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1. Innledning
I dette notatet gis det en oversikt over noen områder der det etter FNHs oppfatning er særlig
behov for
å foreta tilpasninger i tjenestepensjonslovene i forbindelse med innføring av ny folketrygd. Videre
tas
det opp enkelte problemstillinger i gjeldende regelverk der det er ønskelig at Banklovkommisjonen
vurderer mulighet for forbedringer.
Vi vil videre påpeke at regelverket som skal lages bør legge opp til at løsningene for private
tjenestepensjonsordninger ikke blir begrenset i forhold til de reglene som vil gjelde for offentlige
ordninger.
Samtidig mener vi Banklovkommisjonen bør vurdere å lage en samlelov for lov om foretakspens
jon
(LOF), lov om innskuddspensjon (LOT) og lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). I dag
er det
tungvint med tre forskjellige lover å forholde seg til, der bestemmelsene vel er ment å være
like så
langt det er mulig, men likevel ikke alltid er det.

2. Nødvendige tilpasninger i forhold til ny folketrygd

Det må foretas en generell gjennomgang og tilpasning av gjeldende regelverk for private
tjenestepensjonsordninger knyttet til blant annet fleksibel pensjonsalder, beregning av folketrygd
etter
ny folketrygdsmodell, vurdering av behov for innføring av delingstall m.m. Det bør også
vurderes om
det er mulig å innføre nye produktløsninger som vil være bedre tilpasset den nye folketrygden
enn
dagens produktiøsninger. I dette punktet nevnes noen eksempler på forhold som bør vurderes
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nærmere.

2.1 Fleksibel pensjonsalder
Banklovkommisjonen må vurdere hvordan fleksibel pensjonsalder skal innføres i de private
tjenestepensjonslovene. For personer med privat tjenestepensjon vil det i realiteten ikke være en
valgmulighet å gå av med pensjon fra 62 år dersom utbetaling fra tjenestepensjonsordningen ikke
tillates fra samme tidspunkt. Videre må forhold knyttet til fleksibel pensjonsalder vurderes i forhold til
personer som blir arbeidsuføre og når disse blir alderspensjonister etter tjenestepensjonsordningen.
Ved innføring av fleksibel pensjonsalder for private tjenestepensjonsordninger, bør det vurderes om
pensjonsalder 67 år eller 62 år bør omdefineres til en opptjeningsalder. Dette vil blant annet fa
betydning i forhold til hvilket tidspunkt som skal legges til grunn ved beregning av linearitet etter lov
om foretakspensjon. Dersom det fastsettes en ny opptjeningsalder, må Banklovkommisjonen vurdere
grensene for samlede pensjonsytelser i henhold til lov om foretakspensjon 5-7.
§
Ny alderspensjon i folketrygden åpner også opp for fleksibilitet i form av helt eller delvis uttak av
pensjon, og muligheten for samtidig å fortsette helt eller delvis i jobb. Når det gjelder fleksibilitet i
forhold til størrelse på og senere endringer av uttaksnivået, bør det være opp til forsikringsselskapene å
definere dette innenfor sine produkter. Dette er viktig for at næringen også kan dekke foretakenes
behov for enklere og rimeligere løsninger.
Tilsvarende må regelverket knyttet til opphør for premie-/innskuddsfritak samt uføreytelse ved
innføring av fleksibel pensjonsalder vurderes. For å begrense antall mulige pensjonstilstander etter 62
år, vil muligens en modell hvor uførepensjonister må gå over til alderspensjon ved 62 år være å
foretrekke. I en premietariffbygget på forsikringstekniske prinsipper må mulig utbetalingsperiode
være defmert ved premieinnbetaling. For produkter med fripoliseoppbygging vil utbetalingsperioden
for opptjente rettigheter være låst ut fra hva det er betalt premie for.
Dersom det fortsatt skal kunne være opptjening av pensjon etter 67 år, må det foretas en avklaring i
forhold hvordan slik opptjening skal foretas, siden FNH oppfatter dette som uavklart i øyeblikket.
Samtidig vil den nye ordningen for AFP kunne påvirke pensjonen til hver enkelt. Det må vurderes
hvordan det skal tas hensyn til AFP i fremtiden.

