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Sammendrag og konklusjoner
Banklovkommisjonen fikk i juli 2009 (for over tre år siden) i oppdrag å utrede og foreslå
endringer pensjonslovene i privat sektor for å tilpasse disse til ny alderspensjonsmodell i
folketrygden. I mandatet til Banklovkommisjonen står det blant annet at den skal gi en
vurdering av og utkast til lovregler om opptjening av alderspensjon etter en såkalt
«hybridordning» som beskrevet i NOU 2009: 13 om Brede pensjonsordninger. Et slikt forslag
foreligger foreløpig ikke.
I denne rapporten foreslås det både hybridordninger som nevnt over, heretter kalt
«ytelseshybrid», og hvordan dagens ytelsesordning kan tilpasses til ny folketrygd.
Det foreslås tilpasninger i lov om foretakspensjon både for ytelseshybrid og ny folketrygd.
Videre vises det at forholdsmessighetsprinsippet fremdeles vil kunne ivaretas, selv om
beregnet folketrygd vil kunne avvike mer enn i dag fra reell folketrygd.
For alle ordningene som er omtalt i denne rapporten kan pensjonsinnretningenes risiko om
ønskelig reduseres ved å sette grunnlagsrenten lavere enn i dag.
Ytelseshybrid
Når det gjelder ytelseshybridordninger, er dette ordninger der det skjer en årlig opptjening
av pensjon, i motsetning til opptjening av pensjonsbeholdning eller pensjonskapital som i
innskuddsordninger og i den nye tjenestepensjonsordningen som er foreslått i NOU 2012:13
Pensjonslovene og folketrygdreformen II.
En ytelseshybrid eller videreføring av dagens ytelsesordninger vil kunne ha en rekke fordeler
fremfor forslaget i NOU 2012:13. Det vil være klart hva som er garantert pensjon (før
eventuell levealdersjustering) som i dagens ytelsesordninger og en konvertering til ny
opptjening vil kunne bli enkel.
En ytelseshybrid med alleårsopptjening er bygget på samme prinsipp som AFP i privat sektor
og forslaget til ny tjenestepensjon i offentlig sektor som det ble forhandlet om i 2009 som et
alternativ til dagens ytelsesordning.
I rapporten vises det eksempler på mulige opptjeningsnivåer for årlig opptjening i en ny
ytelseshybrid, samt forskjellige mulige reguleringsprinsipper for regulering av tidligere
opptjent pensjon. Reguleringsprinsippene som vurderes er:
1.
2.
3.
4.
5.

Ingen regulering
Regulering av opptjent pensjon ut fra avkastningen på pensjonsmidlene
Regulering av opptjent pensjon i takt med individuell lønnsutvikling
Regulering av opptjent pensjon i takt med lønnsutviklingen i samfunnet
Regulering ut fra at opptjent pensjon til enhver tid skal utgjøre en angitt prosent av
gjeldende lønn
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Det gis eksempler på effekter både på endelig pensjonsnivå og kostnader ved de forskjellige
reguleringsprinsippene.
I rapporten pekes det på at det ikke er mulig å få samme ytelse som i dagens ytelsesordning
for alle ved overgang til alleårsopptjening. Satsene for opptjening av pensjon må eventuelt
bestemmes etter grundige vurderinger av typiske karriereforløp for ulike grupper. Effektene
av en overgang til alleårsopptjening vil være helt avhengig av den enkeltes karriereløp. Dette
gjelder uansett om overgangen skjer til en ytelseshybrid eller til en innskuddshybrid som
foreslått i NOU 2012:13.
Ytelsesordning tilpasset ny folketrygd
Dagens ytelsesordninger kan tilpasses ny folketrygd etter flere metoder, og forholdsmessighetsprinsippet vil fremdeles kunne gjøres gjeldende.
Noen alternative metoder for hvordan folketrygd skal inngå i beregningene er:
Alternativ 1: Beholde dagens beregningsmodell
Alternativ 2: Benytte en beregningsmodell i tråd med modellen pensjonsinnretningene i
dag bruker, men tilpasset ny folketrygd, eventuelt med justering for kort
opptjeningstid og stor forskjell mellom sluttlønn og gjennomsnittslønn
Alternativ 3: Benytte reell opptjent pensjonsbeholdning i ny folketrygd i beregnings
modellen
Det er fullt mulig å benytte alle metodene, men de vil gi noe forskjellig utslag. I alternativ 1
vil samlet pensjonsnivå inkludert folketrygd treffe dårligere enn i dag. I alternativ 3 bør det
gjøres tilpasninger for å unngå at tjenestepensjonen blir for høy, for eksempel på grunn av
kort opptjeningstid i folketrygden. Både alternativ 2 og 3 vil føre til individuelle endringer i
størrelsen på tjenestepensjonen og kostnadene, sammenliknet med i dag.
Overgang til ny ordning
Overgang fra dagens ytelsesordning til en ny ytelsesordning vil være mye enklere å foreta
enn en overgang til tjenestepensjonsordningen som forslås i NOU 2012:13. Dette skyldes at
ytelsesordningene vil bygge på de samme forsikringstekniske prinsippene som benyttes i
dagens ordning. Dette gjør også at det blir mulig å være sikker på at arbeidstakerne ikke
mister noen allerede opptjente rettigheter ved overgangen til ny ordning og at kostnader
ved denne ordningen ikke veltes over fra pensjonsinnretningene til arbeidsgiver.
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1 Innledning
Banklovkommisjonen fikk i juli 2009 (for over tre år siden) i oppdrag å utrede og foreslå
endringer pensjonslovene i privat sektor for å tilpasse disse til ny alderspensjonsmodell i
folketrygden.
Banklovkommisjonen har så langt lagt frem to delutredninger om tilpasning av tjenestepensjonssystemet i privat sektor:
NOU 2010:6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I
NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II
I NOU 2010:6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I ble det foreslått regler for tilpasning
av tjenestepensjonslovene til fleksibelt uttak av pensjon ved at pensjon kan tas ut fra 62 år,
samt at uttaket kan være gradert.
I NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II foreslås det en ny tjenestepensjon
som er bygget opp etter de samme prinsippene som i folketrygden ved at det hvert år
innbetales en prosent av lønn til en pensjonsbeholdning.
I mandatet til Banklovkommisjonen står det blant annet at den skal gi en vurdering av og
utkast til lovregler om opptjening av alderspensjon etter en såkalt «hybridordning» som
beskrevet i NOU 2009: 13 om Brede pensjonsordninger. Et slikt forslag foreligger foreløpig
ikke.
I denne rapporten er det gitt forslag til tilpasninger av ytelsespensjon etter lov om
foretakspensjon til ny folketrygd. Det gis eksempler både på en «ytelseshybrid» som
beskrevet i NOU 2009: 13 Brede pensjonsordninger og med forskjellige reguleringsprinsipper, samt tilpasninger av dagens ytelsesordninger til ny folketrygd.
Denne rapporten er en utvidelse av, og bygger på, flere tidligere notater utarbeidet for både
Akademikerne og UNIO, YS og LO sammen med Akademikerne.
1.1 Banklovkommisjonens mandat
I vedlegg 1 er Banklovkommisjonens mandat angitt. Kommisjonen bes blant annet å ta
følgende med i sin utredning:
«Nytt opptjeningssystem
En vurdering av og utkast til lovregler om opptjening av alderspensjon etter en såkalt
”hybridordning” som beskrevet i NOU 2009: 13 om Brede pensjonsordninger avsnitt 7.3.4, jf.
at et slikt opptjeningsprinsipp etter utvalgets vurdering er godt tilpasset opptjeningsprinsippene for ny alderspensjon i folketrygden.»

