av blant
29
30
31
annet TNS Gallup , Synnovate og CINT , bekrefter dette. Myndigheter og livbransjen har tatt grep,
via eksempelvis minpensjon.no, og ulike kommunikasjonstiltak, for å bedre på situasjonen. Manglende
kunnskap og interesse kan føre til at mange ikke har planlagt for fremtiden i tilstrekkelig grad. Dette vil
32
åpenbart kunne ha en samfunnsøkonomisk kostnad. Tilsvarende undersøkelser i Sverige og
33
Danmark bekrefter at kunnskaps- og interessenivået er lavt også i disse landene, og bransjer og
myndigheter har skapt hjelpemidler på samme linje som i Norge. Dette understreker viktigheten av å
ha transparente, oversiktlige og velfungerende innretninger. Den lave kunnskapen tydeliggjør også
behovet for rådgivning om pensjon til arbeidstakerne. Rådgivningsfunksjonen er organisert ulikt i de
tre landene, noe som gir seg utslag i vurderingen av tilleggskostnader.
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Finans Norge (3). Liten kunnskap om pensjon (2013)
Lekve, Maria. Skremmende lav kunnskap om pensjon (2011)
31
Skar, Anders. 9 av 10 har dårlig kunnskap om denne pensjonsrettigheten! (2014)
32
Epstein, Mimmi. Svenskar underkända i pensionskunskap (2013)
33
Politiken. 500.000 kvinder aner intet om deres pension (2011)
30

37
Konfidensielt mellom Finans Norge og PA

3.4.1

Norge

Figur 17: Verdikjede, Norge

Det norske tjenestepensjonsmarkedet fremstår, sammenlignet med Sverige og Danmark, som et mer
transparent, oversiktlig og velfungerende marked. Likefremt har også det norske systemet
karaktertrekk som kan drive indirekte kostnader.
I den norske verdikjeden forholder bedriften seg direkte til livselskapet. Den enkle verdikjeden har,
som tidligere påpekt, adskillige fordeler. Det bør likevel trekkes frem at modellen krever at hver enkelt
bedrift utformer et pensjonstilbud for sine ansatte, og gjennomfører en innkjøpsprosess i markedet.
Innkjøpsprosessen krever ressurser, og endel bedrifter engasjerer en megler for å støtte prosessen.
Megler oppnår rabatter for bedriften gjennom et såkalt MAP-fradrag (Meglerassistert Prising), og
fakturerer bedriften for sine tjenester. Når megler benyttes vil typisk meglerselskapet holde øye med
markedspriser på vegne av bedriften og vurdere behovet for nye anbudsrunder, og kan tilby ekstra
rådgivning til ansatte ved behov.
Den løpende administrasjonen av ordningene er effektiv for bedriften, da livselskapene tar en stor del
av jobben, tilbyr rådgivning for ansatte og har velfungerende portaler for innmelding av underlagsdata
for premieberegninger. Meglerkostnaden blir i hovedsak fanget opp i analysene av de norske
kostnadene i kapittel 3.3, da disse er beregnet med utgangspris i markedspriser før MAP-fradrag.
Megler kan likevel utgjøre en tilleggskostnad hvis tjenestene bedriften kjøper av megleren totalt sett
koster mer enn rabatten bedriften har oppnådd gjennom MAP-fradrag. Disse markedsmekanismene
gjør at bedrifter som selv har kapasitet til å håndtere innkjøpsprosessen, kan oppnå noe lavere priser
enn det som er indikert i kapittel 3. Dette fordrer at bedriften på egenhånd oppnår en rabatt fra
livselskapet som overstiger den interne ressursbruken innkjøpsprosessen medfører.
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3.4.2

Sverige

Figur 18: Verdikjede, Sverige

Den svenske verdikjeden og totaliteten i økosystemet må kunne sies å være spesielt komplekst i
skandinavisk sammenheng. Som det fremkommer i kapittel 2 har den historiske utviklingen medført at
et stort antall aktører er involvert, og det eksisterer et til dels uoversiktlig mangfold, spesielt utenfor
valgsentralene.
Valgsentralene vurderes isolert sett å ha en positiv effekt på effektiviteten i markedet. Ordningene
sørger for innkjøpermakt og følgelig gode priser. Videre har valgsentralene en egnet portal som bedrer
transparensen i hver kollektivordnings pensjonsutvalg og skaper oversikt for arbeidstaker. Dette gjør
at arbeidstakere som holder seg innen samme valgsentral over tid, vil oppleve ordningen som relativt
smidig.
Sverige opplever, i likhet med Danmark, en forskjellsbehandling mellom grupper av ansatte som
tilhører ulike avtaler, dog i mindre utstrekning enn i Danmark. Videre er det begrensninger ved
flytteretten. Dette gjør at arbeidstakere som er innom en arbeidsgiver uten kollektivavtale, eller flere
forskjellige kollektivavtaler i løpet av arbeidslivet, kan ha begrensede muligheter til å samle
pensjonsopptjeningen på ett sted. Dette bidrar til at pensjonsselskapene får høyere kostnader knyttet
til administrasjon av oppsparte midler. Videre fører det til unødvendig kompleksitet og mangelfull
oversikt for arbeidstaker. Den pågående debatten rundt flytterett er omfattende. Det er i dag flytterett
på alle nytegnede forsikringer og Finansinspektionen er instruert av regjeringen til å utrede innføring
av en utvidet flytterett. Å bedre transparensen ved flytting står sentralt, da det er vanskelig å
sammenligne ulike produkters kostnader og avkastning på tvers av produktgrupper: Spesielt er
«tradisjonelle forsikringer» (jfr. beskrivelse i kapittel 2) krevende å sammenligne med øvrig
fondsforsikring med hensyn til avkastning og kostnader, og flytting av «tradisjonelle forsikringer»
innebærer en diskusjon av hvordan den enkeltes kapital kan skilles ut fra den kollektive.
Debatten rundt flytteretten antyder at partenes dobbeltrolle, som involverte på eiersiden, har bidratt til
å gjøre systemet rigid i forbindelse med endringer, men også andre faktorer som kompleksitet i
produktmangfoldet bidrar til at endringer tar tid. Overordnet kan det se ut som det svenske
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tjenestepensjonsmarkedet er et system som inneholder mange lange avtaler som ikke alltid evner å
endres hurtig. Likefremt er det svenske markedet i konstant utvikling på flere sentrale områder.
Svenske arbeidsgivere som ikke har kollektivavtaler, tilbyr ikke alltid tjenestepensjon. Systemet har
tilsynelatende ikke i tilstrekkelig grad tilpasset seg endringene i arbeidsmarkedet som har inntruffet
siden systemet ble designet for mange år siden. Arbeidslivet har blitt mer dynamisk, med færre
arbeidstakere som passer inn i A4-modellen systemet er tuftet på. Såkalte «frie yrker» havner utenfor
kollektivavtalene, og gruppen arbeidstakere som står utenfor vokser. 11% i 2012 mot 7% i 2005. Dette
kommer blant annet av at bransjer i sterk vekst med mange småbedrifter i mindre grad tar del i
34
kollektivavtalene. I tillegg øker andelen deltidsarbeid som ytterligere forsterker trenden. De som
havner utenfor kollektivavtalene må selv forhandle om pensjon med arbeidsgiver, noe som bryter med
det norske forholdsmessighetsprinsippet.
Svenske bedrifter må i stor utstrekning forholde seg til flere ulike kollektivavtaler, i tillegg til bedrifts- og
individspesifikke avtaler (f.eks. “tiotaggare”). Dette medfører en betydelig administrativ byrde for
bedriftene og en kompleks verdikjede. Videre tilbyr valgsentralene i liten utstrekning individtilpasset
rådgivning. Disse faktorene har medført en enorm vekst for meglerbransjen og det har i tillegg vokst
frem et marked for administrasjonsselskaper. Det er her man finner de mest fremtredende
systemkostnadene i det svenske markedet.
Meglerbransjen i Sverige har store inntekter fra provisjoner fra pensjonsselskapene. Dette er
problematisk, både fordi det medfører høyere avgifter mot forbruker og fordi provisjonsstrukturen
favoriserer hyppige bytter til dyre produkter, noe som kan få negative effekter for arbeidstakeren. Det
har i dag blitt mer vanlig at megleren får betalt direkte av bedriftene/arbeidstakerne, og en lovendring
for å begrense denne problematikken er etter alt å dømme på vei. For en nærmere beskrivelse av
forsikringsmeglernes rolle, og relaterte problemstillinger, henvises det til Appendiks A.4.
Rådgivningskostnader for meglede ordninger er ofte dekket av de omtalte meglerprovisjonene.
Innenfor kollektivavtalene tilbyr valgsentralen derimot lite personlig eller individuelt tilpasset
rådgivning, utover generell informasjon og ulike online-verktøy. Dette vil kunne medføre at
medlemmene ikke i tilstrekkelig grad er satt i stand til å ta gode og informerte valg om egen pensjon.
Det må kunne antas at dette i så fall har en indirekte kostnad for individene det gjelder, med en
tilhørende samfunnsøkonomisk kostnad. Alternativet er at bedriften tar en kostnad ved at de kjøper
inn personlige rådgivningstjenester for å bistå de ansatte.
For å håndtere administrasjonsbyrden knyttet til mangfoldet av pensjonsavtaler, benytter en del
svenske selskaper seg av ekstern hjelp fra administrasjonsselskaper. Administrasjonsselskapene har
rollen som kontaktpunkt og koordinator for bedriftene og sikrer at alle ansatte har rett pensjon. For en
nærmere beskrivelse vises det til Appendiks A.4
Administrasjons- og rådgivningsfunksjoner er i stor grad dekket av livselskapene i Norge, og således
fanget opp i de direkte kostnadene som sammenlignes i kapittel 3. I Sverige medfører administrasjon
og rådgivning en tilleggskostnad. Tilleggskostnadene kan fremkomme gjennom at bedriftene kjøper
administrasjons- og rådgivningstjenester av en tredjepart. Alternativt vil det være en indirekte kostnad
gjennom bedriftenes interne ressursbruk og/eller at arbeidstaker risikerer ikke å ha en
pensjonsordning som er godt nok tilpasset individuelle behov.
For å gi en indikasjon på hvor store kostnader det er snakk om, har det blitt gjennomført en enkel
markedsundersøkelse i det svenske markedet. Tjenestebeskrivelser og pristilbud er innhentet fra
ledende megler- og administrasjonsselskaper. Som eksempel er det tatt utgangspunkt i en fiktiv
bedrift, Bedrift A. Basert på visse forutsetninger og snittkostnader fra innhentede pristilbud,
fremkommer følgende kostnadsbilde for Bedrift A (se Tabell 6, alle tall i NOK, eks mva) For en
beskrivelse av forutsetninger og nødvendige forbehold vises det til Appendiks A.4.
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AMF. Fler riskerar att stå utan kollektivavtalad tjänstepension (2013)
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Tabell 6 – Tilleggskostnader for Bedrift A