2.2 Utbetalingsperiode
I henhold til lov om innskuddspensjon skal pensjon utbetales i minimum 10 år. Banklovkommisjonen
må se nærmere på mulige utfordringer knyttet til at de fleste tjenestepensjonsordninger i dag er tegnet
med opphørende ytelser etter 10 år samtidig som levealderen i befolkningen øker. Det vises i den
forbindelse til lov om individuell pensjonsordning der det blant annet er åpnet for opptrappende
utbetaling av alderspensjon etter 77 år, jf. lovens § 2-7 (4). FNH mener at det bør åpnes for tilsvarende
fleksibilitet også i private tjenestepensjonsordninger.

2.3 Beregning av tjenestepensjon
Bestemmelsen i LOF om beregnet folketrygd må endres som følge av ny alderspensjon i folketrygden
.
Både gammel og ny beregningsmodell må tillates. En arbeidsgruppe i FNH har allerede påbegynt
arbeidet med en ny bransjestandard for beregnet folketrygd til dette formålet.
For de ordmngene som går over til ny beregning av folketrygd vil dette innebære endringer i
fremtidige premier som p.t. er vanskelig å vurdere. Arbeidsgruppen vurderer også slike forhold, samt
hvordan det skal tas hensyn til fleksibel pensjonsalder.

2.4 Delingstall
På bakgrunn av innføring av delingstall i folketrygden, må Banklovkommisjonen også vurdere mulig
bruk av delingstall eller annen form for levealdersjustering (for eksempel gjennom tariffer) i private
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tjenestepensjonsordninger. I så fall må det vurderes nærmere hvordan dette skal gjøres. En
arbeidsgruppe i FNH har vurdert dette forholdet tidligere, og vi vil kunne komme med innspill til en
slik vurdering.
Det vil uansett være nødvendig med tilpasning til delingstall i folketrygden for tjenestepensjonslovene.
Det må imidlertid ikke bli et krav om å benytte delingstall også i tjenestepensjonsordningene (utover
det som ligger i folketrygden).

2.5 Innskuddsgrenser
De maksimale innskuddsgrensene etter lov om innskuddspensjon er i dag for lave i forhold til å gi
mulighet for forventingsmessig like høy pensjon som etter lov om foretakspensjon. I tillegg er ikke
innskuddsgrensene tilpasset grupper som har kortere opptjeningstid som for eksempel ordninger med
særaldersgrenser. Ved innføring av fleksibel pensjonsalder og mulighet for å gå av med pensjon fra 62
år bør innskuddsgrensene også vurderes opp mot mulighetene for sparing etter foretakspensjonsloven
slik at begge typer ordninger gir mulighet til alderspensjon på samme nivå.
Grensen med sparing for lønn over i G for innskuddspensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon bør vurderes opphevet. Dette bunnfradraget medfører blant annet at personer i ftill
stilling ikke får sparing for denne delen. Det er i forslag til ny folketrygd lagt opp til opptjening av
pensjonsrettighet fra første krone. FNH mener at tilsvarende prinsipp også bør gjelde for private
tjenestepensjonsordninger. En løsning for innskuddsgrensene kan da være at lov om innskuddspensjon
endres slik at det åpnes for innbetalinger til pensjonsordningen på inntil 4 % av lønn og i tillegg 18,1
% av lønn mellom 7,1 og 12 G. At det i tillegg skal være mulig å innbetale 18,1 % av lønn ekstra
mellom 7,1 og 12 G er for å sikre samme samlete pensjonsnivå for alle arbeidstakere, og folketrygdens
opptjening på 18,1 % av lønn faller bort for lønn over 7,1 G.
For arbeidstakere med flere deltidsstillinger vil en løsning med pensjonsopptjening fra første krone
medvirke til at det ikke trekkes et fradrag på i G for opptjening i hver pensjonsordning vedkommende
er medlem i.