Dette er et opptjeningssystem der det hvert år opptjenes rett til en pensjon.
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Som nevnt tidligere er et slikt opptjeningssystem verken diskutert eller utredet i de to
utredningene som foreligger, og det er heller ikke varslet at det vil bli utredet i neste fase fra
Banklovkommisjonen, selv om det skrives at det i neste fase av arbeidet vil «bli sett på […]
hva som bør skje med eksisterende foretakspensjonslov.»
Det er også gitt andre føringer i mandatet til Banklovkommisjonen som danner
utgangspunktet for diskusjonene i denne rapporten knyttet til hvordan ytelsesbaserte
tjenestepensjonsordninger kan videreføres etter pensjonsreformen. Disse er:
«Departementet ber Banklovkommisjonen utrede og foreslå endringer i lov om
foretakspensjon, i lov om innskuddspensjon og i lov om obligatorisk tjenestepensjon, ev. også
i lovgivningen om individuell pensjonsordning, for å tilpasse disse lovene til de endringer som
er vedtatt i folketrygden, jf. lov 5. juni 2009 nr. 32 om endringer i folketrygdloven (ny
alderspensjon), og ny AFP-ordning. Det legges til grunn at regelverket i hensiktsmessig grad
utformes slik at det følger opp hovedprinsippene i den vedtatte folketrygden.
Departementet ber om at Banklovkommisjonen tar med følgende i sin utredning:
Alleårsopptjening
En vurdering av hvorvidt opptjening av pensjon i alle yrkesaktive år (alleårsopptjening) bør
innføres som et generelt opptjeningsprinsipp i tjenestepensjonsordningene i privat sektor.
En vurdering av om gjeldende sluttlønnsbaserte ordninger bør avvikles med rimelige overgangsordninger for eksisterende ordninger, ev. om slike ordninger skal kunne videreføres, f.
eks. for eksisterende medlemmer, dersom alleårsopptjening innføres som et generelt
opptjeningsprinsipp, til erstatning for bl.a. sluttlønnsprinsippet slik dette nå praktiseres. Ev.
hvordan sluttlønnsbaserte ordninger kan videreføres sammen med den vedtatte folketrygden.
Delingstall (levealdersjustering)
En vurdering av om det er hensyn som tilsier at delingstall skal innføres i tjenestepensjonsordningene i privat sektor, og om det er gjennomførbart å innføre delingstall, og i tilfelle
hvordan.

[...]
Beregnet folketrygd i lov om foretakspensjon
En vurdering av og utkast til endringer i bestemmelsen om beregnet folketrygd i lov om
foretakspensjon […].
Ved utforming av forslag bes Banklovkommisjonen om å bygge videre på de grunnleggende
prinsipper som ivaretar hensyn til likebehandling av, og forholdsmessighet mellom, ansatte
når tjenestepensjonene ses sammen med folketrygd beregnet etter regler som vedtatt i lov
5. juni 2009 nr. 32 om endringer i folketrygden (ny alderspensjon), jf. også de vurderinger
som framkommer i NOU 2009: 13 om Brede pensjonsordninger kapittel 9.»
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1.2 Behovet for endring i dagens ytelsesordning
Behovet for tilpasning av ytelsesordningene skyldes blant annet at de aller fleste av dagens
ytelsespensjonsordninger i privat sektor er ordninger som definerer en pensjonsytelse på en
gitt prosent av lønn (for eksempel 66 prosent) inklusive en beregnet ytelse fra folketrygden. I
henhold til lov om foretakspensjon § 5-5 skal beregningen av ytelsen fra folketrygden ta
utgangspunkt i regelverket for gammel alderspensjon i folketrygden, dvs. en alderspensjon
sammensatt av grunnpensjon, tilleggspensjon og eventuelt særtillegg.
Ny folketrygd er bygget opp etter helt andre prinsipper enn gammel folketrygd og dersom
ytelsesordningen (før levealdersjustering) fremdeles skal utgjøre en viss prosent av lønn
fratrukket en beregnet folketrygd, bør det lages en ny beregningsmodell for folketrygd til
bruk for pensjonsinnretningene.
Figur 1 og Figur 2 illustrerer at det er relativt stor forskjell i profilen på ny og gammel
alderspensjon i folketrygden. Dette skyldes blant annet at det ikke gis pensjon for lønn over
7,1 G i ny folketrygd.
Figurene viser også at forskjellene mellom ny og gammel folketrygd vil kunne variere mye
mellom ulike personer som har ulik opptjeningsprofil. Dette skyldes både at antall
opptjeningsår kan variere, og ikke minst den individuelle lønnsutviklingen. I Figur 1 og Figur 2
er det forutsatt henholdsvis 40 og 30 år med samme lønn målt i G, noe som ikke er en
realistisk forutsetning for alle.
Figur 1

Ny og gammel alderspensjon i folketrygden, 40 års opptjening
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Forutsetninger: Enslig, 40 års opptjening, samme inntekt som andel av G gjennom karrieren, før levealdersjustering,
fødselsår 1943
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Figur 2

Ny og gammel alderspensjon i folketrygden, 30 års opptjening
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Forutsetninger: Enslig, 30 års opptjening, samme inntekt som andel av G gjennom karrieren, før levealdersjustering,
fødselsår 1943