Bedrift A
Engangskostnader ved oppstart (administrasjonsselskap)

75 000

Årlige kostnader administrasjon

27 500

Årlige kostnader rådgivning

17 500

Sum årlige kostnader

45 000

Årlige kostnader administrasjon – per ansatt

550

Årlige kostnader rådgivning – per ansatt

350

Sum årlige kostnader per ansatt

900

Observasjonene indikerer at et årlig kostnadsnivå kan ligge rundt NOK 900 per ansatt. Dette er et
betydelig beløp i denne konteksten. Som referansepunkt ligger de direkte administrasjonskostnadene
per medlem fra pensjonsselskapene for Norge og Sverige i området NOK 300-600 (se kapittel 3.3).
NOK 900 per ansatt i årlige tilleggskostnader tilsvarer ca. 3% av gjennomsnittlige premier, eller ca.
35
0,3% av gjennomsnittlige pensjonsmidler til forvaltning . Som referansepunkt er gjennomsnittlige
forvaltningskostnader beregnet til 0,55% i Norge og 0,44% i Sverige, før denne typen ekstra
systemkostnader er tatt med i betraktningen (se kapittel 3.3.1).

35

Se Appendiks A.3 for informasjon om gjennomsnittstall for svenske pensjoner
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3.4.3

Danmark
Markedsandel: 48,2 %

Kapital

Kommersielle
selskaper

1/3 av
premie og
adm.gebyr

1/3 av
premie og
adm.gebyr

2/3 av
premie og
adm.gebyr

Pensjon

Arbeidstakerog
arbeidsgiverorg.

Arbeidstakere

Informasjon

Arbeidsgivere

Eierskap

Pensjon

2/3 av
premie og
adm.gebyr

Tverrgående
pensjonskasser

Markedsandel: 51,8 %
* Firmapensjon ikke tatt med, da ordningen står for så lite av markedet

Figur 19: Verdikjede, Danmark

I likhet med i Sverige må danske bedrifter forholde seg til ulike kollektive avtaler og
pensjonsselskaper. Videre må bedriftene forholde seg til at ulike grupper ansatte kan ha ulike utsikter
til pensjons- og forsikringsutbetalinger, basert på hvilken kollektivavtale de tilhører. Man kan gå ut fra
at det har blitt utviklet relativt gode løsninger for å håndtere dette, gitt den lange tradisjonen
ordningene har, men det vil nødvendigvis være mer ressurskrevende enn å ha én felles
pensjonsordning for alle i bedriften. På den andre siden slipper hver enkelt bedrift å bruke ressurser
på å utvikle et pensjonstilbud til de ansatte, da dette i hovedsak håndteres i overenskomstene.
Man har ikke sett en fremvekst av administrasjonsselskaper som tilsvarer utviklingen i Sverige. I
Danmark har derimot ulike pensjonskasser gått sammen i administrasjonsfellesskap i søken etter
bedre kostnadseffektivitet. Dette gjelder særskilt de små pensjonskassene.
Produktene de tverrgående pensjonskassene og de ikke-kommersielle livselskapene tilbyr til
medlemmer av kollektivavtalene, er i større grad enn i Norge standardiserte og inneholder lite eller
ingen rådgivning. I den grad et individs behov for sparing og risikodekning ikke er tilstrekkelig dekket
av en standardisert løsning og vedkommende ikke har en fullverdig forståelse av dette, kan han eller
hun heller ikke gjøre nødvendige grep for å kompensere. Dette kan få uheldige økonomiske og sosiale
effekter på individnivå med påfølgende samfunnsøkonomiske kostnader.
Det må antas at man i utformingen av ordningene tilstreber å finne løsninger som minimerer denne
risikoen. Dette kan igjen tenkes å medføre en «overdekning» ved at man legger inn en
sikkerhetsmargin som overskyter en andel av medlemmenes reelle behov. Eksempelvis har
kollektivavtalene obligatoriske risikodekninger, og «standardvalg» med dekninger mange ikke aktivt
endrer. Det vil i så fall kunne sies å ha en utjevnende eller solidarisk effekt, men de som er
«overdekket» vil bli forfordelt i et slikt scenario. Det er ikke funnet grunnlag for å konkludere på i
hvilken utstrekning slike «avvik» mellom ordningenes innhold og individers behov forekommer eller
hvilken effekt det har.
I kapittel 2 beskrives innlåsingseffekten i pensjonsselskapene gjennom kollektivavtalene. Dette skaper
en rigiditet i systemet som kan være ressurskrevende. Utover den konkurransedempende effekten
som ble beskrevet i kapittel 2, kan dette ha andre konsekvenser. I eksempelet med Pensam, som har
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fått omfattende kritikk, har arbeidstakere, bedrifter og fagorganisasjon brukt mye ressurser på å
vurdere, innklage og drive frem endringer i pensjonsselskapet. Denne typen ressursbruk representerer
etter alt å dømme en betydelig kostnad, som kommer i tillegg til direkte kostnader knyttet til
utfordringer med kostnads- og avkastningsnivå.

3.4.4

Oppsummering

Verdikjeden i de tre landene er relativt ulike. Norge utmerker seg med den enkleste verdikjeden, hvor
hver bedrift forholder seg hovedsakelig til ett livselskap eller en megler. I Sverige og Danmark må
bedriftene forholde seg til et mangfold av avtaler. Det fremstår i tillegg som at norske livselskaper
håndterer en større del av verdikjeden, enn det pensjonsselskaper i Danmark og valgsentraler i
Sverige gjør. For å fylle disse funksjonene påløper det i Sverige og Danmark ekstra kostnader, enten
ved bruk av eksterne aktører eller ekstra interne ressurser. I Sverige er systemkostnadene mest
fremtredende gjennom en utvidet verdikjede, med blant annet administrasjonsselskapene. På den
bakgrunn er svenske systemkostnader delvis kvantifisert i rapporten, ved hjelp av observasjoner av
markedspriser for administrasjonstjenester og rådgivning. Når man vurderer systemkostnadene på
tvers av de tre landene kan organiseringen i det norske markedet fremstå som mer kostnadseffektiv, i
tillegg til at fleksibiliteten og transparensen fremstår som bedre.

3.5 Fremskrivning av det norske markedet
Det norske markedet har sterk underliggende vekst, og markedet ligger an til å vokse med over 20%
hvert år i årene fremover også.
Det er skalafordeler i kapitalforvaltning samtidig som aktørene har utviklet effektive og automatiserte
løsninger. Med dette som utgangspunkt er det naturlig å forvente et prisfall over de neste årene hva
gjelder kapitalforvaltning. Dette er mulig samtidig som aktørene kan opprettholde en rimelig
avkastning. Dersom vi legger til grunn dagens prisnivå på forvaltning, en normalisert margin på 15
prosent og vekst i midler til forvaltning på 20 prosent per år fremover, kan vi forvente at prisene
allerede om 5 år vil ligge 30-40 prosent lavere enn i dag.