2.6 Nye produktlosnmger
Banklovkommisjonen bør i forbindelse med gjennomgangen av tjenestepensjonsregelverket også
vurdere alternative produktløsninger for tjenestepensjon.
Regnskapsreglene er i dag en medvirkende årsak til at foretak velger å omdanne en ytelsesbasert
pensjonsordmng til en innskuddsbasert pensjonsordning. Det bes derfor om at Banlclovkommisjonen i
sin vurdering av mulige nye pensjonsmodeller ser nærmere på modeller som kan regnskapsføres som
innskuddspensjonsordning ved at årets pensjonskostnad blir årets premie og foretaket ikke må
balanseføre noen pensjonsforpliktelse. Dette er produkttyper vi forstår inngår i arbeidet som det
offentlige nedsatte utvalget som ser på brede pensjonsordninger vurderer, og som vi derfor ikke går
nærmere inn på her.
Typisk vil produkter der årets premie ikke vil avhenge av tidligere opptjening sannsynligvis kunne
regnskapsføres som innskuddspensjon. Produktene kan være slik at ytelsen fastsettes som en prosent
av lønn, som en prosent av lønn fratrukket beregnet folketrygd, eller annet. Det som er et poeng ut
over regnskapsføringen er at nye produkter bør kunne ligge nærmere dagens ytelsesordninger enn det
innskuddspensjon i dag gjør. Mange foretak har problemer med å få til overgang fra ytelsesordninger
til innskuddsordninger fordi de ansatte vil fa en meget dårligere ordning. Samtidig vil foretakets
økonomi kunne kreve å gå bort fra dagens ytelsesordning.
Et annet alternativ, eller noe som bør vurderes i tillegg, er å heve innskuddsgrensene for ordninger
etter lov om innskuddspensjon, se også punkt 3.2
Samtidig er det behov for å vurdere forenklinger i regelverket for obligatorisk tjenestepensjon og
innskuddspensjon. Dette vil være både kostnadsbesparende og sikre at innbetalingene skjer til riktige
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personer. Det er i dag store problemer med å vurdere korrekt definisjon
av lønn i
tjenestepensjonsordningene. Her bør det foretas en klargjøring. Ved å
endre nedre grense for innskudd
til all lønn, dvs. ikke begrenset til lønn over i G, vil det være langt enklere
både for foretakene og
pensjonsinnretningene å vite at de har sikret alle de ansatte som skal
sikres. Det er mulig dette må
kombineres med en “ettertidsvurdering”. Mange tvilstilfeller knyttet
til stillingsprosent m.m. vil
dermed unngås.

2.7 Forenklet regelverk for sammenslåing av fripoliser m.m.

I forskrift til LOF er det angitt etter hvilke regler som gjelder for at
fripoliser fra slike ordninger kan
slås sammen. Dette regelverket er komplisert, fordi fripoliseinnehavere
n må ta stilling til en rekke
spørsmål før en sammenslåing. Krav om å endre utbetaling, grunnl
agsrente m.m. kan dessuten føre til
at en sammenslåing rett og slett ikke lønner seg for fripoliseinnehavere
n. FNH mener regelverket bør
endres slik at alle typer fripoliser innenfor samme skatteregime kan være
i samme avtale. En slik
løsning innebærer ikke en endnng av ytelser, grunnlagsrenter eller noe
annet, men vil likevel kunne
medføre forenidinger ved at selskapet foretar felles utbetaling til kunden
selv om kunden har flere
ordninger som administreres hver for seg.
Videre bør Banklovkommisjonen se på forhold knyttet til sammenslåing
av midler fra individuelle
pensjonsordninger med fripoliser fra tjenestepensjonsordninger. FNH
har nedsatt en arbeidsgruppe
som vurderer denne type saminenslåinger, og resultatet av dette arbeide
t vil kunne være nyttige
mnnspill til en eventuell lov/forskriftsendring på dette området.

3. Behov for avkiaringer i tjenestepensjonsregelverket

I forbindelse med at Banklovkommisjonen skal foreta en gjennomgang
av de private
tjenestepensjonslovene, bør det samtidig foretas en vurdering av
tidligere uavkiarte problemstillinger.
Vi nevner under noen eksempler på forhold som bør vurderes.