Når nye ytelsesordninger skal vurderes må det også vurderes i hvilken grad samlet pensjon
kan komme til å tilsvare den samlete pensjonen som ville bli gitt etter dagens regler. Dette
gjelder både ved fastsettelse av eventuelle satser for årlig opptjening og ved fastsettelse av
en beregningsmodell for folketrygd. Eksempler på hensyn som bør tas i slike vurderinger er
gitt i punkt 3.2.1.
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2 Avgrensninger
2.1 Generelle avgrensninger
Regnskapsmessige konsekvenser er ikke behandlet ikke i denne rapporten.
Det forutsettes at pensjonsinnretningene fortsatt får anledning til å påta seg risiko for å
innfri denne type pensjonsforpliktelser.
Rapporten omhandler ikke andre modeller for ytelsesordninger som også vil kunne være
aktuelle og som er tillatt i dag, som for eksempel at ytelsen bestemmes som en del av
sluttlønn eller som en andel av folketrygdens grunnbeløp.
I rapporten vurderes kun effekter i forhold til alderspensjon. I dag fastsettes risikodekningene uførepensjon og etterlattepensjon som en prosent av alderspensjonen i lov om
foretakspensjon. Når alderspensjonen endres vil dermed også disse dekningene måtte
endres. Hvordan disse dekningene bør eller kan endres som følge av endringene i
fastsettelse av alderspensjonen er ikke omtalt.
Forholdet til privat AFP (førtidspensjonsordning) er ikke behandlet i rapporten. Privat AFP
skal for øvrig evalueres av partene i privat sektor i 2017, og kan dermed bli endret.
2.2 Særlig om levealdersjustering
Det er ikke behandlet i rapporten hvorvidt det bør innføres levealdersjustering også i en
ytelseshybridordning. Det er selvfølgelig mulig å gjøre dette, ved at pensjonen nedjusteres
på uttakstidspunktet dersom forventet levealder er økt.
I alle eksempler i denne rapporten er det sett bort fra effekten av levealdersjustering. Det vil
i praksis si at det ved beregning av ny folketrygd tas utgangspunkt i dødelighetsforutsetninger for 1943-kulllet.
Strengt tatt er det uriktig å kalle ytelsesordninger for eksempelvis en 66 prosent-ordning når
hele eller deler av pensjonen som inngår i de 66 prosentene skal levealdersjusteres. Navnebruken er ikke nærmere omtalt i rapporten.
Dersom det skal arbeides videre med å vurdere konkrete satser til bruk i nye ordninger, og
det skal innføres levealdersjustering, bør det vurderes om levealdersjusteringen skal ta
utgangspunkt i dødelighetsforutsetningene for årskullet som blir 67 år det året det eventuelt
blir tillatt med nye tjenestepensjonsordninger. Dette var en løsning som ble valgt ved
vurdering av pensjonsordningen for stortingsrepresentanter.
Alle beregningene i rapporten tar utgangspunkt i at tjenestepensjon og folketrygd tas ut med
100 prosent fra 67 år.
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Ved innføring av fleksibelt uttak av alderspensjon i lov om foretakspensjon har det vist seg å
være behov for presiseringer med hensyn til hvordan regulering av videre opptjening skal
håndteres. I rapporten er det ikke angitt eller vurdert om det er behov for spesielle regler for
regulering av opptjening etter helt eller delvis uttak av pensjon i modellene som omtales.
2.3 Overgang fra dagens ytelsespensjon
Ny alderspensjon i folketrygden innføres gradvis fra og med 1954-kullet, og vil gjelde fullt ut
fra 1963-kullet. Dette kan gi behov for overgangsregler i tjenestepensjonsordningene
avhengig av fødselsår.
Det blir uttalt i NOU 2012:13 at det er en målsetting at pensjonsinnretningene skal slippe å
utstede fripoliser ved overgang til ny ordning, og at gammel ordning i størst mulig grad må
kunne videreføres i ny ordning.
Ut fra dette er det i hvert fall to forhold som må vurderes når det skal lages regler for
overgang til en ny ordning:
Regler for forskjellige alderskull
Hvordan dagens ytelsesordninger kan videreføres i ny ordning
Når det gjelder hvilke regler som skal gjelde for forskjellige alderskull kan det virke hensiktsmessig at dagens beregning av folketrygd kan fortsette for de som er født før 1953 og får
gammel folketrygd. For å få enklest mulige overgangsregler bør det forutsettes at krav til
forholdsmessighet må gjelde for de medlemmene som har samme pensjonsplan, og ikke på
tvers av gammel og ny pensjonsplan og gammel og ny folketrygd.
For personer født mellom 1953 og 1963 bør det i utgangspunktet kunne lages spesielle
overgangsregler, gjerne basert på fødselsår. En mulighet kunne muligens være å gjøre et
skille midt i denne gruppen slik at personer født til og med 1957 får beregnet folketrygd
etter gamle regler og personer født fra og med 1958 til og med 1962 får beregnet folketrygd
etter ny modell. En annen mulighet er å innfase nye regler på samme måte som ny folketrygd fases inn. Det vil si at 1954-kullet får 9/10 av pensjonen beregnet etter gamle regler og
1/10 etter nye regler, 1955-kullet får 8/10 av pensjonen beregnet etter gamle regler og 2/10
etter nye regler, osv.
Effektene av overgangsregler bør konsekvensberegnes før endelige overgangsregler foreslås
og fastsettes.
I NOU 2012:13 foreslås det en ny opptjeningsmodell der det årlig skal opptjenes en
pensjonsbeholdning og der årlig pensjon ikke beregnes før ved uttak av pensjon. Den
forsikringstekniske oppbyggingen av denne modellen skiller seg vesentlig fra det som gjelder
for dagens ytelsesbaserte ordninger. Viktige elementer i den foreslåtte nye ordningen er:
Premie fastsettes som prosent av lønn og er lik for kvinner og menn
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Oppbygging av pensjonsbeholdning (ikke garantert årlig pensjon)
0 prosent garantert avkastning (det vil si at det garanteres at kapitalen ikke synker på
grunn av negativ avkastning)
Årlig pensjon fastsettes ved uttak ved å dividere pensjonsbeholdningen på et
delingstall
Levealdersjustering
Mulighet for investeringsvalg for den enkelte
En mulig håndtering av overgang til ny ordning kan være at opptjente rettigheter beholdes i
ny ordning ved at disse sikres som tidligere, og kun ny opptjening baseres på den nye
modellen. På den måten vil de gamle rettighetene sikres. Hvordan de gamle rettighetene
eventuelt skal oppreguleres må vurderes. Overgang til individuelt investeringsvalg for det
enkelte medlem, vil i så fall i utgangspunktet kun gjelde for ny opptjening.
Et annet alternativ kan være at midler knyttet til allerede opptjente rettigheter konverteres
til en pensjonsbeholdning som foreslått i den nye modellen. En slik løsning vil imidlertid by
på en rekke utfordringer, blant annet følgende:
Størrelsen på premiereserven knyttet til opptjente rettigheter i dagens
ytelsesordning er avhengig av medlemmets kjønn.
Overgang til 0 prosent rentegaranti samtidig med at opptjente rettigheter skal sikres
vil skape problemer for pensjonsinnretningene både i forhold hvordan de skal kunne
innhente tilstrekkelig premie for rentegaranti og fordi avsatte reserver vil kunne
være for små ved pensjonsuttak i forhold til garanterte rettigheter. Dette skyldes
premieberegningsmetodikken i dagens ordninger der det også tas hensyn til
garantert avkastning etter uttak av pensjon.
Tilføring av reelt risikoresultat til den enkeltes pensjonsbeholdning slik det er
foreslått avviker sterkt fra dagens håndtering, der risikoresultatet tilføres ut fra
premietariffen.
Pensjonsbeholdningene bør uansett splittes fordi opptjent pensjon knyttet til
tidligere rettigheter ikke skal levealdersjusteres.
Forsikringsvirksomhetsloven må vurderes ut fra mulig ny håndtering av forskjellige
garantier og ny forsikringsteknikk, herunder håndtering av avkastningsoverskudd og
risikoresultater.
Hvordan opptjente rettigheter skal sikres og hvilken fremtidig regulering de vil få.
Ved en overgang fra dagens ytelsesordning til en ny ytelsesordning, enten den er en
hybridordning eller dersom folketrygden skal beregnes etter en ny modell, vil punktene
nevnt over ikke by på problemer. Slike løsninger vil med andre ord gi en langt enklere
overgang mellom dagens ordning og ny ordning.
En overgang til en ny ytelsesordning med lavere grunnlagsrente enn i dag og en annen
premietariff vil i seg selv heller ikke være problematisk, siden bransjen har håndtert den type
overganger flere ganger historisk og forsikringsvirksomhetsloven er tilpasset slike
overganger.
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En overgang fra dagens ytelsesordning til en ny ytelsesordning som beskrevet i denne
rapporten bør i utgangspunktet ikke medføre noen endringer verken i allerede opptjente
rettigheter eller i premiereserve. I tillegg vil de forsikringstekniske prinsippene vil være like.
Dette gjør også at det blir mulig å være sikker på at arbeidstakerne ikke mister noen allerede
opptjente rettigheter ved overgangen til ny ordning og at kostnader ved denne ordningen
ikke veltes over fra pensjonsinnretningene til arbeidsgiver.
2.4 Vurdering av forholdsmessighetsprinsippet
Det kan diskuteres hva som egentlig ligger i forholdsmessighetsprinsippet. I dag måles
forholdsmessighet ulikt innenfor de private tjenestepensjonsordningene.
I ytelsesordninger måles det om årlig pensjon sett i forhold til sluttlønn er forholdsmessig.
Prinsippet er definert i lov om foretakspensjon § 5-3, der det blant annet heter at
«De samlede pensjonsytelser fra pensjonsordningen og beregnet folketrygd skal ikke utgjøre
en større prosentdel av lønnen for medlemmer med høyere lønn enn for medlemmer med
lavere lønn.»

