
Finansdepartementet 

Norsk mal: Startside 

Tips for engelsk mal 

Klikk på 

utformingsfanen og velg 

DEPMAL – engelsk 

Eller  velg  DEPMAL– 

engelsk under ”oppsett”. 

Prop 199 L (2012-2013) 
Ny tjenestepensjonslov 

Pensjonsforum 22. november 2013 



Finansdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Disposisjon 

• Bakgrunn  

• Hovedpunktene i proposisjonen 

• Noen utvalgte problemstillinger 

• Videre prosess 
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Bakgrunn 

• Bredt ønske og behov for et nytt 
forsikringsbasert tjenestepensjonsprodukt 
i privat sektor  

– Ny folketrygd  

– Fordeling av risiko for levealder og 
avkastning  

– Kostnader og forutberegnelighet 
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Enkelte valg  

• Avvik fra Banklovkommisjonens utkast 

– Én modell 

– Ulike innskudd for kvinner og menn 

– Ikke adgang til regulering i tråd med 
individuell lønnsvekst 

– Ikke krav om avvikling av ytelsesordninger 

– Ikke regler om sammenkobling av gammel 
og ny opptjening 

• Øke innskuddssatsene for 
innskuddspensjon 
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Opptjening – oppbygging av 
pensjonsbeholdning 

 

Innskudd i pst. av lønn

Faktisk dødelighetsarv, 
fordeles etter 

dødelighetssgrunnlaget

Årlig regulering av 
pensjonsbeholdning

Garantert regulering med 
alm. lønnsvekst 

Garantert regulering med 
foretakets lønnsvekst  

Regulering med avkastning Ind. investeringsvalg 

 
Investeringsvalg for 

foretaket 

 

Høyre innskudd for kvinner 

for å finansiere samme 

årlige pensjonsytelse 

Pensjonsinnretning bærer «0-garanti» 

Kan avtale at pensjonsinnretning bærer en gitt 
avkastningsgaranti i inntil fem år 

Opptjening – oppbygging av pensjonsbeholdning 
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Beregning og utbetaling av årlige 
alderspensjonsytelser 

 

Årlig ytelse beregnes ut 
fra 

pensjonsbeholdningen 
og forventet gjenstående 

levetid

Garantert, livsvarig eller 
tidsavgrenset, årlig ytelse

Årlig regulering av 
pensjonsytelse

 

Regulering med avkastning 
 

Garantert regulering:  
inntil alminnelig lønnsvekst-0,75% 

Kan velge investeringsvalg 

Forventet gjenstående levetid etter 
dødelighetsgrunnlaget, som tar 

hensyn til ulik levealder for kvinner 
og menn 

Beregning og utbetaling av årlige alderspensjonsytelser 
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Én modell 

• Én modell erstatter «standardmodellen» 
og «grunnmodellen» 

• Innspill i høringen – behov for forenkling 

• Fleksibilitet og valgmuligheter, men merk: 

– Innskuddssats felles 

– Kostnader dekkes av foretaket 
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Høyere innskudd for kvinner enn for 
menn 

• Dette ble et stort spørsmål! 

• Banklovkommisjonens utkast: «folketrygdens 
delingstall som utgangspunkt» 

• Finanstilsynets høringsnotat 7. januar 2013: 
«forsikringsteknisk beregningsgrunnlag» og 
«differensierte premier» 

• Prop 199 L (2012-2013): «Årlig innskudd for 
medlemmene skal være høyere for kvinner 
enn for menn.» (lovforslaget § 4-2 tredje 
ledd) 
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Maksimalsatser for innskudd 

• Fra tilleggsproposisjonen (Prop 1 S Tillegg 
1 s. 31): 

 «Departementet vil samtidig legge opp til 
 å øke de forskriftsfastsatte 
 maksimalgrensene for årlige innskudd i 
 innskuddspensjon, slik at de blir i harmoni 
 med maksimalsatsene i det nye 
 produktet.» 

 

• Forskriftsendring 
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Sammenkobling av eksisterende 
ytelsesordninger og nytt produkt 

• Sterke innvendinger under høringen 

• Meget krevende å utforme omforente 
regler 

• Ikke fulgt opp i proposisjonen 

 

• Vurdere ikraftsettelse uten særskilte 
overgangsregler og om det er behov for 
ytterligere regler om overgang mellom 
pensjonsordninger 
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Reaksjoner 

• Arbeidsgivere 

• Arbeidstakere 

• Bransjen 

• Andre 
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Fripoliser med investeringsvalg 

• Lovregler vedtatt, men ikke trådt i kraft 

• Krav til oppreservering og behov for 
utfyllende forskrifter 

• På høring i nær fremtid 
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Videre prosess 

• Proposisjonen lagt frem 4. oktober 

• Tilleggsproposisjonen 8. november 

• Behandles i Stortinget torsdag 5. 
desember  

• Departementet avventer behandlingen av 
lovforslaget i Stortinget, men forbereder 
for ikrafttredelse fra årsskiftet 



Finansdepartementet 

Norsk mal: Sluttside 

Tips bildekreditering: 

Alle bilder brukt i presentasjonen 

må krediteres for eksempel slik: 

Slide nr. X: Fotograf, Bildebyrå 

Takk for oppmerksomheten! 