3.1 Pensjonister ikke medlem i ordningen
I henhold til gjeldende regelverk skal pensjonister fremdeles være
medlemmer i pensjonsordningen
etter lov om foretakspensjon etter oppnådd pensjonsalder. Det samme
gjelder for medlemmer av
innskuddspensjonsordninger selv om det er fastsatt i loven at det skal
utstedes pensjonskapitalbevis
ved oppnådd pensjonsalder.
—

FNH mener Banklovkommisjonen bør vurdere en løsning der
alderspensjonister i
foretakspensjonsordninger meldes ut av pensjonsordningen og får
utstedt en fripolise. En slik løsning
vil blant annet medføre at pensjonistene kan slå sammen flere fripoli
ser, eventuelt også slå sammen
midler fra individuelle pensjonsordninger med fripolisen. Ettersom
foretaket etter ny
forsikringsvirksomhetslov nå må betale premie for rentegaranti for
pensjonistene i pensjonsordningen,
er gjeldende regler også med på å øke omdanningen fra ytelsesbaserte
til mnnskuddsbaserte
pensjonsordninger.

Dersom det ved pensjonsalder utstedes fripoliser, vil disse omfatt
es av modifisert overskuddsmodell
etter ny forsikringsvirksomhetslov og kostnadene vil bli belastet tilsvare
nde som for andre fripoliser.
Det må samtidig vurderes hvordan en skal behandle personer som
begynner å arbeide igjen dersom
vedkommende tidligere har blitt alderspensjonist og fått utstedt fripolis
e I pensjonskapitalbevis. En
mulig løsning vil kunne være at disse går inn i pensjonsordningen
som nyansatte.
Det vil likevel kunne lages løsninger dersom foretakene ønsker at tidlige
re ansatt skal få en regulering
av sin pensjon ut over eget overskudd/avkastning.

4/6

3.2 Utstedelse av fripoliser for aktive medlemmer av pensjo
nsordningen

Banklovkommisjonen bør se nærmere på regelverket for utstede
lse av fripoliser etter lov om
foretakspensjon ved planendringer i tjenestepensjonsordningen.
I henhold til gjeldende regelverk skal
det i slike tilfeller utstedes fripoliser til medlemmer som fremdeles
skal være med i
pensjonsordningen. FNH er av den oppfatning at det må vurder
es om opptjente rettigheter i slike
tilfeller i stedet skal bli stående i pensjonsordningen.
FNH mener videre at det i forbindelse med tilpasning av tjenest
epensjonsordninger til ny folketrygd
må vurderes en tilsvarende løsning ved overgang til nye produk
tiøsninger.

3.3 Individuelle pensjonsordninger

Når det gjelder lov om individuell pensjonsordning, er dette regelve
rket i stor grad tilpasset ny
folketrygd. Det er likevel behov for å se nærmere på enkelte proble
mstillinger knyttet til dette
regelverket.
I henhold til gjeldende regler kan kunder med rene pensjonspare
avtaler som blir uføre før nådd
pensjonsalder benytte pensjonskapitalen til utbetaling så lenge
vedkommende har rett på uføreytelser
fra folketrygden. Det bør vurderes endringer i lov om individuelle
pensjonsordninger slik at dette også
gjøres gjeldende for pensjonsforsikringsavtaler etter denne loven.
Tilsvarende endringer bør i så fall
også vurderes i lov om innskuddspensjon og lov om foretakspensj
on.

3.4 Risikodekninger uten reserveoppbygging

FNH tok i brev til Finansdepartementet av 06.1 1.06 opp forslag
til håndtering av rett til
risikodekninger ved skifte avjobb dersom det tidligere foretaket
ikke hadde pensjonsordning med
fripoliseoppbygging for risikodekningene. Dette er en problemstilli
ng som hindrer mobilitet for eldre
arbeidstakere ved at disse vil kunne fa svært avkortede pensjoner
ved eksempelvis uførhet etter et
jobbskifte. Det bes derfor om at Banklovkommisjonen får i oppdra
g å vurderer mulige løsninger som
ikke medfører slike rettighetstap ved skifte av arbeidsgiver. Det
vises til vedlagte brev av 06. i i .06 fra
FNT4 til Finansdepartementet.