I innskuddsordningene er forholdsmessighetsprinsippet definert i § 5-2 i
innskuddspensjonsloven, der det i første ledd heter
«Innskuddsplanen skal fastsettes slik at pensjonsinnskuddene ikke utgjør en større del av
lønn for høytlønte enn for lavtlønte, likevel slik at innskudd, som andel av lønn, for lønn ut
over 6 G kan være inntil to ganger innskuddet for lønn opp til 6 G.»

Problemstillingen knyttet til hva som skal defineres som forholdsmessig er ikke ytterligere
behandlet i denne rapporten, men så sant forholdsmessighet og brudd på dette prinsippet
diskuteres i forbindelse med nye pensjonsløsninger, bør det også diskuteres nærmere hva
som kan og bør ligge i et forholdsmessighetsprinsipp.
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3 Ytelseshybrid
3.1 Innledning
Som nevnt innledningsvis står det i mandatet til Banklovkommisjonen at den blant annet
skal gi en vurdering av og utkast til lovregler om opptjening av alderspensjon etter en såkalt
«hybridordning» som beskrevet i NOU 2009: 13 Brede pensjonsordninger. Et slikt forslag
foreligger foreløpig ikke.
En ytelseshybrid som tilsvarer tjenestepensjonsordningen som er beskrevet i NOU 2009: 13,
kapittel 9, vil være en tjenestepensjonsordning der det er fastsatt i pensjonsplanen hvor mye
fremtidig pensjon som skal opptjenes hvert år, uavhengig av størrelsen på folketrygden. I
utredningen ble effekten ved bruk av flere forskjellige satser for årlig opptjening belyst.
Som nevnt tidligere ble det i tariffoppgjøret i offentlig sektor i 2009 forhandlet om tilpasning
av offentlig tjenestepensjon til ny folketrygd. En av modellene som ble diskutert var en
offentlig tjenestepensjon som bygget på blant annet alleårsopptjening, ikke samordning med
folketrygden, fleksibelt uttak av pensjon, regulering ut fra alminnelig lønnsvekst i samfunnet
og levealdersjustering som i folketrygden.
I denne modellen skulle alleårsopptjeningen skje ved en årlig opptjening av pensjon. Dette er
det samme opptjeningsprinsippet som i ytelseshybriden som diskuteres i denne rapporten.
Det ble ikke oppnådd enighet mellom partene i offentlig sektor om denne hybriden i 2009,
og de gamle ytelsesordningene ble stående. Den var imidlertid den foretrukne løsningen for
staten i forhandlingene.
Det siste tilbudet om en slik ytelseshybrid i offentlig sektor ble tatt inn i Riksmeklerens
protokoll fra forhandlingene i 2009. Her fremgår det at den årlige opptjeningen av pensjon
skulle være på:
0,42 prosent av lønn opp til 7,1 G
1,77 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G.
I eksemplene i dette kapittelet tas det utgangspunkt i to ulike opptjeningsnivåer, herunder
nivået som ble diskutert i offentlig sektor. Alderspensjon fra folketrygden er beregnet før
levealdersjustering i alle eksempler. Også tjenestepensjon er beregnet uten eventuell
levealdersjustering av pensjonene.
En ytelseshybrid vil være tilpasset det nye folketrygdsystemet om alleårsopptjening, men vil
samtidig inneha ytelsesordningens forutsigbarhet for pensjon, bortsett fra en eventuell
levealdersjustering, tilsvarende som i ny AFP i privat sektor.
Ved riktig fastsettelse av pensjonsopptjening vil også forholdsmessighetsprinsippet være
ivaretatt.
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3.2 Pensjonsopptjening
Det er særlig to spørsmål som er sentrale i en ytelsesordning der medlemmene hvert år skal
tjene opp en fremtidig pensjonsytelse:
hvor stor skal den årlige pensjonsopptjeningen være
hvordan skal tidligere opptjening reguleres
3.2.1 Størrelsen på årlig opptjening, fastsettelse av satser
For å fastsette maksimale grenser for årlig opptjening innenfor skattereglene må det blant
annet tas stilling til følgende:
Hvilket pensjonsnivå det skal siktes mot (herunder om det skal siktes mot et visst nivå
på samlet pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen)
Hvor lang opptjeningstid som legges til grunn i tjenestepensjonsordningen og
eventuelt i folketrygden, for å kunne oppnå dette pensjonsnivået
Om det skal tjenes opp pensjon til 7,1 eller til 12 G
Beregningsmodell for folketrygden
Når pensjonsnivået skal vurderes vil det være vesentlig hva slags lønns- og karriereutvikling
som legges til grunn for beregning av folketrygden. Det er videre klart at en omlegging fra et
sluttlønnsprinsipp til et prinsipp med alleårsopptjening, ikke er enkel. Det er vanskelig å
beregne satser i en modell med alleårsopptjening som skal tilsvare dagens ytelsesordninger
og som sikrer lik pensjon i de to modellene. Forhold som vil påvirke hvor godt en beregningsmodell for folketrygd vil treffe reell folketrygd vil være avhengig av blant annet om:
arbeidstakeren har jobbet deltid i deler av karrieren
arbeidstakeren har hatt sterk individuell lønnsvekst gjennom karrieren
arbeidstakeren har hatt omsorg for barn i deler av karrieren
arbeidstakeren har vært arbeidsledig
arbeidstakeren har hatt biinntekter fra andre stillinger
arbeidstakeren har ikke 40 års opptjening i folketrygden
Det vises til Fafo-rapport 2010:36 Den gylne middelvei av Hippe og Lillevold, der dette er
nærmere studert.
I NOU 2012:13 er det tatt utgangspunkt i at maksimalsatsene for premie skal kunne gi en
pensjon før levealdersjustering som sammen med folketrygd skal kunne gi en alderspensjon
på 66 prosent av lønn. Dette er et lavere nivå enn maksimalgrensene i lov om foretakspensjon1. I det videre vurderes for enkelhets skyld kun 66 prosents ordninger. Ved en
eventuell endelig fastsettelse av maksimal årlig pensjonsopptjening må det også vurderes å
lage rammer som gir mulighet for like gode ordninger som i lov om foretakspensjon.

