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Overgang til nye tjenestepensjoner

Slik kan da gens  
pen sjo ner bli end ret

Nå skal det en de lig av kla res hvor dan da-
gens yt el ses pen sjo ner skal til pas ses ny 
fol ke trygd. Bank lov kom mi sjo nens for slag 
omovergangsreglerleggeropptilstorflek
si bi li tet for be drif ter som i dag har yt el ses-
pen sjon.
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Bank lov kom mi sjo nens for slag til over-
gangs reg ler til de nye tjenestepensjonspro-
duktene ble lagt frem tid lig i ja nu ar. I den 
nye ut red nin gen fore slår Bank lov kom mi-
sjo nen hvor dan over gan gen skal skje fra 
da gens yt el ses ba ser te tje nes te pen sjons pro-
duk ter til de nye inn skudds ba ser te tjenes-
tepensjonsproduktene som ble fo re slått i 
juni i fjor (NOU 2012:13).

Vik ti ge punk ter i for sla get er:
• Be drif ter som alle rede har inn skudds-

pen sjon, kan få mu lig he ten til å spa re 
ve sent lig mer for sine an sat te enn i dag. 
Det te skal sik re at inn skudds pen sjon 
kan gi like gode pen sjons ut be ta lin ger 
som de yt el ses ba ser te ord nin ge ne.

• For slag til over gangs reg ler er nå sendt 
ut på of fent lig hø ring. Lov forsla get skal 
etter pla nen leg ges frem til be hand ling 
i Stor tinget i lø pet av høs ten 2013. 
Det te inne bæ rer at ny lov om tje nes te-
pen sjon tid ligst inn fø res i 2014.

Kan etab le re gode 
inn skudds ord nin ger
Et sent ralt spørs mål man ge be drif ter med 
inn skudds pen sjons ord nin ger er opp tatt av, 
er om det blir an led ning til å set te av 
høye re inn skudd enn hva da gens lov verk 
til la ter: mak si malt 5 pro sent for lønn mel-
lom 1 og 6 G (G = fol ke tryg dens grunn be-
løp) og mak si malt 8 pro sent for lønn mel-
lom 6 og 12 G. Ut ford rin gen med dis se 
sat se ne er at de ikke er høye nok til å gi en 
like god pen sjon for alle al ders grup per som 
en god yt el ses ord ning gir.

− Bank lov kom mi sjo nen fore slår at også 
be drif ter som alle rede har opp ret tet en 
inn skudds ord ning, skal kun ne spa re like 
mye for de an sat te som det blir an led ning 
til i de nye tjenestepensjonsproduktene. 
Uan sett hvil ken pen sjons ord ning be drif ten 
har i dag, kan man med det nye for sla get 
etab le re pen sjons ord nin ger som blir like 
gode for de an sat te som da gens yt el ses ba-
ser te ord nin ger, sier Jan Otto Ri se bro bak-
ken, di rek tør for næ rings po li tikk i Sto re-
brand.

Over gangs pe ri ode på tre år
For sla get leg ger til ret te for en flek si bel 
over gang fra da gens yt el ses ba ser te pro duk-
ter til de nye tjenestepensjonsproduktene. 
Fi nans de par te men tet tar sik te på at for sla-
get skal be hand les av Stor tinget til høs ten. 
Tids pla nen er knapp, og det kan være at 
den nye lo ven ikke blir inn ført før i 2015. 
Be drif te ne vil få en over gangs pe ri ode på tre 
år til å til pas se yt el ses pen sjo ne ne til den 
nye fol ke tryg den.

Ny opp tje ning av pen sjon vil i frem ti den 
fore gå en ten i de nye tjenestepensjonspro-
duktene el ler i da gens inn skudds pen sjons-
ord nin ger. Det fore slås at alle rede opp tjent 
yt el ses pen sjon kan vi de re fø res in nen for de 
nye tje nes te pen sjons ord nin ge ne. Premiere-
serve og til leggs av set nin ger knyt tet til alle-
rede opp tjen te pen sjons ret tig he ter vi de re-
fø res i så fall som sep ar ate pensjonsbehold-
ninger. Kost na de ne for dis se pensjonsbe-
holdningene dek kes av ar beids gi ver, og 
hol des ad skilt fra ny opp tje ning av pen-
sjon.