4. Overgangsregler
Det vil ved overgang til ny folketrygd være behov for overgangsreg
ler for eksisterende
tjenestepensjonsordninger. Det vil både være behov for å se på ny
beregning av folketrygd, vurdering
av håndtering av delingstallet i folketrygden (dersom ordningen
beholder gammel beregningsregel),
tilpasning til AFP m.m. Samtidig vil innføring av fleksibel pensjo
nsalder være noe som griper inn i
både premieberegning og rettighetsfastsettelse i tjenestepensjonsord
ningene.
Alle disse endringene vil gripe dypt inn i fastsettelsen av ytelsen
e i ytelsesordningene.
Det må vurderes hvordan eksisterende bestand av tjenestepensj
onsordninger skal tilpasses nytt
regelverk. I den sammenheng vil vi påpeke at det er forholdsvis
mange ytelsesordninger som er
omdannet til innskuddsordninger ved at den tidligere ytelsesordmn
gen har blitt videreført som en
lukket ordning. Det er gitt eksplisitte regler for hvordan den lukked
e pensjonsordningen skal
videreføres i LOF, blant annet knyttet til begrensede muligheter
for å foreta endringer i denne. Det er
derfor behov for særlige avklaring og forbedrete regler knyttet til
endringsmulighetene i denne type
ordninger.
For eksisterende ytelsesbaserte pensjonsordninger kan det for
eksempel vurderes en løsning der ny
opptjening tilpasses prinsippene i ny folketrygd gjennom at hvert
år bidrar til pensjonsopptjening uten
å følge sluttlønnsprinsippet.
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Det er viktig at å lage regler som sikrer at overgang
til nye ytelsesbaserte produkter ikke utløser
fripoliser i eksisterende ytelsesbaserte ordninge
r. Utstedelse av fripoliser er i en slik sammenhe
ng kun
kostnadsdrivende, og sikringen av opptjente rettig
heter er den samme uten at fripoliser utstedes.
Håndtering av helt og delvis uføre ved overgang
til nye regler er gjennomgående et problem som
ikke
alltid vurderes godt nok. Det bør derfor sikres at
Banklovkonimisjonen behandler disse spørsmål
ene
spesielt.
FNH understreker at pensjonsreformen er en så
omfattende endring for næringen at kortere
implementeringstid enn tre år fra regelverket er kjen
t, vil være urealistisk. Det vises i den forbindel
se
til vedlagte brev av 18.11.08 fra FNH til Arbeidsog inkluderingsdepartementet.

Vedlegg:
FNHs brev til FIN av 06.11.06
FNHs brev til AID av 18.11.08
-

-
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FNH

Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finansnæringeiis Snicekontor

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

Dato:
Vårref.:
Deres ref.:

06. I i .2006
2006/00635
LPAJSR

Uforepensjon og etterlattepensjoner knyftet til
innskuddspensjon
FNH har fatt en henvendelse fra NHO angående utforming
av uforepensjon og knyttet til
irinskuddspensjon. I dag etterspør foretakene stort sett uførep
ensjon uten rett til fripolise, dvs.
pensjonen er basert på at det betales årlige risikopremier
for uførepensjonen og ikke mer.
FNH har konstatert at tilsvarende gjelder for etterlattepens
joner.
Ved fastsettelse av eksempelvis uførepensjonen tas det utgang
spunkt i lønn og tjenestetid i
foretaket, jf. brev fra Finansdepartementet til Høyres stortin
gsgruppe av 18.05.01 I brevet
heter det at departementet
.

deler vurderingen av at det er naturlig at størrelsen på en
eventuell uførepensjon beregnes på
bakgrunn av medlemmets lønn og tjenestetid når uførep
ensjonen er tegnet etter lov om foretakspensjon
i tilknytning til ordning opprettet etter innskuddspensjonsloven.
Departementet ser dette som en naturlig
tolkning av lov om foretakspensjon 6-3 i tilfeller hvor
§
alderspensjonen er en innskuddsordning etter
lov om innskuddspensjon, og mener at det ikke er noe klart
behov for å endre lovteksten på dette
punktet.”
,,.. .