1

Se lov om foretakspensjon § 5-7 Grense for samlede pensjonsytelser
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Tabell 1 gir eksempel på størrelser på årlig pensjonsopptjening i en ytelseshybridmodell gitt
at det opptjenes ny folketrygd i 40 år og at lønnen i alle årene er på samme prosent av G.
Videre er det forutsatt at opptjent pensjon hvert år reguleres i tråd med G-reguleringen.
Tabellen viser at ved 30 års opptjeningstid i tjenestepensjonsordningen, kreves det en årlig
pensjonsopptjening tilsvarende 0,4 prosent av årets inntekt for at de ansatte skal få en
samlet pensjon på minst 66 prosent på inntektsnivåer inntil 7,1 G. Forutsettes det 40 års
opptjening i tjenestepensjonsordningen må den årlige opptjeningen være på 0,3 prosent av
inntekten. Som nevnt i kapittel 2.2, inngår ikke levealdersjustering i beregningene i denne
rapporten.
Tabell 1

Opptjening som gir samlet pensjon på 66 prosent av tidligere inntekt

Inntektsnivå

Pensjon fra
folketrygden
som andel av
tidligere lønn

1G
2G
3G
4G
5G
6G
7G
8G
9G
10 G
11 G
12 G

211 %
111 %
77 %
61 %
54 %
54 %
54 %
48 %
43 %
38 %
35 %
32 %

"Nødvendig"
ytelse fra
tjenestepensjon
for å få en samlet
pensjon på 66 %
av tidligere
inntekt
0%
0%
0%
5%
12 %
12 %
12 %
18 %
23 %
28 %
31 %
34 %

Tilsvarer årlig
Tilsvarer årlig
opptjening gitt 30 opptjening gitt 40
års opptjening i
års opptjening
tjenestepensjons- tjenestepensjonsordning
ordning

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,17 %
0,40 %
0,40 %
0,40 %
0,60 %
0,78 %
0,92 %
1,04 %
1,14 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,13 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,45 %
0,59 %
0,69 %
0,78 %
0,85 %

Forutsetninger: 40 års opptjening med samme inntekt målt som andel av G i ny folketrygd, pensjonsnivåer beregnet før
levealdersjustering, pensjonsalder 67 år, opptjening er gitt som en prosent av lønn

Siden det ikke tjenes opp pensjonsrettigheter i ny folketrygd for inntekt ut over 7,1 G, må
den årlige opptjeningen være høyere for inntekt mellom 7,1 og 12 G enn for inntekt inntil
7,1 G enn det som er angitt i Tabell 1.
Det bør derfor fastsettes én opptjeningsprosent for inntekt opp til 7,1 G og en annen (og
høyere) opptjeningsprosent for inntekt mellom 7,1 og 12 G. Tabell 2 viser hvilke prosentsatser som vil gi en samlet pensjon på 66 prosent gitt de samme forutsetningene om inntekt
og opptjeningstid som i beregningene i Tabell 1.
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Tabell 2

Nødvendig årlig opptjening for å sikre samlet pensjon på 66 prosent gitt jevn
lønnsutvikling

Inntekt inntil 7,1 G
Inntekt mellom 7,1 og 12 G

30 års
opptjening
0,40 %
2,20 %

40 års
opptjening
0,30 %
1,65 %

Forutsetninger: 40 års opptjening i ny folketrygd, før levealdersjustering, samme inntekt som samme andel av G gjennom
hele karrieren, opptjent pensjon reguleres i takt med alminnelig lønnsutvikling (G), pensjonsalder 67 år, opptjening er gitt
som en prosent av lønn

Lov om foretakspensjon angir at ytelsesbasert pensjon kan fastsettes til en bestemt del av
medlemmets lønn, beregnet etter regler angitt i regelverket for pensjonsordningen2. Det er i
loven ikke angitt hvordan slike beregninger kan lages. Lovteksten kan dermed trolig tolkes til
at det er mulig å ha forskjellig prosentsats for lønn over og under 7,1 G, gitt at forholdsmessighetsprinsippet overholdes. Dette er også praksis ved fastsettelse av pensjon i dagens
ytelsesordninger, men knekkpunktet er da 6 G, i tråd med at gammel folketrygd gir lavere
ytelser for lønn over 6 G.
I denne rapporten gis det ikke en konkret anbefaling knyttet til hvilke satser som bør
benyttes i en ytelseshybrid. I stedet er det gitt en del typeeksempler som viser hvordan to
sett med satser som angitt i Tabell 3, vil slå ut. Når disse to settene med satser er valgt ligger
det ingen føring i at dette er satser som må og bør benyttes. Satsene er kun valgt fordi dette
var to sett med satser som var mye diskutert i forhandlingene i offentlig sektor i 2009.
Tabell 3

Satser som benyttes i typeeksemplene i rapporten

Inntekt inntil 7,1 G
Inntekt mellom 7,1 og 12 G

Opptjeningsmodell 1
0,30 %
1,65 %

Opptjeningsmodell 2
0,42 %
1,77 %

Beregninger ut fra de to sats-settene omtales i det følgende som opptjeningsmodell 1 og
opptjeningsmodell 2.
Opptjening lik 0,3/1,65 prosent følger som det fremgår av Tabell 1 av en antagelse om 40 års
opptjening i folketrygd og tjenestepensjonsordningen med en inntekt som er lik som andel
av G gjennom hele karrieren. Det andre opptjeningssystemet, 0,42/1,77 prosent, svarer til
opptjeningssatsene som ble tatt inn i Riksmeklerens protokoll fra forhandlingene i 2009, jf.
punkt 3.1. I forbindelse med disse forhandlingene ble det for øvrig vurdert og konsekvensberegnet en rekke ulike satsstrukturer for en ytelseshybrid. Dette arbeidet bør kunne danne
grunnlag for en eventuell vurdering av satser for en ytelseshybrid i privat sektor.

2

Se lov om foretakspensjon § 5-2 første ledd punkt b
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I dette kapittelet vises også typeeksempler som viser effektene av andre karrierer enn 40 års
opptjening med samme inntekt målt som andel av G.
3.3 Regulering av tidligere opptjening
I en pensjonsordning der den enkelte hvert år skal tjene opp en gitt fremtidig pensjonsytelse
kan det tenkes flere modeller for hvordan pensjon opptjent tidligere i karrieren skal
reguleres, herunder:
1.
2.
3.
4.