3.6 Oppsummering
Den norske modellen er konkurransedyktig sammenliknet med Sverige og Danmark i et
kostnadsperspektiv, både på standardiserte løsninger samt gjennomsnittlig på tvers av alle
ordningene i de tre landene. For standardiserte løsninger har Norge i gjennomsnitt de laveste
administrasjonskostnadene per medlem. På tvers av ordninger ligger administrasjonskostnadene i
Norge noe høyere enn Sverige. Danmark har adskillig høyere administrasjonskostnader i begge de
viste kostnadsanalysene.
Norge plasserer seg midt i mellom Sverige og Danmark på forvaltningskostnader, hvilket er positivt gitt
modenheten i innskuddspensjonsmarkedene i de tre landene. Sverige og Danmark har langt høyere
midler til forvaltning, mens en sterk volumvekst er ventet i det norske markedet i årene fremover. Dette
vil gi skalafordeler i kapitalforvaltningen, hvilket vil bidra til å presse prisene ytterligere ned.
Sverige ser ut til å være det mest kostnadseffektive landet gjennom analysene av de direkte
kostnadene for administrasjon og forvaltning på innskuddspensjon. Men, analyser indikerer at Sverige
har høyere indirekte system- eller tilleggskostnader enn Norge og Danmark. Kompleksiteten i
verdikjede og mangfoldet av avtaler (kollektivavtaler og bedriftsspesifikke avtaler) hver bedrift må
forholde seg til er de viktigste driverne for systemkostnadene i Sverige. Norge har en enklere
verdikjede, hvilket er mindre kostnadsdrivende for slike systemkostnader. Dette er viktig å ta høyde for
når man gjør en totalvurdering av kostnadseffektiviteten på tvers av landene.
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4

ULIKE MARKEDSMODELLER

4.1 Beskrivelse av noen hovedalternativer
I lys av de senere års innspill til pensjonsdebatten, og de pågående diskusjonene blant partene i
arbeidslivet og i næringen, har vi for enkelthets skyld tatt utgangspunkt i å beskrive noen alternativer til
dagens markedsmodell langs to hoveddimensjoner;
1.

Tariffesting eller ikke. Her vurderes alternativer i forhold til om ordningene er tariffestet eller ikke.
Det er ulike løsninger som vil ha betydning for markedsmodellene også om ordninger er
tariffestet, så som bransjevise vs sentrale avtaler og selvsagt også nivå og innretning i avtalene.

2.

Organisering. Her vurderes alternativene i forhold til organiseringen eller eierskapet til selve
leveransekjeden. Fra fri konkurranse blant kommersielle, uavhengige leverandører, til at partene
selv tar eierskap til hele eller deler av leveransekjeden.

I dette landskapet beskriver vi fire hovedalternativer som illustrert i Figur 20 nedenfor.

Figur 20: Alternative markedsmodeller

Hvert av de ulike alternativene kan representere mange ulike løsninger, men vi har tatt utgangspunkt i
noen hovedkarakteristika i vår beskrivelse, disse er oppsummert i Tabell 7 nedenfor.
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Tabell 7: Karakteristikker til ulike markedsmodeller

 Prinsipp om forholdsmessighet, dvs. at alle ansatte i et selskap skal ha lik
pensjonsordning

Dagens modell

 Arbeidsgiver har styringsrett og kan, innenfor lovens begrensninger, velge type ordning
(ytelse eller innskudd), dekningsomfang, leverandør etc.
 Det er etablert innkjøpsfellskap gjennom arbeidsgiverorganisasjonene, basert på frivillig
deltakelse
 Innskuddsordninger har overtatt som den dominerende ordningen i markedet

 Alle de store arbeidsgiver-organisasjonene etablerer egne innkjøpsfellesskap for sine
medlemsbedrifter

Alternativ 1:
Innkjøpsfellesskap

 Innkjøpsfellesskapene har mandat til å velge leverandør på vegne av alle
medlemsbedriftene som er med på ordningen
 De forskjellige fellesskapene benytter ulike underleverandører, herunder ulike modeller
for leveranse av administrasjon og kapitalforvaltning
 Det er konkurranse blant kommersielle leverandører om å vinne leveransen til
innkjøpsfellesskapene

 Partene i arbeidslivet har kommet til enighet om tariffesting av minimumspensjonsrettigheter på hovedtariffnivå utover lovens minimumskrav
 Det etableres ikke felles innretning for innkjøp og/eller leveranse av ordningene

Alternativ 2:
Innkjøpsfellesskap
og tariffesting

 Alle de store arbeidsgiver-organisasjonene etablerer egne innkjøpsfellesskap for sine
medlemsbedrifter
 De forskjellige fellesskapene benytter ulike underleverandører, herunder ulike modeller
for leveranse av administrasjon og kapitalforvaltning
 Det er konkurranse blant kommersielle leverandører om å vinne leveransen til
innkjøpsfellesskapene
 Partene i arbeidslivet har kommet til enighet om tariffesting av minimumspensjonsrettigheter på hovedtariffnivå utover lovens minimumskrav
 Avtalen er koordinert og omfatter hele det organiserte arbeidslivet

Alternativ 3:
Partseide ordninger
og tariffesting

 Det etableres én eller flere felles innretning(er) for leveranse av administrasjon og
kapitalforvaltning
 Det vil eksistere et kommersielt marked for leveranser utenfor tariffområdene, men de
partseide innretningene konkurrerer ikke i dette markedet
 Krav til forholdsmessighet på arbeidsplassen er ivaretatt ved at avtalen er på
hovedtariffnivå og gjelder et minimumsnivå på sparing

Alternativ 4:
Bedriftsvise
innkjøp og
tariffesting

 Partene i arbeidslivet har kommet til enighet om tariffesting av minimumspensjonsrettigheter på hovedtariffnivå utover lovens minimumskrav
 Det er ikke et samordnet innkjøp av pensjonstjenester på arbeidsgiversiden, utover
eventuelle frivillige innkjøpsordninger
 Det er mange leverandører av tjenestepensjon som samlet eller hver for seg tilbyr stor
variasjon i dekningsomfang, fondsløsninger og servicegrad
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Alternativ 1: Innkjøpsfelleskap
Her legger vi til grunn at etterspørselssiden organiserer seg i flere større innkjøpsfellesskap.
Det har i lang tid eksistert innkjøpsfellesskap innenfor pensjonsområdet. Barnehagenes Landsforbund
har fremforhandlet løsninger for sine medlemmer, og i forbindelse med introduksjon av obligatorisk
tjenestepensjon etablerte NHO et innkjøpsfellesskap for sine medlemsbedrifter. Det innebar at de
medlemmene som ønsket det, kunne velge en pensjonsordning til priser og vilkår som NHO hadde
fremforhandlet for sine medlemmer.
Slike brede innkjøpsfellesskap basert på frivillighet, vil typisk gi god oppslutning fra små og
mellomstore bedrifter, da de både kan oppnå bedre prisbetingelser enn om de går alene til markedet,
og de kan sette bort arbeidet med å vurdere de ulike tilbyderne til en medlemsorganisasjon som sitter
på spisskompetanse på området. For større bedrifter og bedrifter med mer komplekse behov, er det
grunn til å tro at det vil være større barrierer for å gå inn i slike løsninger. Her vil ikke bare pris, men
også fleksibilitet i løsningene være viktig. Dette gjenspeiles også i dag med den såkalte NHO-avtalen,
hvor mange bedrifter har valgt egne bedriftsvise avtaler på tross av et konkurransedyktig pristilbud
gjennom NHO-avtalen.
Med referanse til både NHO-avtalen i Norge og utviklingen i Sverige, er det grunn til å tro at en slik
organisering vil skape prispress i markedet og at selskapene vil tilpasse sine løsninger og kostnader
tilsvarende. Dette underbygges også i FAFO-notatet «Kostnader i innskuddspensjonene i Norge» fra
juli 2014.
Dersom medlemsorganisasjonene får mandat til å velge leverandør på vegne av alle medlemmene, vil
denne løsningen utfordre bedriftenes selvstendige styringsrett i forhold til valg av pensjonsleverandør.
Det kan være særlig problematisk for de større medlemsorganisasjonene som gjerne har egne behov
og dessuten har kompetanse og kraft til å fremforhandle gode ordninger på selvstendig basis.
For arbeidstakerne kan en slik løsning være attraktiv dersom lavere kostnader som følge av
skalafordeler og forenkling/standardisering motsvares av økt sparing til pensjon fra bedriftenes side.
Et rent innkjøpsfellesskap vil dog ikke gi noen utvidet medbestemmelsesrett for arbeidstakerne. Det er
selvsagt mulig å tenke seg løsninger der partene i arbeidslivet blir enige om å etablere felles styre og
administrasjon for slike innkjøpsfellesskap, som kan gi arbeidstakersiden innflytelse på utforming av
ordninger, både på grad av standardisering og krav til fondsløsninger og forvaltningsmandater.

Alternativ 2: Innkjøpsfellesskap og tariffesting
Dette alternativet kjennetegnes ved at partene i arbeidslivet har blitt enige om tariffesting av
pensjonsrettigheter, og at arbeidsgiverorganisasjonene utnytter sin forhandlingsposisjon ved å
opprette innkjøpsfelleskap.
Den viktige forskjellen fra alternativ 1 er selvsagt at partene her er enige om prinsippet om en
tariffesting av pensjonsordninger. Vi kan si at arbeidsgiverne her har gitt noe av styringsretten på nivå
på pensjon, men beholdt styringsrett på valg av organisering av ordningen.
Som i alternativ 1, er det grunn til å tro at en slik løsning vil gi større prispress og et press på
pensjonsleverandørene om å utvikle stadig mer effektive og kundevennlige løsninger. Med dagens
prinsipp om arbeidsgiverbetalt tjenestepensjon vil dette i første rekke komme bedriftene til gode, men
vi kan si at dette er vekslet inn i økte satser på pensjonsinnskudd for ansatte.
Innføring av tariff på pensjonsområdet representerer en meget betydelig prinsipiell endring fra dagens
markedsmodell. Det kan for eksempel innebære for arbeidsgiveren at:





Pensjon ikke lenger er et konkurranseparameter for å tiltrekke seg arbeidskraft
Det ikke vil være mulig å velge en pensjonsløsning som er spesialtilpasset den enkelte
virksomhets behov
Arbeidstakere får streikerett på pensjonsspørsmålet
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Bedrifter som i dag har et minstenivå (2%) kan få økte premiekostnader
Bedriften får mindre omstillingsevne, da endringer krever enighet i en tariffavtale

For arbeidstakere er den største gevinsten i dette alternativet at de har en direkte påvirkning på
utforming og nivå på pensjonsordningene. De har dog ikke direkte eierskap til leveransen av
ordningene. Det er likevel mulig også her å tenke seg at partene også kan styre innkjøpsfelleskapene
sammen.
Det er grunn til å tro at mye av kostnadsfordelene som gjerne omtales ved brede ordninger også er
tatt ut i et slikt alternativ. Det vil kunne gi større rom for økte pensjonsinnskudd i fremtiden. Det
ivaretar dessuten konkurranse-aspektet i leveranseleddet som foruten pris, kvalitet og effektivitet også
bidrar til innovasjon og nyutvikling. Det vil kunne bidra til bedre og billigere pensjon for arbeidsgivere
og arbeidstakere.