Det vil imidlertid etter hvert bli en rekke personer som
ikke fàr med seg fripoliserettigheter
for risikodekningene (uførepensjon og etterlattepensjoner)
når de skifter arbeidsgiver. For en
person som bare har hatt slike risikodekninger, vil et
arbeidsskifte for eksempel ved 57 år,
føre til at uførepensjonen og etterlattepensjoner typisk vil
bli avkortet til kun å utgjøre 10/30
av fulle pensjoner. For personer som har vært
med i ordninger hvor det er utstedt fripolise for
uførepensjon og etterlattepensjon ved fratreden, vil
pensjonene fra fripolisen komme i tillegg.
Dette vil sikre en høyere total pensjon enn
bare den fra tjenestepensjonsordningen.
Det er derfor behov for andre måter å kunne beregn
e størrelsen for uførepensjon og
etterlattepensjoner tilknyttet innskuddspensjonso
rdninger Det ma være mulig a sikre at de
personene som ikke har Iripoliser likevel får fuliver
dige nsikodekninger samtidig som de
som har slike fnpolist.r ikke får dobbelt deknin
g

Prs drtsi/Po til addr ss
Po ti) S .4/i Solli
)Z0) 0Io

‘

kontit dresse ddTs
Han e n gi 2 flsIo

TeIelon/Tdephorft
÷41 )J »i 42 00
dks/fax
41 2 ‘8 4) Ol

Orqarnss;onsnumrntr
I-iriansn*ringens Hoedorganisajnn
O 8i 23 (132
I nansn&niiqens Servicekontor

En mulig løsning kan være at størrelsen på risik
odekningene kan bestemmes ut fra tjenestetid
i ordninger med slike dekninger, men uten fripo
liserett.
For personer uten fripoliser vil da risikodekning
ene lett kunne bli større enn alderspensjonen,
men størrelsen på alderspensjonen i en innskudd
sbasert ordning vil uansett ikke være kjent før
ved pensjonsalder.
Det er ønskelig å få en tilbakemelding fra depa
rtementet knyttet til om fastsettelsen av
størrelsen på uførepensjon og etterlattepensjone
r som foreslått som en mulig løsning over, kan
tilbys innenfor lov om foretakspensjon.
Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Livsforsikrings og pensjosavdelingen

Sissel Rødevand
Sjefaktuar liv
Kopi Kreditrilsynet
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Finnsnærinqens Hocdorqariisasjari

Postboks 8019 Dep
OO300SLO

Dato: 18.11.2008
Vår ref.:2008100791
Deres rot.:

-

1PA/ET

Behov for raskest mulig avklaring for tjenestepensjonsordninger

Vi viser til mote 28.08.2008 mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH), der FNH blant annet ble bedt om å komme med innspill
om hvor lang tid næringen trenger for å foreta systemtilpasninger. Vi fomtsetter at spørsmålet gjelder
systemtilpasning etter at lov- og forskriftsverk er på plass. Behovet for implementeringstid vil
tydeliggjøre behovet for en rask avklaring av lover og regler for tjenestepensjonsordninger.
Endringene i folketrygden vil føre til store endringer i de private tjenestepensjonsordningene, særlig
gjelder dette de ytelsesbaserte ordningene. Disse ordningene bygger på en beregnet folketrygd, og
forutsetter en fast pensjonsalder. I forbindelse med at beregning av folketrygd må endres og det må
gjøres tilpasninger til fleksibel pensjonsalder, vil alle avtaler måtte gjennomgås og revurderes.
Kommer det flere endringer i regelverket vil kompleksiteten øke. Gjennomgang og endring av avtaler
vil kreve mye ressurser i selskapene med hensyn til utvikling og endring av datasystemer og prosesser,
informasjon til kunder og eventuelt behov for lovavkiaringer.
For private tjenestepensjonsordninger antar næringen at det er behov for 3 år fra loven foreligger for å
tilpasse nye regler. Det er således viktig at det foreligger et lovutkast for disse ordningene i løpet av
2009.
For å ha en realistisk mulighet til å f på plass endringene i offentlige ordninger i tide innen 201 I, er
næringen helt avhenging av at myndighetene følger det tidsiøpet som lagt for å ferdigstille forslagene
våren 2009.
For å tydeliggjøre hva tilpasningsarbeidet i selskapene vil bestå i, har vi i det videre gått litt nærmere
inn på forskjellige endringer som antas å komme.
Beregning av folketrygd
Beregning av folketrygd inngår i de aller fleste tilfellene i beregning av alderspensjon fra
ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger. I dag har selskapene en felles bransjestandard for hvordan en
skal beregne folketrygden. Det er, slik vi ser det, muligheter etter lov om foretakspensjon til å fastsette
ytelsen etter dagens regelverk for folketrygden, men dette vil være lite praktisk over tid.
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Næringen vurderer for tiden flere løsninger knyttet til en mulig ny bransjestanda
rd for ny
alderspensjon i folketrygden. Løsningene vil kunne føre til store endringer i den
ytelsen som skal være
sikret fra pensjonsordningen, og vil kunne medføre et behov for å “flyse”
opptjente rettigheter ved
overgang til nytt beregningsprinsipp. De foreslåtte endringer i folketrygden vil
derfor kunne medføre
tilpasninger også i tjenestepensjonsproduktene fra folketrygdens ikrafttredelse.
Det er videre mulig at private ytelsesbaserte tjenestepensjoner i fremtiden også
bør kunne tilbys som
ytelser uten kobling mot folketrygden.
Endringer i pensjonslovene og tarifibestemmelsene
Som følge av pensjonsreformen vil pensjonslovene og forsikringsvirksomhetsloven
kapittel 10 også
måtte endres. Endringene vil blant annet innebefatte innføring av fleksibel alderspensjon
, endringer i
utbetaling av uførepensjon (hvor lenge utbetalingen skal skje i forhold til når alderspensjon
en skal
utbetales), innføring av delingstall for offentlige ordninger, mulig innføring av delingstall
for private
ordninger og uansett tilpassing til at folketrygden innfører delingstall.
Dette er omfattende endringer både i forhold til datasystemer og forsikringstekniske
beregninger. Hvor
omfattende endringene vil bli er avhengig av hvordan nytt regelverk blir utformet.
Det er i denne
forbindelse viktig at næringen fr tid og anledning til å komme med forenklende innspill
etter hvert
som lovarbeidet skrider frem.
Nytt pensjonssystem
Det vil være naturlig å gripe fatt i muligheten til å endre mer ved pensjonssystemet og
pensjonslovene
enn de helt nødvendige som er nevnt over. I den sammenheng viser vi til det offentlige
utvalget som
ser på brede pensjonsordninger. Hvilke endringer de vil foreslå er høyst usikkert, men vil
kunne få
omfattende konsekvenser på hvordan hele tjenestepensjonssystemet utformes. Slike
omfattende
endringer vil i så fall komme i tillegg til de vi legger til grunn i dette brevet når vi vurderer
implementeringstid.
Videre ser næringen behov for å rydde opp i forhold til lov om foretakspensjon og i forhold
til
forsikringsvirksomhetsloven. Håndtering av pensjonister og fripoliser er en del av dette.
Også slike
endringer vil kunne føre til omfattende endringer i forhold til dagens ordninger.
Endringer i datasystemene
Ut fra det som er nevnt over er det klart at det vil bli behov for omfattende endringer i
datasystemene.
Ny folketiygd medfører et helt nytt system for beregnet folketrygd og dermed behov for
endringer i
produkter og kundeforhold. I tillegg må det store og ressurskrevende endringer på plass