Ingen regulering
Regulering av opptjent pensjon ut fra avkastningen på pensjonsmidlene
Regulering av opptjent pensjon i takt med individuell lønnsutvikling
Regulering av opptjent pensjon i takt med lønnsutviklingen i samfunnet
(dvs. samme regulering som i folketrygden og foreslått for offentlige ordninger i
2009)
5. Regulering ut fra at opptjent pensjon til enhver tid skal utgjøre en angitt prosent av
gjeldende lønn
I ny folketrygd reguleres pensjonsbeholdningen med lønnsutviklingen i samfunnet. Det
samme gjelder for oppsatte rettigheter for personer som har sluttet i offentlige tjenestepensjonsordninger. I forslaget til ny tjenestepensjon i NOU 2012:13 foreslås det valgfrihet
når det gjelder regulering ut fra kulepunkt 2-4 over. Også ved innføring av en ytelseshybrid
kan det være valgfrihet med hensyn til reguleringsprinsipp.
Forskjellig valg av reguleringsprinsipp vil føre til forskjellig pensjon og forskjellig kostnad for
foretaket. I punkt 3.3.1-3.3.5 er de forskjellige reguleringsprinsippene og effektene av dem
vurdert nærmere.
3.3.1 Ingen regulering
Figur 3 og Figur 4 viser samlet pensjon for ulike nivåer på sluttlønn dersom lønnsveksten
hvert år er på 4 prosent og tidligere opptjent pensjon ikke blir oppregulert. Dette betyr at
tidligere opptjening beholder den nominelle verdien den hadde på opptjeningstidspunktet
og frem til utbetalingstidspunktet. Det forutsettes at pensjonsinnretningene må garantere at
den nominelle verdien ikke synker, det vil si at de må garantere 0 prosent eller høyere
avkastning.
Figur 3 viser at med disse forutsetningene vil tjenestepensjonen med opptjeningsmodell 1
tilsvare 6 prosent av sluttlønn for inntekter opp til 7,1 G. Tjenestepensjonen blir med andre
ord kun halvparten så stor som nødvendig for å oppnå det målsatte pensjonsnivået på 66
prosent. For inntekter over 7,1 G blir samlet pensjon enda lavere. Dette skyldes at tjenestepensjonen utgjør en større andel av samlet pensjon på disse inntektsnivåene.
Figur 4 viser at med opptjeningsmodell 2 blir tjenestepensjonen gjennomgående i underkant
av 3 prosentpoeng høyere.
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Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
sluttlønn

Figur 3 Samlet pensjon, ingen regulering av tjenestepensjon, opptjeningsmodell 1
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Forutsetninger: 40 års opptjening i ny folketrygd, 40 års opptjening i tjenestepensjonsordning, før levealdersjustering,
ytelsesbasert tjenestepensjonsordning med årlig opptjening på 0,3 % av lønn opp til 7,1 G og 1,65 % fra 7,1 til 12 G, 4 % årlig
lønns- og G-vekst, 0 % regulering av opptjent tjenestepensjon

Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
sluttlønn

Figur 4 Samlet pensjon, ingen regulering av tjenestepensjon, opptjeningsmodell 2
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Forutsetninger: 40 års opptjening i ny folketrygd, 40 års opptjening i tjenestepensjonsordning, før levealdersjustering,
ytelsesbasert tjenestepensjonsordning med årlig opptjening på 0,42 % av lønn opp til 7,1 G og 1,77 % fra 7,1 til 12 G, 4 %
årlig lønns- og G-vekst, 0 % regulering av opptjent tjenestepensjon

Figur 3 og Figur 4 viser at målet om en samlet pensjon på 66 prosent av sluttlønn ikke vil bli
nådd for inntekter over 4 G når opptjent pensjon ikke reguleres.
I henhold til forholdsmessighetsprinsippet slik det er definert i lov om foretakspensjon, skal
«De samlede pensjonsytelser fra pensjonsordningen og beregnet folketrygd skal ikke utgjøre
en større prosentdel av lønnen for medlemmer med høyere lønn enn for medlemmer med
lavere lønn».

Figur 3 og Figur 4 viser at dette prinsippet er godt ivaretatt dersom tidligere opptjening ikke
blir regulert, ved at samlet pensjon i prosent av lønn er lavere jo høyere inntekten er.
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3.3.2 Regulering av opptjent pensjon ut fra avkastningen på pensjonsmidlene
Det forutsettes fremdeles at pensjonsinnretningene garanterer en minsteavkastning, for
eksempel 0 prosent. Det betyr at opptjent pensjon ikke kan falle i verdi. Ved en regulering ut
fra avkastningen på pensjonsmidlene vil kostnadene for arbeidsgiver aldri overstige
kostnadene ved den årlige prosentopptjeningen.
Hvor høy tjenestepensjonen, og dermed samlet pensjon, blir ved en slik regulering vil
naturligvis avhenge av nivået på den grunnlagsrenten (rentegarantien) som benyttes ved
premieberegning og hvor høy avkastningen faktisk blir.
Figur 5 og Figur 6 illustrerer hvordan det samlede pensjonsnivået vil variere avhengig av
avkastningen dersom grunnlagsrenten er 0 prosent. Dersom den årlige avkastningen er like
høy som den årlige individuelle lønnsreguleringen (i dette tilfellet 4 prosent), vil verdien av
tidligere opptjente rettigheter holde følge med den individuelle lønnsutviklingen. Figur 5
viser at i dette eksempelet vil opptjeningsmodell 1 gi en samlet pensjon på 66 prosent på
alle inntektsnivåer over 4 G. Opptjeningsmodell 2 vil som det går frem av Figur 6 gi noe
høyere samlet pensjon.

Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjon som andel av sluttlønn

Figur 5 Samlet pensjon når den reguleres med avkastning, gitt grunnlagsrente på 0 prosent,
opptjeningsmodell 1
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Forutsetninger: 40 års opptjening i ny folketrygd, 40 års opptjening i tjenestepensjonsordning, før levealdersjustering,
ytelsesbasert tjenestepensjonsordning med årlig opptjening på 0,3 % av lønn opp til 7,1 G og 1,65 % fra 7,1 til 12 G, 4 % årlig
lønns- og G-vekst, 0 % regulering av opptjent tjenestepensjon
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Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjon som andel av sluttlønn

Figur 6 Samlet pensjon når den reguleres med avkastning, gitt grunnlagsrente på 0 prosent,
opptjeningsmodell 2
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Forutsetninger: 40 års opptjening i ny folketrygd, 40 års opptjening i tjenestepensjonsordning, før levealdersjustering,
ytelsesbasert tjenestepensjonsordning med årlig opptjening på 0,42 % av lønn opp til 7,1 G og 1,77 % fra 7,1 til 12 G, 4 %
årlig lønns- og G-vekst, 0 % regulering av opptjent tjenestepensjon

Samlet pensjon blir lavere jo lavere den årlige avkastningen blir, og reduksjonen i pensjonsnivåene er størst for de høyeste inntektene. Høyere avkastning vil gi høyere pensjon enn 66
prosent. Dersom den årlige reguleringen ikke holder tritt med utviklingen i grunnbeløpet
(det vil si lønnsveksten i samfunnet), vil den tilsiktede pensjonen gradvis bli mindre i prosent
av lønn. Dette er et forhold som er godt ivaretatt gjennom den valgte reguleringen i
folketrygden og i offentlig tjenestepensjon. Det er derfor viktig at opptjeningssatsene ses i
sammenheng med reguleringen.
I dagens ytelsesordninger beregnes premien ut fra en forventet avkastning på 2,5 prosent.
Dette reduserer den årlige premien sammenliknet med om forventet avkastning er 0
prosent. Når reguleringsprinsippet er at regulering av pensjonen skal skje ut fra
avkastningen, vil regulering da bare skje når avkastningen er større enn 2,5 prosent dersom
grunnlagsrenten ved premieberegning er 2,5 prosent.
Årlig pensjon basert på et reguleringsprinsipp som går på en regulering ut fra alminnelig
lønnsvekst i samfunnet eller individuell lønnsvekst vil ikke bli påvirket av grunnlagsrenten.
Figur 7 viser hvordan det samlede pensjonsnivået vil variere avhengig av avkastningen
dersom rentegarantien er på 2,5 prosent. Linjene for 0 prosent, 1 prosent og 2 prosent
avkastning er sammenfallende. Sammenliknet med Figur 5, viser Figur 7 at når nivået på
rentegarantien øker, kreves det høyere avkastning for å få samme pensjonsnivå som med en
lavere rentegaranti.
Figur 8 viser det samme bildet, men samlet pensjon er noe høyere siden opptjeningsmodell
2 er gunstigere enn opptjeningsmodell 1.
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Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjon som andel av sluttlønn