Alternativ 3: Partseide ordninger og tariffesting
36

I dette alternativet tar partene steget fullt ut og tar felles eierskap til drift av pensjonsleveransene .
I dette alternativet har arbeidstakersiden vunnet frem med krav om brede ordninger og tariffesting av
pensjon. For arbeidsgiverne innebærer dette at prinsippet om styringsrett er gitt avkall på.
En slik løsning vil innebære at det norske markedet segregeres, hvor kollektivt avtalte
pensjonsordninger håndteres av partene i arbeidslivet, mens det øvrige markedet fortsatt vil være
konkurranseutsatt. En slik ordning vil kunne medføre betydelig innskrenkning av
konkurranseintensiteten for leveranse av store deler av de fremtidige pensjonene. Dette fordi
partseide leveranseinstitusjoner etter norsk konkurranserett høyst sannsynlig ikke vil kunne
konkurrere fritt i markedet for øvrig, og det vil her heller ikke være konkurranse om de partseide
37
ordningene .
Selv om slike ordninger over tid vil kunne gi stordriftsfordeler på linje med innkjøpsfelleskap, vil det
kunne innebære betydelig svekket konkurranseintensitet i det norske pensjonsmarkedet
sammenlignet med dagens situasjon.
En annen viktig utfordring med brede pensjonsordninger er at de kan gå på tvers av
forholdsmessighetsprinsippet (lik pensjon for alle i bedriften). Dette vil i så fall innebære at personer i
en bedrift vil kunne ha ulike pensjonsordninger basert på hvilken arbeidstakerorganisasjon de er
tilknyttet.
Et annet viktig moment som har vært trukket frem i debatten, er at vi i fremtiden vil akkumulere svært
store midler til forvaltning i pensjonsordningene, og det er reist spørsmål om ikke partene i arbeidslivet
bør sikre større innflytelse over denne forvaltningen. Med partseide ordninger vil dette behovet kunne
være ivaretatt, men det kan samtidig reises spørsmål om det er samfunnstjenlig at partene i
arbeidslivet bør ha slik innflytelse. Det er ikke vanskelig å tenke seg situasjoner hvor det i en partseid
og partsdrevet ordning tas investeringsbeslutninger som ikke nødvendigvis er optimale i forhold til
avkastning og dermed til det beste for fremtidige pensjoner, men som kan være opportunt fra et
næringspolitisk, ideologisk eller annet ståsted.

Alternativ 4: Bedriftsvise innkjøp og tariffesting
Dette alternativet er mer likt dagens organisering av pensjonsmarkedet, hvor den enkelte bedrift selv
står for innkjøp av tjenestepensjon og leverandørene forholder seg til svært mange bedrifter og

36

Det er også mulig å tenke seg en ordning hvor leverandørene konkurrerer om å levere administrasjon og/eller
kapitalforvaltning til en organisasjon eiet av partene i arbeidslivet

37

Graver, Hans Petter (2005)
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beslutningstakere. Den store forskjellen fra i dag er at vi her har en tariffesting av pensjon som i
alternativ 2 og 3.
Med utgangspunkt i en tariffavtale, står den enkelte arbeidsgiver selv for valg av
tjenestepensjonsleverandør. På grunn av kompleksitet og krav til faglig ekspertise vil svært mange av
de små og mellomstore bedriftene benytte rådgivere eller meglere til å bistå i innkjøpsprosessene.
Dette bidrar til større transparens og konkurransen i markedet, og det er slik markedet i dag er
organisert. Høy konkurranse vil bidra til stadig utvikling av nye, innovative produktløsninger, bedre
kundeopplevelser, høyere kvalitet og lavere pris.
Det er et legitimt spørsmål om denne modellen fullt ut vil gi rom for å utnytte skalafordeler i
verdikjeden. På kapitalforvaltningssiden, er det grunn til å tro at også denne modellen legger til rette
for utnyttelse av stordriftsfordeler. Det er svært lave marginalkostnader i kapitalforvaltning, og etter
hvert som pensjonskapitalen vokser, vil dette reflekteres i prisene i det norske pensjonsmarkedet,
uavhengig av organisering.
På kundebetjening og oppgjør er den sentrale kostnadsdriveren antall medlemmer i ordningen, og her
vil stordriftsfordelene være noe mindre. Det ligger likevel skalafordeler i digitalisering og
automatisering av disse prosessene. Det er dog grunn til å tro at det ligger behov for salgs- og
markedsføringsaktiviteter og dermed kostnader i denne modellen som vi ikke nødvendigvis ser i like
stor grad i de andre modellene.
Arbeidstakersiden vil i et slikt alternativ ha mindre kontroll og innflytelse på forvaltning av
pensjonskapitalen, men har i motsetning til i dag fått tariffestet en innretning og et minimumsnivå på
pensjon utover dagens lovkrav.

4.2 Praktisk betydning for norske arbeidsgivere
De ulike modellene vil i ulik grad påvirke arbeidsgivernes og arbeidstakernes hverdag.
Bedriftenes løpende håndtering av pensjon for sine ansatte er i dag i stor grad håndtert gjennom webbaserte, online kundeportaler. Her gjøres all inn- og utmelding av ansatte. Pensjonsleverandøren gjør,
basert på dette, en beregning av pensjonspremie for relevant periode og sender typisk elektronisk
faktura til bedriften som betaler automatisk gjennom sin bankforbindelse.
Ordninger i alle de ulike markedsmodellene vil høyst sannsynlig benytte en online kundedialog. Den
viktigste forskjellen fra i dag vil være at bedriftene kan måtte forholde seg til flere
pensjonsleverandører, avhengig av struktur på tariffavtaler og organisering av innkjøpsfellesskap og
partseide ordninger.
En annen stor forskjell for bedriftene vil være knyttet til valg av pensjonsleverandør. I dag gjøres dette
av bedriften, eventuelt med hjelp fra megler, mens ved innkjøpsfellesskap vil dette håndteres av en
medlemsorganisasjon for arbeidsgiver. Ved tariffesting og partseide ordninger, vil dette håndteres av
partene for ansatte med tariffavtale, mens for de resterende må selskapet selv velge leverandør og
mange vil bruke megler/rådgiver i en slik prosess som i dag.
Vi har nedenfor oppsummert noen praktiske konsekvenser for arbeidsgiver i tabellarisk form (Tabell
8).
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Tabell 8: Praktiske konsekvenser av ulike markedsmodeller for arbeidsgiver

4.3 Praktisk betydning for arbeidstakere
For arbeidstaker representerer ikke valg av modell noen umiddelbar endring i seg selv, men på sikt vil
det på ulike måter kunne få betydning for pensjonsnivået, da ordningenes utforming vil være med på å
bestemme dette. I dag kan de aller fleste ansatte aktivt velge allokering av egne midler gjennom
online kundeportaler hos bedriftens pensjonsleverandør. Det antas at dette vil kunne håndteres
tilsvarende uavhengig av valgt markedsmodell.
I dag tilbyr også leverandørene personlig og tilpasset finansiell rådgivning til ansatte. Avhengig av
markedsmodell vil selskapene også i fremtiden kunne legge til rette for det. I Sverige oppleves for
eksempel kompleksiteten for de ansatte som såpass stor at mange arbeidsgivere engasjerer
rådgivere for å gi finansiell rådgivning til egne ansatte, mens i Danmark tilbyr de kommersielle
leverandørene betydelig rådgivning til ansatte hos bedrifter.
Med det lovverket vi allerede har i dag, er det slik at alle modellene vil gi trygghet og forutsigbarhet for
de ansatte. En tariffesting vil dog gi større grad av medbestemmelse i utforming av ordningene.
Arbeidstakerne har for øvrig også i dag stor grad av innflytelse over forvaltning av egne midler, både
midler innenfor tjenestepensjonsordningene og individuelle pensjonskapitalbevis. Det er mulig for den
enkelte å velge alternative forvaltningsprofiler til det som defineres som standardprofil av arbeidsgiver
eller pensjonsleverandør. En utfordring synes å være å motivere den enkelte til å ta mer aktive valg.
I dag er det slik at det ikke er differensierte premieinnbetalinger mellom menn og kvinner i
innskuddsbaserte ordninger. Dette gir lik pensjonsutbetaling over like mange år, men siden kvinner i
snitt lever lengre enn menn, gir dette en svakere pensjon i snitt over forventet antall leveår for kvinner
sammenlignet med menn. Det er mulig å tenke seg at andre mer utjevnende løsninger kan avtales i
tariffbaserte løsninger for å sikre at kvinner og menn får lik gjennomsnittlig årlig pensjonsutbetaling
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over forventet levealder, selv om det i praksis vil måtte bety at menn vil måtte betale inn høyere
innskudd enn de kan forvente å få tilbake i egen pensjon.