Født in nen 1962 – kan be hol de 
yt el ses pen sjon
I til legg åp ner for sla get for at be drif ten kan 
vi de re fø re yt el ses pen sjo nen for an sat te som 
er født i 1962 el ler tid li ge re. Inn be ta lin-
ge ne til dis se yt el ses ord nin ge ne vil i så fall 
bli ba sert på nye dødelighetstariffer. Si den 
fle re enn før le ver len ge, vil det te med fø re 
høye re inn be ta lin ger enn i dag. Vel ger 
be drif ten å av vik le yt el ses ord nin gen for alle 
al ders grup per, åp nes det også for at man 
kan inn be ta le eks tra inn skudd for den ne 
al ders grup pen i den nye tje nes te pen sjons-
ord nin gen, for å unn gå at dis se al ders grup-
pe ne ikke kom mer uhel dig ut. Iføl ge for-
sla get kan imid ler tid det man spa rer for 
den ne grup pen ikke over sti ge den år lige 
spa rin gen man el lers vil le hatt i yt el ses ord-
nin gen.

Fri po li ser blir pensjonsbevis
Fri po li ser fore slås om gjort til pensjonsbevis 
når de nye reg lene inn fø res. Mens fripolise-
kundene i dag mot tar en år lig ren te ga ran ti 
på pensjonsbeholdningen, fore slår Bank-
lov kom mi sjo nen at det er pen sjons yt el sen 
på ut be ta lings tids punk tet som skal ga ran-
te res. Pensjonsbeholdningene skal være 
til strek ke li ge til å dek ke for plik tel se ne på 
ut be ta lings tids punk tet.

Hø rings run de og po li tisk 
be hand ling kan gi end rin ger
Fle re av re pre sen tan te ne i den bredt sam-
men sat te kom mi sjo nen har kom met med 
sær merk na der i ut red nin gen. De bat ten om 
regelverksforslaget er alle rede godt i gang. 
Ut red nin gen er nå på hø ring i tre må ne der. 
Fi nans de par te men tet leg ger opp til å 
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frem me et lov for slag for Stor tinget slik at 
man kan star te den po li tis ke be hand lin gen 
høs ten 2013.

− Det er ikke usann syn lig at Fi nans de par-
te men tets for slag over for Stor tinget vil 
in ne hol de end rin ger i for hold til kom mi-
sjo nens for slag. Si den det er stor tings valg i 
2013, blir det også et nytt stor ting som 
skal ved ta lov reg le ne. Tids pla nen kan der-
for bli for skjø vet. Be drif ter som ikke har 
be stemt seg for hvor dan de res yt el ses pen-
sjon skal til pas ses, har der for god grunn til 
å av ven te den en de li ge be slut nin gen om 
til pas ning av pen sjons ord nin gen, av slut ter 
Ri se bro bak ken.

Fakta om de nye tjenestepensjonene

• Banklovkommisjonen presenterte i juni 2012 to nye «hybridmodeller» som skal 
gjelde for tjenestepensjoner i privat sektor: Standardmodellen og Grunnmodel-
len. Disse kommer i tillegg til dagens innskuddspensjon. 

• Grunnmodellen ligger nærmest dagens innskuddspensjon, mens Standardmodel-
len skal være et godt alternativ til dagens ytelsespensjon. 

• Siden bedriften vil bære en større del av kostnadene utover selve sparingen i 
Standardmodellen, er maksimale sparesatser satt noe lavere enn for Grunnmodel-
len.

