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Vareopptelling 2000 til 2015 
Pensjonsreform 

Forsikringsvirksomhetsreg. LOI 

TPL 

LOF 

AFP 

Varig ytelse 

K2013 

Investeringsvalg fripoliser 



2000-2015:Omreguleringens periode 

• Internasjonalisering som bakteppe 
• Finanskrise og Europeisk re-regulering 
• Forenklingsbehov 
• Nye produkter og muligheter – hvem bærer 

risiko? 
• Arbeidstakerinnflytelse og tariffavtaler 



Pressemelding fra Finansdepartementet ved ny 
Forsikringsvirksomhetslov 

(Kilde: Haugen 2005) 

«Finansdepartementet legger til grunn at det er behov 
for å foreta en bred gjennomgang av regelverket for 
livsforsikring. Formålet med en slik gjennomgang må 
være å etablere et tidsmessig, helhetlig regelverk for å 
sikre norske selskapers rammevilkår for å møte et 
større innslag av internasjonal konkurranse, og for å gi 
grunnlag for effektiv drift og et best mulig tilbud til 
kundene» 



Og mye har foregått…. 
• 2001 – Innskuddspensjon (LOI) 
• 2005 - Ny forsikringsvirksomhetslov 
• 2006 – Obligatorisk tjenestepensjon 
• 2007 – Felleskasser (Fellesordninger) 
• 2009 – AFP – ny «tjenestepensjonsordning» 
• 2014 – Nye innskuddssatser 
• 2014 – Ny (forsikret) tjenestepensjon 
• 2015 – Fortsatt LOF (?) 
• 2015 – Ny ytelsesordning (?) 

 
• Og ikke minst: Pensjonsreformen 



Tjeneste- 
pensjons- 
markedet 

Fors.virk.loven 

Pensjonsreformen 

Solvens II 

Lavrente Tariffavtaler 

Produktregler 



Resultatet 
• Farvel til ytelsespensjon – som i andre land 
• Fripoliser som det viktigste elementet i 

tjenestepensjonssystemet – særnorsk situasjon 
• Krevende kapitalsituasjon i livselskapene – særlig 

vanskelig i Norge pga produkt og virksomhetsregler i 
kombinasjon.  

• Et desentralisert og «rent» innskuddsmarked i privat 
sektor – mer enn i andre land 

• Stor forskjell offentlig og privat sektor – Norge som 
unntak 

• Partene i liten grad involvert i privat sektor og regelverk 
som gir partene lite avtalefrihet  



Dagens program 

• Etter Banklov: Det helhetlige pensjonsregimet i privat sektor – 
hvordan ble det egentlig?  
– Jacob Hansen, ASD 

• Hva skjer i pensjonsmarkedet? Markedstrekk og vurdering av 
utviklingsveier for tjenestepensjonsmarkedet.  
– Espen Rye Ellingsen, Aon 

• Ble det som man hadde tenkt? Hva skjer av 
endringsprosesser, tariffavtaler m.m.  
– Eystein Gjelsvik, LO 

• Har bedriftene det de trenger – hva skjer faktisk der ute? 
– Kristin Diserud Mildal, NHO 
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