4.4 Konsekvenser for konkurransesituasjon og markedsdynamikk
Det er mulig ved bruk av teknologi å oppnå lave marginalkostnader på relativt lave volum også i
pensjonsmarkedet. Utviklingen i det norske innskuddspensjonsmarkedet viser dette. Det er også klart
at større samordnede innkjøp og innkjøpsfellesskap vil påvirke konkurransen og selskapenes søken
etter stadig mer effektive leveransemodeller.
Den svenske markedsorganiseringen har blitt til på bakgrunn av en historikk som industrinasjon med
monopoliserte pensjonsordninger (PTK og SAF-LO). I en svensk kontekst fremstår utviklingen som
positiv, da det har skapt mer konkurranse og valgfrihet enn monopolsituasjonen. Denne utviklingen er
i liten grad direkte overførbar til Norge, hvor man i dag har en velfungerende konkurranse som
utgangspunkt. Videre har det svenske systemet en iboende rigiditet med lav endringstakt i forhold til
arbeidsmarkedets tempo og retning. I tillegg er en stor gruppe arbeidstakere stengt ute fra de store
valgsentralene.
Analysen av det danske markedet har tydeliggjort at til tross for et betydelig volum, har man ikke klart
å sikre tverrgående effektivitet. Modellen med tverrgående pensjonsordninger på bransjenivå, hvor det
åpnes for betydelig forskjellsbehandling mellom ansatte på en arbeidsplass, bryter med det norske
forholdsmessighetsprinsippet. Videre har markedskonstruksjonen i Danmark ført til en betydelig
konsolidering i den delen av markedet som ikke dekkes av de tverrgående pensjonskassene.
Organiseringen i det danske markedet fører til en sterk innlåsing av arbeidstakerne i de ordningene de
tilhører basert på yrkesgruppe.
Kostnadsnivået innenfor de svenske valgsentralene bekrefter at man kan oppnå kostnadsfordeler ved
å samle innkjøpsmakt. Dette gir seg blant annet utslag i at forvaltningsprodukter med høy aksjeandel
har relativt lave priser gjennom valgsentralene. Innkjøpsfellesskap eksisterer også i Norge, gjennom
eksempelvis NHO-avtalen. En del bedrifter benytter seg av de rabattene som oppnås i
innkjøpsfellesskapene, mens andre vektlegger fleksibiliteten i individuelt avtalte ordninger. Markedet i
Norge åpner for en utvidelse og videreutvikling av innkjøpsfellesskapene for de aktørene som måtte
ønske det.
Det er usikkert hvordan en introduksjon av partseide ordninger vil kunne gjennomføres i Norge, og det
utfordrer raskt den norske modellen med hensyn på for eksempel forholdsmessighet blant ansatte i
bedriftene. Videre er det ikke gitt hvordan en partseid ordning vil måtte struktureres og hvordan den vil
kunne operere for å være innenfor den norske konkurranselovgivningen. Det som er sikkert er at
dersom store deler av fremtidens tjenestepensjon skal administreres og forvaltes av partenes egne
virksomheter, vil konkurransen i det norske markedet kunne svekkes betydelig.
For arbeidsgiverne kan innkjøpsfellesskap innebære en forenkling av prosessene, men medfører
samtidig at de gir fra seg styringsrett og beslutningsmakt. Dette må vurderes opp mot de fordeler
innkjøpsfellesskapet kan gi. Tariffesting representerer en sterk begrensning av selskapenes
handlingsfrihet og kan oppleves som utfordrende ut fra det enkelte selskaps konkurransesituasjons–
kraft, og omstillingsevne. I tillegg vet vi at bedriftene har ulike behov og ønsker i forhold til utforming av
pensjonsordninger for sine ansatte, for eksempel konkurreres det i dag på både servicegrad og
dekningsomfang. Arbeidsgiversiden argumenterer gjerne også med at pensjon og forsikringsordninger
i dag er, og ikke minst vil være fremover, viktige konkurranseparametere for å tiltrekke seg
arbeidskraft. Ved tariffesting vil muligheten til å differensiere seg på pensjon reduseres, og muligheten
til å gjøre ønskede eller nødvendige tilpasninger i pensjonsordningene begrenses. Med partseide
ordninger vil bedriftene i tillegg kunne måtte forholde seg til mange ulike pensjonsinnretninger med
den kompleksitet det innebærer i forhold til egne prosesser og kommunikasjon med ansatte og
fagforeninger på tvers av arbeidstakergrupper.
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Arbeidstakersiden legger vekt på innflytelse over pensjonsproduktet (nivå, dekningsomfang,
investeringsprofiler, valgfrihet etc.). Dette kan løses helt eller delvis i flere modeller, også i modeller
uten tariffering og partseide ordninger. Dog er det grunn til å tro at en modell med betydelig reduksjon
av konkurransen i markedet, som partseide ordninger vil kunne medføre, vil kunne ha negativ
påvirkning på fremtidige pensjonsnivåer og attraktivitet i kundebetjeningsløsningene over tid. Særlig vil
dette være relevant i en situasjon med en ordning i ett stort fellesskap der flytting av ordning ikke vil
være mulig
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5

HOVEDKONKLUSJONER

Oppsummering
Det norske markedet for innskuddsbasert tjenestepensjon er et voksende marked med god
konkurranse, som selv med relativt små volum er konkurransedyktig på kostnadseffektivitet
sammenlignet med Sverige og Danmark. Gitt den fremtidige volumveksten i midler til forvaltning,
forventes en ytterligere kostnadseffektivisering i årene fremover.
Å innføre såkalte brede eller kollektive avtalefestede ordninger, som vi ser i Sverige og Danmark, kan
bidra til å svekke konkurransen i det norske markedet. Det kan dessuten utfordre det norske
hovedprinsippet om likebehandling av ansatte i hver bedrift (forholdsmessighetsprinsippet) og vil
medføre betydelige byttekostnader.
Det er grunn til å tro at det også innenfor dagens organisering av tjenestepensjonsmarkedet i Norge vil
drives frem ytterligere kostnadseffektivitet og bedre tjenestekvalitet gjennom sunn konkurranse, og
samtidig sikre at tjenestepensjonsmarkedet ivaretar både arbeidstakernes og arbeidsgivernes
hovedinteresser.

Kostnadseffektivitet
Basert på funnene i analysen fremstår det norske markedet for innskuddspensjon som
kostnadseffektivt, sammenlignet med tilsvarende markeder i Sverige og Danmark. En helhetlig
vurdering av kostnadseffektiviteten i landene tyder på at det norske markedet har forutsetninger for å
kunne bli det mest kostnadseffektive markedet for innskuddspensjon i Skandinavia.
Kostnadsanalysene (se kapittel 3) viser at det norske innskuddspensjonsmarkedet er
konkurransedyktig i dag. Administrasjonskostnad per medlem er på nivå med Sverige, mens Danmark
er adskillig dyrere. Forvaltningskostnader sett i forhold til størrelsen på midler til forvaltning ligger midt
mellom svenske og danske nivåer. Det er viktig å poengtere at det norske markedet er i en tidlig fase
med sin korte historikk og har betydelig mindre midler til forvaltning enn tilsvarende ordninger i Sverige
og Danmark. Volumet for innskuddspensjon i Norge vil øke i årene som kommer, og dette vil gi
livselskapene større skalafordeler som kan gi grunnlag for prisreduksjoner i markedet for
innskuddspensjon. Det er påvist en velfungerende konkurranse og en effektiv verdikjede i det norske
markedet. Dette understøtter antakelsen om at markedet vil lykkes med å oppnå skalafordeler, samt
at skalafordelene vil reflekteres i synkende markedspriser.
I Norge er det meget bred dekning av tjenestepensjonsordninger og stor valgfrihet for bedriftene, og
løsningene i markedet er tilgjengelige for alle. Dette står i kontrast til Sverige og Danmark, hvor
organiseringen medfører at et stort antall individer og bedrifter er stengt ute fra de mest effektive
ordningene, og følgelig belastes med langt høyere kostnader. I tillegg tyder analysene av
økosystemene i hvert land på at de skjulte systemkostnadene er lavere i den norske modellen
sammenliknet med spesielt Sverige.

