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Problemet 

• NB: Reell utfordring å stå 3,25-3,75% årlig rentegaranti 
i et langt lavrente-scenario 

• Reelt og nødvendig å vurdere risiko 
• Finanskrisen som bakteppe for Europeisk regulering 
• Har gitt Solvens II prosess og en pågående/kommende 

IORP II prosess 
• Men, europeisk regulering møter nasjonale 

tjenestepensjonssystemer, nasjonal organisering og 
nasjonale reguleringsregimer 

• Dermed også unike nasjonale utfordringer og ulike 
politiske prosesser 



Problemet i Norge 

• Først og fremst fripolisene og YTP 
• Som over tid vil bli bare fripoliser – fra 200 mrd kr 

til 350-400 mrd kr? 
• Det største enkeltelementet i det samlede norske 

tjenestepensjonssystemet 
– ITP og PKB er smått i forhold! 

• Vil fripolisehaverne kunne få en regulering utover 
rentegarantien eller reelt null regulering vs 
inflasjon og lønnsvekst for «oppsatte rettigheter» 
i privat sektor? 

• Leverandørrisiko 



Forsøk på å forstå den norske 
utfordringen 

Produktregulering: 
Flytteretten 
Årlig garanti 
Arbeidsgivers videre 
ansvar for kostnader 
M.m. 

Organisering av TP: 
Bedrifts- vs partsbasert 
ikke fellesordninger 
Trad livsforsikring, få kasser 
En annen politisk situasjon 
 

Virksomhetsregulering: 
Solvens II, ikke IORP eller 
«svensk mellomløsning» 
Overgangsregler 
Men, norsk system slår kraftig 
inn i modeller for kapitalkrav 
Samtidighet med oppreservering 
for økt levealder 

Livselskapenes 
tilpasninger: 
Start: buffersituasjon 
Mot null i aksjer 
Presser priser på ytp 
og andre produkter 
 

Fripolisene 



Europeiske tilpasninger 

• Kontinental: lite problem, mye kasser med fortsatt 
arbeidsgiveransvar for garantier (IORP) eller 
unntaksbestemmelser. «Forstår lite av norsk situasjon» 

• Dansk: mindre problem, store fellesinnretninger, 
partene har gjort garantiene betingede  

• Sverige: mindre problem. Forslag om ny 
tjenestepensjonsinnretning (SOU 2014:57). Ble til 
forslag om unntak og likebehandling til 2020, dvs særlig 
tjenestepensjonsdel av livsforsikring og påvente av 
europeisk IORP avklaring 
– Partene sterkt involvert, særlig svensk LO 
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