som følge av
endringene i tjenestepensjonslovene.
Løsninger for å håndtere den økte fleksibilitet rundt uttak av folketrygd og tjenestepensjon,
økt behov
for prognosemodeller og rådgiving til kunder og ansatte, behov for mer automatiserte prosesser
i
betjening av kunder og ansatte (grunnet økte valgmuligheter), samt endringer i avtaler, vil
også
medføre behov for omfattende endringer i datasystemene.
Det følger av lover og regler at opptjente rettigheter i tjenestepensjonsordningene ikke skal
kunne
endres. Det betyr at det må lages omfattende løsninger for å kunne håndtere alle overgangsreglene
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vil komme. Dersom opptjente rettigheter på et tidsp
unkt må eller kan fryses er dette noe som dage
ns
dataløsninger ikke uten videre legger til rette for,
og som vil være en omfattende endring.
Vi viser til budsjetter og prognoser på ressursbru
k for systemendringer som skal på plass hos
NAV og
Statens pensjonskasse, og minner om at endringe
ne som skal gjøres hos forsikringsselskape
ne også er
av svært omfattende karakter.
På bakgrunn av endringene beskrevet over, men
er næringen det er behov for minst 3 år for
åf
implementert disse etter at regelverket for priva
te tjenestepensjonsordninger er klart. Tids
rommet
avhenger av hvor omfattende endringene blir og
hvilke overgangsløsninger som blir mulig. I
den
forbindelse viser vi til at lov om foretakspensjo
n ble fastsatt 24.03.2000, med virkning fra 01.0
1.2001
og med en generell overgangsregel til 01.01.2003,
og enkelte overgangsregler helt frem til 201
1. Det
ble nedlagt et stort og betydelig arbeid i livselskap
ene for å M på plass endringene i tide, og ikke
alle
avtaler og systemtekniske løsninger var 100 pros
ent på plass til 01.01.2003.
For å få på plass offentlige tjenestepensjonsor
dningene innen 201 I forutsettes det, som nevn
t
innledningsvis, at myndighetene følger det tidsi
øpet som lagt for å ferdigstille forslagene våre
n 2009.
Nye avtaler med kundene
På grunn av endringene i folketrygden og de nye
tjenestepensjonslovene vil det være naturlig
(og
muligens nødvendig) at de fleste kunder velger
å endre på sine tjenestepensjonsplaner slik
at de
tilpasses pensjonsreformen. I den forbindelse må
selskapene informere alle kunder om mulige
konsekvenser av endringene. Videre vil de flest
e kundene ha behov for å få gjort beregnin
ger knyttet
til endringene og eventuelle valgmuligheter de mått
e ha. Dette er tidkrevende arbeid for selsk
apene, og
kundene vil også bruke tid på å fatte sine beslu
tninger. Deretter skal endringer av ordninge
ne
implementeres hos forsikringsselskapene og nye
avtaler inngås.
Ved overgang til lov om foretakspensjon hadd
e selskapene som nevnt flere år på å gjennom
føre
endringene. I tillegg kunne ikke alle punkter i
avtalene komme på plass innen dette tidsr
ommet, rett og
slett fordi det var mange uklarheter i loven som
det tok lang tid å få avklart.
Ved endringen i folketrygden til fleksibel pens
jonsalder må i tillegg alle avtaler som er kolle
ktive
livrenter eller avtaler om pensjon over drift (dvs
. utenfor lov om foretakspensjon) endres.
Dette er
gjerne avtaler om førtidspensjon eller om pensjon
for lønn over i 2 G. Flere pensjonsordninge
r vil
dermed være omfattet, enn den gang endringe
ne kun gjaldt ordninger innefor skattereglene.
Når det gjelder offentlige ordninger vil standardv
edtekter for de kommunale pensjonsordn
ingene måtte
endres. Det vil imidlertid ikke være tilsvarende
behov for gjennomgang av avtaler og bere
gninger som
i private tjenestepensjonsordninger.
Lovtolkninger
Erfaringen med endringene i lov om foretakspensjo
n var at det oppsto mange spørsmål knyt
tet til
lovtolkningene i ettertid. En bør derfor forsøke
å gjøre endringene i lovteksten så klare
som mulig, slik
at mulighetene for feiltolkninger blir færrest muli
g.
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Det må likevel være en bevissthet rund
t muligheter for feiltolkninger og
at behov for avklaringer vil
oppstå. Det vil derfor være behov for
raske og konsise avkiaringer fra
myndighetene på spørsmål som
reiser seg etter at den nye loven har
trådt i kraft.
Avsluttende kommentarer

Som nevnt mener FNH at næringen
har behov for 3 år for å f implemen
tert endringene som vil
komme i de private ordningene etter
at regelverket er på plass. For å
få på plass tilpasningene for
offentlige tjenestepensjonsordnin
ger innen 201 1, er det avgjørende at
avklaring knyttet til offentlige
ordninger ferdigstilles våren 2009.
Behovet for implementeringstid synl
iggjør behovet for å f de nye rege
lverkene knyttet til
tjenestepensjonsordninger på plass
så raskt som mulig.
Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Livsforsikrings- og pensjonsavdeli
ngen

Sissel Rødevand
direktør, avdelingsleder

C.4,o ‘e4

Espen Tørum
fagsjef

Side 4 av 4