Markedsstrukturen i Sverige og Danmark
Gitt dagens utgangspunkt i Norge, er trolig ikke den svenske eller danske modellen hensiktsmessige
eller direkte overførbare alternativer.
Basert på analysene av det svenske markedet (se kapittel 2) fremstår ikke markedsstrukturen i
Sverige som et attraktivt alternativ i en norsk kontekst, totalt sett. Det svenske systemet har imidlertid
flere interessante karaktertrekk ved innkjøpsfellesskap og enkelte lavkostprodukter i Sverige, som kan
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ha relevans for Norge men som i så fall bør utvikles innenfor dagens norske organisering og gitt at
aktørene etterspør det.
Det fremstår ikke som rasjonelt å rokke ved grunnprinsippene i den norske modellen, herunder
forholdsmessighetsprinsippet og fordelene med en sterk konkurranse. Det vil være en høy risiko og
ulemper ved en total omlegging i hele markedet, for å oppnå fordeler Norge allerede har gode
forutsetninger for oppnå i dagens marked.
Den danske markedsmodellen har hatt positive effekter på pensjonsnivåene for arbeidstakerne, noe
som har oppfylt et særdansk behov. Modellen med tverrgående pensjonsordninger på
yrkesgruppenivå bryter imidlertid med det norske forholdsmessighetsprinsippet. Videre har
markedskonstruksjonen ført til en konsolidering av markedet utenfor de tverrgående avtalene, og
konkurransedempende innlåsningseffekter innenfor de tverrgående avtalene. I den danske modellen
med kollektive, tverrgående tjenestepensjonsordninger har den enkelte arbeidsgiver og arbeidstaker
mindre kontroll og fleksibilitet, sammenlignet med det norske systemet. Disse faktorene, kombinert
med at pensjonssystemet i Danmark fremstår som lite kostnadseffektivt, tilsier at «den danske
modellen» hverken er hensiktsmessig eller realistisk å implementere i Norge.

Byttekostnader
Større omlegginger av pensjonsordninger og markedsmodeller vil medføre store direkte og indirekte
byttekostnader for ulike interessenter. Det er svært tvilsomt om det er ønskelig å utsette det norske
markedet for en slik påkjenning når oppsiden av en eventuell omlegging er svært usikker.
I en totalvurdering er det viktig å ta høyde for byttekostnader knyttet til fundamentale endringer av
organiseringen av tjenestepensjonsmarkedet. Oppstartskostnadene ved innføring av pensjonskasser i
Danmark har vist at investeringskostnadene ved større omlegginger kan være betydelige. Norske
livselskaper har gjort store investeringer for å sikre effektive driftsløsninger i forbindelse med
overgangen fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjon, og dette har gitt det norske markedet et
godt utgangspunkt for fremtiden.

Læringspunkter for det norske markedet
Konklusjonene taler likevel for at det innenfor dagens organisering av tjenestepensjonsmarkedet i
Norge er mulig å drive frem ytterligere kostnadseffektivitet og tjenestekvalitet gjennom sunn
konkurranse, og samtidig sikre at tjenestepensjonsmarkedet ivaretar både arbeidstakernes og
arbeidsgivernes hovedinteresser.
Det er god konkurranse i Norge i dag. Den norske modellen er kjennetegnet ved at avtalene er
forhandlet frem mellom to profesjonelle parter – et livselskap som leverandør og en virksomhet på den
andre siden som kan være liten, mellomstor eller stor.
Det er utvilsomt skalafordeler innenfor kapitalforvaltning, og det er utvilsomt kostnadsfordeler av å
standardisere løsninger og samle innkjøpsmakt. I Norge ligger det godt til rette for at større
skalafordeler vil bli tatt ut når midler til forvaltning øker. Innkjøpsfellesskap eksisterer i dag, og kan få
en større utbredelse i fremtiden.
Denne utredningen dekker ikke hele omfanget av pensjonsdebatten og besvarer naturlig nok ikke alle
spørsmål som pensjonsleverandørene, næringslivet, arbeidstakerorganisasjoner og andre
interessenter har. Den gir likevel et godt grunnlag for å si at det innenfor dagens organisering av
tjenestepensjonsmarkedet er mulig å levere kostnadseffektive løsninger i Norge som ivaretar
hovedinteresser til partene i arbeidslivet.
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6

BEGREPSFORKLARINGER

ATP:

Arbejdsmarkedets Tillægspension. Er en offentlig, obligatorisk
pensjonsordning for danske lønnsmottakere

Brede pensjonsordninger:

En bred ordning er en tjenestepensjonsordning hvor det er felles
regler om produkt og hvor leveransen eller produksjonen gjøres i
fellesskap for disse virksomhetene. Dette kan i prinsippet høres
frivillig, men som hovedregel vil det være nødvendig med en
tariffavtale for å realisere en slik bred ordning. (Veland og Hippe,
2014)

Forholdsmessighetsprinsippet:

Prinsipp om like pensjonsordninger for alle ansatte i en bedrift

Fribrev:

Svensk alternativ til Fripolise eller Pensjonskapitalbevis i Norge. Et
pensjonsbevis man mottar i det man blir meldt ut av
pensjonsordningen til en bedrift. Fribrevet representerer verdien på
opptjent pensjon fra den bedriften

Ikke-kommersielle selskaper:

Non-profit selskaper (f.eks. tverrgående pensjonskasser i
Danmark)

Innkjøpsfelleskap:

Flere virksomheter som går sammen om innkjøp av tjenester eller
produkter, gjerne interesseorganisasjoner som gjør innkjøp på
vegne av sine medlemmer

ITP (Norge):

Innskuddsbasert tjenestepensjon. Pensjonsordning hvor
arbeidsgiver betaler inn årlige innskudd for den ansatte og hvor
fremtidig pensjon til den enkelte avhenger av størrelsen på
innskuddene og avkastning på disse midlene over tid.
Innskuddene utgjør en prosentandel av lønn, minimum 2%

ITP (Sverige):

Tjenestepensjonsordning for tjenestemenn i privat sektor i Sverige

KLP:

Kommunal Landspensjonskasse

Kollektivavtale:

Her: Avtale om pensjonsordninger fremforhandlet mellom partene i
svensk næringsliv

Komplekst produkt:

Produkt som inneholder valgfrihet knyttet til forvaltning,
dekningsomfang og servicegrad

Midler til forvaltning:

Summen av midler, og avkastningen på disse, som er innbetalt til
en pensjonsordning

OTP:

Obligatorisk tjenestepensjon. Krav om at alle foretak tilbyr en
pensjonsordning til sine ansatt, med minstekrav om
pensjonsinnskudd på 2% av lønn

Partseide ordninger:

Pensjonsordninger eiet av en arbeidsgiver- og
arbeidstakerorganisasjon i fellesskap
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PKB:

Pensjonskapitalbevis. Et bevis den enkelte får med seg når man
slutter i en bedrift som har innskuddspensjon, og representerer
verdien på opptjent pensjon

PPM:

Premiepensjonen i Sverige. Er en offentlig, obligatorisk
pensjonsordning for svenske lønnsmottakere

SPK:

Statens Pensjonskasse

Standardisert produkt:

Produkt som inneholder lav grad av valgfrihet knyttet til produktets
utforming. Omfatter typisk kun obligatoriske dekninger

Standardvalg:

I Valgsentralene i Sverige blir arbeidstakere som ikke tar et aktivt
valg vedrørende forvaltningsløsning av pensjonen, automatisk
plassert i en forhåndsdefinert standard forvaltningsløsning

TPK:

Tverrgående pensjonskasser. Pensjonskasse for spesifikke
yrkesgrupper/bransjer

Tverrgående pensjonsordning:

Pensjonsordning for spesifikke yrkesgrupper (se: TPK)

Valgsentral:

Kollektiv plattform i Sverige som fungerer som en markedsplass
med arbeidstagernes sortiment av tjenestepensjonsprodukter. De
to største valgsentralene er Fora og Collectum, og er eid av
partene

YTP:

Ytelsespensjon. Ordning der pensjonsytelsen er fastsatt på
forhånd. De fleste private YTP-ordningene sikrer et pensjonsnivå
på om lag 2/3 av sluttlønn, inkludert alderspensjon fra folketrygden
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A VEDLEGG TIL RAPPORT

A.1

Ytterligere beskrivelse av AFP

Avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert ytelsespensjon, som baserer seg på samarbeid mellom
arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten. Staten dekker 1/3 av
pensjonsutgiftene til AFP, mens bedriftene tilknyttet AFP dekker 2/3. AFP gikk fra å være en
førtidspensjonsordning, til å bli mer lik tjenestepensjonsordningene etter at ny AFP ble innført i 2011.
700,000 ansatte (45%) i privat sektor omfattes av avtalen, og tjener opp 0,314% av årlig inntekt opp til
taket på 7,1G. AFP er en livsvarig pensjon som utbetales tidligst fra man fyller 62 år, sammen med
alderspensjon fra folketrygden, dersom visse vilkår er oppfylt. Man må blant annet ha stått i arbeid til
fylte 62 år, ha jobbet sju av de siste ni årene i en bedrift med AFP og være ansatt i en bedrift med AFP
når man skal ta ut pensjonen. AFP er en kollektiv ordning, derfor tjener man ikke opp individuelle
rettigheter, men får enten ytelsen fullt ut (der kravene er oppfylt) eller ingenting. Dersom man ikke
38
kvalifiserer til ytelsen, tilfaller oppsparingen kollektivet . Det er for øvrig verdt å merke seg at AFP ikke
er fondert i samme utstrekning som tjenestepensjonene. Blant annet har underdekning knyttet til
39
forpliktelser fra «gammel AFP-ordning» medført en ekstra premie for tilknyttede bedrifter .
En stor gruppe arbeidstakere har ikke tilgang til AFP, blant disse er blant annet kvinner, ansatte i små
og mellomstore bedrifter og høyt utdannede overrepresentert. Dette, kombinert med det faktum at
40
AFP er delvis finansiert av staten, har gjort at politikere så vel som flere fagforeninger (blant annet
YS og Akademikerne) og arbeidsgiverforeninger (NHO og Virke) har kritisert ordningens utforming.
Mange er med på å betale for AFP over skatteseddelen, uten selv å ha tilgang til ordningen. Dette
41
omtales som udemokratisk og svekker AFP-ordningens legitimitet . Det trekkes frem at ordningen i
dag er lite treffsikker for å oppfylle sin opprinnelige funksjon – å sikre en verdig tidligpensjon for de
med lange karrierer og tungt arbeid – og er nå blitt et tillegg til alderspensjonen, som treffer mye
42
bredere, men dekker under halvparten av arbeidstakerne . Premienivået ligger i 2014 på 2,2% av
inntekt, som er ment å dekke løpende utgifter til pensjon, samt gi grunnlag for opplegg av et
pensjonsfond.
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A.2