• Begge modellene er tilpasset folketrygden med alleårsopptjening, levealdersjuste-
ring og fleksibelt pensjonsuttak

Stan dard mo del len Grunn mo del len Inn skudds pen sjon

• Be drif ten kan spa re inn til 7 pro sent av 
lønn opp til 7,1 G (fol ke tryg dens 
grunn be løp) og 25,1 pro sent for lønn 
mel lom 7,1 og 12 G. 
Der som den an sat te dør, går de opp-
spar te mid le ne til å øke pen sjo nen til 
de gjen le ven de med lem me ne i pen-
sjons ord nin ge ne (dødelighetsarv).

• Pensjonsbeholdningen re gu le res med 
lønns ut vik lin gen og til fø res dødelig-
hetsarv.

• Pen sjons for plik tel se ne må ba lan se fø-
res.

• Pen sjo nen kan ut be ta les livs va rig el ler 
opphørende.

• Be drif ten kan spa re inn til 8 pro sent av 
lønn opp til 7,1 G (fol ke tryg dens 
grunn be løp) og 26,1 pro sent for lønn 
mel lom 7,1 og 12 G.

• Der som den an sat te dør, går de opp-
spar te mid le ne til å øke pen sjo nen til 
de gjen le ven de med lem me ne i pen-
sjons ord nin ge ne (dødelighetsarv).

• Pensjonsbeholdningen re gu le res i takt 
med fi nans av kast nin gen og til fø res  
dødelighetsarv.

• Det blir ikke krav om ba lan se fø ring av 
pen sjons for plik tel se ne for nye pen-
sjons inn skudd.

• Pen sjo nen kan ut be ta les livs va rig el ler 
opphørende. 

• Det er fo re slått at da gens innskudds-
pensjonsordning skal få sam me spare-
satser som Grunn mo del len.

• Pensjonsbeholdningen be stem mes av 
av kast nin gen i pen sjons fon det.

• Det er ikke krav om ba lan se fø ring av 
pen sjons inn skud de ne.

• Der som den an sat te dør, går de opp-
spar te mid le ne til ba ke til livs ar vin-
ge ne.

• Pen sjo nen kan ut be ta les livs va rig el ler 
opphørende, men svært få av da gens 
inn skudds pen sjons ord nin ger er livs va-
ri ge. 

Kjen ne tegn på frem ti dens tje nes te pen sjons pro duk ter 

Tids lin je

1. ja nu ar 2011: Pen sjons re for men trer i 
kraft
• Ny al ders pen sjon fra fol ke tryg den inn-

fø res.
• Flek si belt ut tak av pen sjon gir nye 

mulig he ter for den en kelte.

28. juni 2012: For slag til nye 
 tje nes te pen sjo ner
• Bank lov kom mi sjo nens le der Er ling 

Sel vig leg ger frem for slag til nye pri va te 
tje nes te pen sjo ner (fase II).

• De nye hy brid mo del le ne – stan dard-
mo dell og grunn mo dell – pre sen te res.

7. ja nu ar 2013: Over gangs reg ler 
 pre sen te res
• For slag til over gangs reg ler for da gens 

yt el ses pen sjo ner pre sen te res av Bank-
lov kom mi sjo nen (fase III).

• Høye re innskuddssatser for inn skudds-
pen sjon fore slås.

2013: Hø ring og po li tisk be hand ling
• For sla get går på hø ring vå ren 2013.
• Stor tinget skal etter pla nen star te 

be hand lin gen av for sla get i lø pet av 
høs ten 2013.

Tid ligst 2014: Nye tje nes te pen sjo ner 
inn fø res
• Nye tje nes te pen sjo ner for pri vat sek tor 

plan leg ges inn ført, men det er sann syn-
lig at inn fø rin gen ikke skjer før i 2015.

• Be drif te ne får tre år på seg til å end re 
da gens yt el ses pen sjo ner fra det nye 
re gel ver ket er inn ført.

2017: Av vik ling av yt el ses pen sjo ner i 
lø pet av tre år
• Da gens yt el ses ord nin ger skal være 

av vik let in nen 2017, gitt at re gel ver ket 
inn fø res i 2014.

• Yt el ses ord nin ge ne kan be hol des for 
an sat te som er født i 1962 el ler tid li-
ge re.