Ytterligere beskrivelse av ATP og PPM

ATP-ordningen er lovbasert og obligatorisk og har følgelig 4,7 millioner medlemmer og DKK 600
milliarder til forvaltning. Det finnes ingen investeringsvalg, man får utbetalt sine innskudd justert for
avkastningen i fondet totalt sett. Innskuddene er bestemt av staten (DKK 270 per måned ved
fulltidsarbeid er maks).
ATP setter av 80% av investeringen for å dekke garanterte pensjonsutbetalinger, de resterende 20%
investeres med formål å skape meravkastning. Dette medfører store investeringer i rentepapirer som, i
43
følge analyser , påførte fondet tap på DKK 42,3 milliarder. i 2013, grunnet stigende renter. Det blir
videre beregnet at man alternativt kunne oppnådd DKK 60 milliarder i gevinst hvis hele fondet var
plassert i en mer balansert investeringsportefølje. Man kan i fondets forsvar påpeke at avkastning må
sees i sammenheng med risiko, og svinger med markedene man er eksponert mot, også for andre
aktører. ATP har også hatt år med god avkastning.
Siden ATP er en tilleggsløsning i Pilar 1, innført for å avlaste folkepensjonen, kunne ATP vært et
interessant sammenligningsgrunnlag for eksempelvis dansk folkepensjon eller det norske
folketrygdfondet, dersom hypotesen var at ATP var spesielt effektivt. Med en administrasjonskostnad
på ca. 2% av innbetalte premier (DKK 65 i gebyr, typisk innskudd på DKK 3 240) og totale kostnader
på DKK 1,3 milliarder. er det snakk om en betydelig ressursbruk, selv om kostnadene i prosent av
forvaltningskapitalen er lave. Det kunne i lys av dette være interessant å vurdere hvorvidt Pilar 1ordningene i Danmark ville vært mer effektivt driftet hvis de var slått sammen, enn som separate
enheter med egne administrasjons- og forvaltningsapparater – eller om mulige synergieffekter allerede
er tatt ut. Dette er ikke nærmere vurdert i denne rapporten.
Fra Sverige er Premiepensionen trukket frem i FAFO-rapporten. Dette er i likhet med ATP en del av
det offentlige pensjonssystemet, Pilar 1. Ordningen har «tvungen» sparing i innskuddsordning på
2,5%. Av samme grunner som er nevnt for ATP vurderes ikke ordningen som direkte sammenlignbar
med tjenestepensjonsløsninger.
Midlene i Premiepensionen forvaltes enten i det statlige standardvalget AP-7, for dem som ikke aktivt
velger, eller arbeidstakeren kan selv velge å plassere pengene i et utvalg av ca. 800 fond fra det
private markedet. Valgfriheten er her vektlagt, og standardvalget er et livsløpsprodukt som starter på
100% aksjeandel og vektes over mot rentefond når man nærmer seg pensjonsalder. FAFO-rapporten
peker på at fondet gir stordriftsfordeler på kollektiv forvaltning, og rabatter i kommersielle fond
gjennom statens kjøpermakt. Statlig krav om rabatter (ca. 61%) for alle fonder som deltar i ordningen
gir en unik innkjøpssituasjon. Grunnen til at de kommersielle fondene kan levere til ordningen er fordi
de forholder seg til staten som én kunde og har dermed en nær ikke eksisterende
administrasjonskostnad. Følgelig kan de prise innskudd i fondene fra Premiepensionen basert på
marginalkost; hovedvekten av kostnaden er allerede dekket gjennom den øvrige driften mot
valgsentraler og det åpne markedet. Det kan argumenteres for at det øvrige markedet slik sett
subsidierer rabattene i Premiepensionen. Ordningen har fått hard kritikk i en analyse gjort av
44
økonomiprofessor Stefan Engström i samarbeid med Finansdepartementet og Socialdepartementet
45
og tidligere næringsminister Leif Pagrotsky . Det anses som for dyrt å opprettholde det enorme
utvalget med fond, særlig i lys av at så få benytter seg av valgmulighetene. Videre driver fondsutvalget
meglerkostnader for å få hjelp til valget, og det pekes på at meglerne ofte anbefaler unødvendig dyre
fond. Engströms analyse peker også på at systemet er for komplekst og stiller for store krav til
sparerens kompetanse, og resultatet blir dyre, middelmådige pensjoner. Det foreslås at ulike tiltak,
først og fremst at ordningen blir strukturert likere valgsentralene, med et begrenset utvalg fond for å
redusere kostnadsnivået og muligheten for å ta «dårlige» valg. Pagrotsky og andre i det offentlige
ordskiftet påpeker at man like godt kunne lagt hele ordningen over i «Den allmänna pensionen», eller
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hvis endringene som ble foreslått av Engström skulle innføres kunne man like godt la
tjenestepensjonssystemet ta over siden de tilbyr slike ordninger allerede. Videre har AP-7 fondene fått
kritikk av «Riksrevisionen» for blant annet manglende styring og kontroll. Det anbefales reguleringer
46
for å gjøre kravene til AP-7 sammenlignbare med de som stilles til private fond i systemet .
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A.3

Ytterligere beskrivelser av kostnadsberegninger i de tre
landene:

Kostnadsberegninger i Norge:
Administrasjons- og forvaltningskostnader er samlet inn fra flere livselskaper i bransjen, som til
sammen utgjør en stor markedsandel. Kostnadene er separert mellom standardiserte 2%-løsninger,
og øvrige ITP løsninger.
For å beregne kostnader per medlem, har vi applisert de oppgitte kostnadene på en
gjennomsnittsnordmann innenfor hver løsning. Gjennomsnittsnordmannen på en standard 2%-løsning
har en årlig premieinnbetaling på 8,000 kr, og en samlet pensjonsoppsparing på 40,000 kr.
Gjennomsnittsnordmannen på en kompleks ITP-løsning har en årlig premieinnbetaling på 17,500 kr,
47
og en samlet pensjonsoppsparing på 100,000 . Beregningene for gjennomsnittspremier tar
utgangpunkt i gjennomsnittlig årslønn i Norge og gjennomsnittlig premieprosent for de ulike
ordningene. Beregningene for gjennomsnittlig pensjonsoppsparing tar utgangspunkt i gjennomsnittlige
innbetalte premier siden innføringen av OTP i 2006. Med dette grunnlaget har vi beregnet
administrasjonskostnader per medlem i kroner og i prosent av midler til forvaltning, samt
forvaltningskostnader per medlem i kroner og i prosent av midler til forvaltning. Videre har vi summert
opp disse kostnadene til totale kostnader per medlem i kroner og i prosent av midler til forvaltning.
Gjennomsnittskostnadene i Norge på tvers av ordningene er vektet på bakgrunn av
premieinnbetalinger, hvilket gir en vekt på 0,7 til ITP og 0,3 til standard 2%.

Kostnadsberegninger i Sverige:
Administrasjons- og forvaltningskostnader er samlet inn fra valgsentralene, og fra det åpne markedet.
For å beregne snittkostnader innen valgsentralene Fora og Collectum, har vi samlet inn
administrasjonskostnader for de ulike forvalterne, samt forvaltningskostnader på alle fondene man kan
velge i porteføljene. Vi har beregnet snittkostnader for valgsentralene totalt, snittkostnader for
standardvalgene på tradisjonell livsforsikring, og snittkostnader for standardvalgene i fondsforvaltning.
Vi har videre applisert disse kostnadene på en gjennomsnittlig svenske, som har en årlig
48
premieinnbetaling på 35,000 kr, og en pensjonsoppsparing på 310,000 .
For å sammenlikne kostnadene i valgsentralene med kostander man får i det åpne markedet i
Sverige, har vi tatt utgangspunkt i markedspriser fra forvalterne som også er i porteføljene til
valgsentralene. Vi har samlet inn deres administrasjonskostnader i det åpne markedet, samt
forvaltningskostnader på de samme fondene som forvalterne tilbyr i porteføljene. Deretter har vi
applisert disse prisene på den samme gjennomsnittssvensken som beskrevet i foregående avsnitt.
For å beregne et totalsnitt for det svenske markedet, har vi snittet kostnadene i valgsentralene og
kostnadene i det åpne markedet. Vi har vektet kostnadene i det åpne markedet basert på medlemstall,
hvilken gav en vekting på 0,1 til kostnadene i det åpne markedet, og 0,9 til kostnadene i
49
valgsentralene .

Kostnadsberegninger i Danmark:
VI har beregnet kostnader i det danske pensjonssystemet med utgangspunkt i årsrapporter og
kostnadsrapporter for aktørene innenfor kommersielle livselskaper, ikke-kommersielle livselskaper, og
tverrgående pensjonskasser. Vi har funnet administrasjons- og forvaltningskostnader totalt, per
medlem og i prosent av midler til forvaltning. Vi har også supplert og støttet opp om disse
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50

kostnadsberegningene ved å bruke verktøyet «Fakta om Pension» , som er et verktøy distribuert av
Forsikring & Pension (bransjeorganisasjon for forsikring- og pensjonsselskapene i Danmark) hvor man
kan beregne kostnader for pensjonssparende med ulike forutsetninger, hos de ulike aktørene i
markedet. Snittbetraktninger på beregninger fra dette verktøyet understøtter kostnadsfunnene som er
gjort med utgangspunkt i årsrapportene.
For de kommersielle livselskapene er totale premier, kostnader og midler til forvaltning oppgitt som en
sum av Pilar 2 og Pilar 3. Selskapene segmenterer premieinntekter på de to Pilarene, og premier fra
51
Pilar 3 utgjør i snitt ca. 10% av totale premieinntekter for livselskapene . Ettersom at Pilar 3-produkter
52
i snitt er ca. 40% dyrere enn Pilar 2-produkter , har vi antatt at kostnadene relatert til Pilar 3 utgjør ca.
[10% av totale kostnader + (10% av kost * 40%)]. For å finne midler til forvaltning som relateres til Pilar
3, har vi applisert forholdet mellom midler til forvaltning til Pilar 2 og Pilar 3 for de norske
livselskapene. Her fant vi at ca. 7,5% av pensjonsmidler til forvaltning tilfaller Pilar 3, og vi antar at
dette kan appliseres til de danske livselskapene. Videre har vi gjennomført en sensitivitetsanalyse på
forutsetningene som er tatt for å bergene kostnader og midler til forvaltning som tilfaller Pilar 3. Her
fant vi at totale pensjonskostnader per medlem for de kommersielle livselskapene i Danmark er svært
lite sensitive til endringer i parameterne. Med andre ord kan vi betrakte forutsetningene og
antakelsene for å skille Pilar 3 ut fra kostnadsberegningene for de kommersielle livselskapene som
forsvarlige, ettersom at større endringer i parameterne får svært små utslag på kostnadene.
Totalsnittet for Danmark er et gjennomsnitt av kostnader for de kommersielle livselskapene, de ikkekommersielle livselskapene og de tverrgående pensjonskassene. Snittet er vektet på bruttopremier i
53
de ulike ordningene, hvilket gir en vekting på henholdsvis 0,5, 0,3 og 0,2 .
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A.4

Ytterligere beskrivelser av meglere og
administrasjonsselskaper i det svenske markedet

Forsikringsmeglere
Gitt kompleksiteten bedriftene må håndtere, har meglerne i utgangspunktet en legitim rolle å fylle i
markedet, men i Sverige har meglernes virkemåte og provisjonsstruktur fått negative konsekvenser for
markedet. Meglerne har fått mye kritikk i det offentlige rom, også fra Finansinspektionen som ønsker
strengere regulering av meglermarkedet. Meglerbransjen har primært livnæret seg gjennom
54
provisjoner betalt ut fra pensjonsselskapene. Provisjonene har høye rater , som utgjør årlige
55
milliardbeløp . Disse utgiftene rammer arbeidstakerne, da pensjonsselskapene må dekke kostnadene
til meglernes provisjoner gjennom høyere avgifter på pensjonssparingen. Det er typisk snakk om en
årlig merkostnad på 0,40-0,65% av oppsparte pensjonsmidler, noe som reflekteres i høye totale
kostnader for arbeidstaker i ordninger utenfor valgsentralene (som vist i kapittel 3). I tillegg er det
ansett som problematisk at meglerne, som har en rådgivningsfunksjon mot arbeidstaker, har
insentiver til å råde arbeidstakerne til å flytte pensjonen sin til dyrere produkter, da dette vil gi høyrere
provisjonsutbetalinger. Videre har meglerne insentiv til å oppfordre arbeidstakere til å flytte pensjonen
sin relativt ofte, gjerne hvert tredje år, da provisjoner knyttet til nytegninger er de mest lukrative.
Finansinspektionen mener disse mekanismene, samt manglende transparens i hvordan kostnadene
56
fremkommer, stiller arbeidstakeren i en utsatt posisjon, og krever bedre forbrukervern . Disse
problemstillingene er også en viktig faktor i den pågående debatten om utvidet flytterett i Sverige.
Finansinspektionen og regjeringen har signalisert at nye lover vil komme på plass for å sikre sterkere
regulering. Dette blir også drevet frem av internasjonale krav til regulering, gjennom EU-retten og
MIFID II. Den endelige utformingen av de nye reglene er ikke klar, men det er sannsynlig at en form
for forbud mot meglerprovisjoner fra pensjonsselskapene blir innført, i likhet med Norge og Danmark.
I en alternativ provisjonsstruktur, som har fått større utbredelse i senere tid, betaler bedriftene megler
direkte for tjenestene de leverer. Dette gir lavere avgifter fra livselskapene og skaper bedre
transparens i prisstrukturen. Siden det er arbeidstaker som finansierer kostnadene i Sverige, blir
denne provisjonen typisk dekket gjennom et fratrekk på arbeidstakers premier.
Problematikken knyttet til meglere gjør seg i liten grad gjeldende innenfor valgsentralene. Her har
meglerne mindre å hente grunnet lavere kompleksitet, mindre premier og at de helt eller delvis er
utestengt fra markedet av valgsentralene.

Administrasjonsselskaper
Svenske bedrifter har betydelige administrasjonskostnader knyttet til mangfoldet av avtaler og aktører
de må forholde seg til. Omfanget av bedriftens behov for ekstra ressursbruk (internt eller eksternt)
varierer noe mellom pensjonsavtalene, men det er antallet ulike ordninger som typisk er mest
avgjørende for det totale omfanget av ekstra administrasjonskostnader. Eksempelvis må en svensk
bedrift forholde seg Collectum, Fora og et meglerselskap. Hver ordning har egne rutiner, systemer og
krav til innrapportering. Dette står i kontrast til Norge, hvor bedriften forholder seg til ett livselskap,
som tar seg av administrasjonen basert på innmeldte opplysninger om de ansatte.
Administrasjonsselskapene tilbyr tjenester som forenkler bedriftens håndtering av de ulike
pensjonsavtalene. Administrasjonsselskapene tilbyr ett samlet kontaktpunkt bedriften kan forholde seg
til, med en dertil egnet portal. Ved hjelp av fullmakter fra bedriftene tar de seg av kontakten med de
ulike pensjonsselskapene, både med hensyn til innrapportering av informasjonsunderlag og
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fakturahåndtering. De ivaretar samtidig en kontrollfunksjon som sikrer at alle ansatte til en hver tid har
57
de innskuddene og risikodekningene de skal ha i henhold til gjeldende avtaler .

Forutsetninger og forbehold knyttet til forenklet markedsundersøkelse i det svenske markedet
Forutsetninger Bedrift A
 50 ansatte, hvorav:
o 30 i SAF-LO (Fora)
o 20 i ITP (Collectum)
o 10 med individspesifikke ordninger (utover kollektivavtale)
o Grupperådgivning for kollektivavtaler til alle ansatte hvert tredje år
o Personlig rådgivning for de ti ansatte med individsspesifikke ordningene hvert tredje år
o Kostnadene knyttet til personlig rådgivning er normalt fanget opp av kostnader fra
meglerprovisjoner eller livselskapets servicetilbud, og er derfor ikke lagt til i kalkylene
Bedriftenes tilleggskostnader knytter seg i hovedsak til to elementer:
1. Administrasjon: Kostnader knyttet til løpende administrasjon av de ulike pensjonsavtalene,
både i og utenfor kollektivavtaler
2. Rådgivning: Personlig rådgivning til de ansatte

Administrasjon

Rådgivning

Collectum (ITP)

√√

√

Fora (SAF-LO)

√

√

√√

√√

Bedrifts- og individspesifikke ordninger

Prisene bygger på reelle tilbud fra ledende selskap, men når man vurderer funnene i analysene over
må det tas forbehold om at utvalget er begrenset. Videre bygger analysene på oppgitte forutsetninger
og bildet vil kunne se annerledes ut hvis man endret disse variablene, eller innførte nye variabler.
Eksempelvis er det sannsynlig at større bedrifter vil kunne oppnå lavere kostnader per ansatt. I
eksemplet er prisene basert på et «standardprodukt» fra administrasjonsselskapet, og det finnes
lavprisalternativer hvor bedriften selv må ta en større del av den administrative byrden. Slike løsninger
er lavere priset, men man hadde da måttet tatt høyde for at bedriften pådrar seg høyere interne
kostnader som følge av medgått arbeidskraft. Siden svenske bedrifter er villige til å kjøpe denne typen
tjenester, er det rimelig å anta at mange bedrifter har vurdert de interne kostnadene ved å gjøre
jobben selv til å være minst like høye som prisene leverandørene tilbyr. Med tanke på
rådgivningselementet kan ulike online-verktøy tenkes til dels å kompensere for rådgivningsbehovet for
de ansatte. Med disse forbeholdene gir Bedrift A en god indikasjon på hvilken økonomisk effekt disse
systemkostnadene har for svenske arbeidsgivere.
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Visse administrasjonsselskaper tilbyr også løsninger rettet mot pensjonsselskapene, men siden disse
kostnadene allerede er reflektert i pensjonsselskapenes driftskostnader og priser mot markedet, holdes dette
utenfor denne diskusjonen.
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