Figur 7 Samlet pensjon når den reguleres med avkastning, gitt rentegaranti på 2,5 %,
opptjeningsmodell 1
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Forutsetninger: Enslig, 40 års opptjening i ny folketrygd, 40 års opptjening i tjenestepensjonsordning, før levealdersjustering,
ytelsesbasert tjenestepensjonsordning med årlig opptjening på 0,3 % av lønn opp til 7,1 G og 1,65 % fra 7,1 til 12 G, 4 % årlig
lønns- og G-vekst, 0 % regulering av opptjent tjenestepensjon, linjene for 0 prosent, 1 prosent og 2 prosent avkastning er
sammenfallende

Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjon som andel av sluttlønn

Figur 8 Samlet pensjon når den reguleres med avkastning, gitt rentegaranti på 2,5 %,
opptjeningsmodell 2
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Forutsetninger: Enslig, 40 års opptjening i ny folketrygd, 40 års opptjening i tjenestepensjonsordning, før levealdersjustering,
ytelsesbasert tjenestepensjonsordning med årlig opptjening på 0,42 % av lønn opp til 7,1 G og 1,77 % fra 7,1 til 12 G, 4 %
årlig lønns- og G-vekst, 0 % regulering av opptjent tjenestepensjon, linjene for 0 prosent, 1 prosent og 2 prosent avkastning
er sammenfallende

Modellen med regulering ut fra avkastningen på pensjonsmidlene fungerer dermed slik at
sannsynligheten for å nå målet om en viss samlet pensjon som prosent av sluttlønn vil være
helt avhengig av om avkastningen som blir tilført pensjonsmidlene er minst like stor som
lønnsøkningen. Videre er sannsynligheten for å nå det målsatte pensjonsnivået større jo
lavere rentegarantien er. Samtidig øker også sannsynligheten for at pensjonen kan bli høyere
enn den målsatte pensjonsprosenten.
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Også i denne modellen vil forholdsmessighetsprinsippet vil være godt ivaretatt. Samtidig vil
det være individuelle variasjoner i endelig pensjon ut fra hvilken avkastning den enkelte har
fått på sine pensjonsmidler. Variasjonene er imidlertid ikke knyttet opp mot lønnsnivå.
3.3.3 Regulering av opptjent pensjon i takt med individuell lønnsutvikling
Regulering i takt med individuell lønnsutvikling betyr at når en person får økt lønn, vil all
tidligere opptjening i tjenestepensjonsordningen også bli oppregulert med samme
prosentsats.
Figur 9 viser et eksempel på hvordan et slikt reguleringsprinsipp slår ut med opptjeningsmodell 1 når gjennomsnittslønn er lik sluttlønn og lønnen utgjør en fast andel av G gjennom
hele karrieren. Figuren viser at tjenestepensjonen med disse forutsetningene vil utgjøre 12
prosent av sluttlønn på inntektsnivåer opp til 7,1 G, og et høyere nivå over dette. På alle
inntektsnivåer over 4 G vil samlet pensjon dermed bli 66 prosent i dette eksempelet.

Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
tildligere inntekt

Figur 9 Samlet pensjon med 40 års opptjening i tjenestepensjonsordningen, opptjeningsmodell 1
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Forutsetninger: 40 års opptjening i ny folketrygd, 40 års opptjening i tjenestepensjonsordning, samme inntekt som andel av
G gjennom karrieren, gjennomsnittslønn lik sluttlønn, før levealdersjustering, ytelsesbasert tjenestepensjonsordning med
årlig opptjening på 0,3 % av lønn opp til 7,1 G og 1,65 % fra 7,1 til 12 G

Med opptjeningsmodell 2 og ellers like forutsetninger, blir pensjonsnivåene som illustrert i
Figur 10.
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Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
tildligere inntekt

Figur 10 Samlet pensjon med 40 års opptjening i tjenestepensjonsordningen, opptjeningsmodell 2
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Forutsetninger: 40 års opptjening i ny folketrygd, 40 års opptjening i tjenestepensjonsordning, samme inntekt som andel av
G gjennom karrieren, gjennomsnittslønn lik sluttlønn, før levealdersjustering, ytelsesbasert tjenestepensjonsordning med
årlig opptjening på 0,42 % av lønn opp til 7,1 G og 1,77 % fra 7,1 til 12 G

En ordning med regulering i takt med individuell lønnsutvikling gir med andre ord «pene»
resultater så lenge gjennomsnittslønn er lik sluttlønn. Den enkeltes faktiske lønnsutvikling vil
imidlertid sjelden være slik at disse to størrelsene blir helt like. Enkelte vil ha en lønnsutvikling gjennom karrieren som innebærer at sluttlønnen er høyere enn gjennomsnittslønnen. For andre vil det være motsatt. Dette kan også variere over karrieren. Slike forhold
er nærmere beskrevet i punkt 3.3.5.
Figur 11 viser samlet pensjon for ulike inntektsnivåer dersom sluttlønn er 7 prosent høyere
enn gjennomsnittsinntekt med opptjeningsmodell 1. Figuren viser at folketrygden blir lavere
enn i eksempelet der sluttlønn var lik gjennomsnittslønn (se Figur 9). Dette skyldes at
gjennomsnittsinntekten bestemmer størrelsen på pensjon fra ny folketrygd.
Samtidig blir tjenestepensjonen noe lavere som andel av sluttlønn enn i eksempelet der
sluttlønn var lik gjennomsnittslønn (se Figur 9). Dette skyldes at med en karriere med
lønnsvekst vil opptjening av tjenestepensjon tidlig i karrieren være lavere enn den hadde
vært om lønn hadde vært lik sluttlønn i hele karrieren.
I punkt 3.3.5 er det illustrert en reguleringsmodell der tidligere opptjening til enhver tid
oppreguleres slik at den står i forhold til årets lønn.
At sluttlønn er høyere enn gjennomsnittslønn betyr at den individuelle lønnsveksten i dette
eksempelet er høyere enn G-veksten. Det betyr at tjenestepensjonen vil få bedre årlig
regulering enn folketrygden. Dette er grunnen til at samlet pensjonsnivå er svakt stigende
for inntekter over opptjeningstaket i folketrygden på 7,1 G.
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Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
sluttlønn

Figur 11 Samlet pensjon, sluttlønn høyere enn gjennomsnittsinntekt, individuell lønnsregulering,
opptjeningsmodell 1
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Forutsetninger: 40 års opptjening i ny folketrygd, 40 års opptjening i tjenestepensjonsordning, sluttlønn 7 % høyere enn
gjennomsnittslønn, før levealdersjustering, ytelsesbasert tjenestepensjonsordning med årlig opptjening på 0,3 % av lønn opp
til 7,1 G og 1,65 % fra 7,1 til 12 G

Figur 12 viser hvordan pensjonsnivåene påvirkes med opptjeningsmodell 2 når sluttlønn er
høyere enn gjennomsnittslønn. Figuren viser det samme bildet som i Figur 11, men nivået på
tjenestepensjonen blir høyere.

Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
sluttlønn

Figur 12 Samlet pensjon, sluttlønn høyere enn gjennomsnittsinntekt, individuell lønnsregulering,
opptjeningsmodell 2
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Forutsetninger: 40 års opptjening i ny folketrygd, 40 års opptjening i tjenestepensjonsordning, sluttlønn 7 % høyere enn
gjennomsnittslønn, før levealdersjustering, ytelsesbasert tjenestepensjonsordning med årlig opptjening på 0,42 % av lønn
opp til 7,1 G og 1,77 % fra 7,1 til 12 G

Figurene viser at de som relativt sett får mest fra tjenestepensjonsordningen (dvs. personer
med inntekt over 7,1 G) vil komme bedre ut enn personer som relativt sett får mest fra
folketrygden. Dette skyldes i dette tilfellet at opptjent folketrygd og tjenestepensjon vil bli
regulert ulikt. Resultatet blir at personer med høye inntekter får en samlet pensjon målt som
andel av sluttlønn som er høyere enn personer med middels inntekter.
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Dette betyr imidlertid ikke at forholdsmessighetsprinsippet ikke er tilfredsstilt. Prinsippet må
vurderes med utgangspunkt i hvilke pensjonsnivåer ordningen gir dersom sluttlønn er lik
gjennomsnittslønn, siden ordningen er utformet med dette som utgangspunkt. Den omtalte
effekten, det vil si at høytlønte som har høy inntektsvekst og dermed får høyere sluttlønn
enn gjennomsnittslønn får høyere samlet pensjon enn personer med middels inntekter,
finner vi også med dagens ytelsesordning. Se Figur 29 i punkt 4.1.
Dermed vil forholdsmessighetsprinsippet være ivaretatt på samme måte som i dagens
ytelsesordninger.
3.3.4 Regulering av opptjent pensjon i tråd med lønnsutviklingen i samfunnet
Det fjerde reguleringsprinsippet innebærer at tidligere opptjent tjenestepensjon reguleres i
takt med lønnsutviklingen i samfunnet uansett hvordan den individuelle lønnsutviklingen er.
Dersom sluttlønn er lik gjennomsnittslønn vil slik regulering gi de samme resultatene som i
når regulering skjer ut fra lønnsutviklingen i samfunnet, jf. Figur 9 og Figur 10.
Figur 6 viser samlet pensjon med opptjeningsmodell 1 dersom tjenestepensjonen reguleres i
tråd med lønnsutviklingen i samfunnet, og sluttlønn er 7 prosent høyere enn gjennomsnittslønn. Figuren viser at både folketrygd og tjenestepensjon blir lavere enn når gjennomsnittsinntekt er lik sluttlønn (figur 4). Dette skyldes at opptjening tidlig i karrieren er lavere enn
opptjening sent i karrieren.
Figuren viser også at det ikke oppstår noen «uheldige» fordelingseffekter i dette tilfellet.

Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
sluttlønn

Figur 13 Samlet pensjon, sluttlønn høyere enn gjennomsnittsinntekt, regulering som i folketrygden,
opptjeningsmodell 1
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Forutsetninger: 40 års opptjening i ny folketrygd, 40 års opptjening i tjenestepensjonsordning, sluttlønn 7 % høyere enn
gjennomsnittslønn, før levealdersjustering, ytelsesbasert tjenestepensjonsordning med årlig opptjening på 0,3 % av lønn opp
til 7,1 G og 1,65 % fra 7,1 til 12 G, regulering i takt med individuell lønnsutvikling

Figur 14 viser samlet pensjon med opptjeningsmodell 2 når sluttlønn er høyere enn
gjennomsnittslønn.
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Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
sluttlønn

Figur 14 Samlet pensjon, sluttlønn høyere enn gjennomsnittsinntekt, regulering som i folketrygden,
opptjeningsmodell 2
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Forutsetninger: 40 års opptjening i ny folketrygd, 40 års opptjening i tjenestepensjonsordning, sluttlønn 7 % høyere enn
gjennomsnittslønn, før levealdersjustering, ytelsesbasert tjenestepensjonsordning med årlig opptjening på 0,42 % av lønn
opp til 7,1 G og 1,77 % fra 7,1 til 12 G, regulering i takt med individuell lønnsutvikling

Sannsynligheten for å nå målet om en samlet pensjon på en viss prosent av sluttlønn vil være
avhengig av i hvilken grad den enkeltes lønnsutvikling følger samfunnets alminnelige lønnsutvikling. Er alminnelig lønnsutvikling bedre enn den enkeltes lønnsutvikling, vil modellen gi
en bedre pensjon enn målet. Tilsvarende vil det bli motsatt effekt når alminnelig lønnsutvikling er dårligere enn individuell lønnsutvikling. Da vil samlet pensjon bli lavere enn
målsettingen.
Forholdsmessighetsprinsippet vil være ivaretatt med slik regulering av opptjent pensjon.
3.3.5

Regulering ut fra at opptjent pensjon til enhver tid skal utgjøre en angitt prosent av
gjeldende lønn
Et femte reguleringsprinsipp er å oppregulere i forhold til lønn til enhver tid, slik at opptjent
pensjon hele tiden utgjør en viss prosent av lønnen. Dette vil kunne gi en annen pensjon enn
om reguleringen av opptjent pensjon skjer i takt med individuell lønnsutvikling.
Kombinasjonen av en årlig opptjening og denne type reguleringsprinsipp vil i større grad enn
de andre reguleringsprinsippene gjøre ordningen likere en sluttlønnsordning. Men den vil
ikke bli identisk, siden grunnprinsippet er en alleårsopptjening og det ikke garanteres en
ytelse sammen med beregnet folketrygd som i dagens ytelsesordninger.
I lov om foretakspensjon er det i dag tillatt å fastsette årlig pensjon som en prosent av
sluttlønn, men med samme prosentsats for alle lønnsnivåer. For å kompensere for bortfall av
folketrygd for lønn over 7,1 G, bør det som omtalt i punkt 3.2.1 fastsettes forskjellige
prosentsatser for opptjening under og over 7,1 G.
Reguleringsprinsippet vil gi følgende opptjent pensjon:
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, der
Pt
t
Lt1
Lt2
Sats1
Sats2

= opptjent pensjon på tid t
= tid fra opptak
= min (lønn, 7,1 G) på tid t
= lønn over 7,1 G og under 12 G på tid t
= opptjeningssats for lønn opp til 7,1 G
= opptjeningssats for lønn mellom 7,1 G og 12 G

Fastsettelsen av satsene for årlig opptjening i reguleringsmodellene nevnt tidligere er gjort
ut fra forutsetninger om jevn lønn i en yrkeskarriere. Ujevn lønnsutvikling vil gi andre
resultater. Der dagens ytelsesordning gir en ytelse som sammen med folketrygd blir en
prosent av sluttlønn for alle ansatte, vil ytelseshybridene som er omtalt tidligere gi en helt
annen pensjon.
Et reguleringsprinsipp der reguleringen til enhver tid sikrer at opptjent pensjon utgjør en viss
prosent av gjeldende lønn vil gi samme pensjon som regulering i takt med individuell
lønnsutvikling (jf. punkt 3.3.3) dersom lønnen er lik som andel av G gjennom hele karrieren.
Dersom den individuelle lønnsutviklingen derimot er slik at lønnen i starten av karrieren er
under 7,1 G og deretter er over 7,1 G, vil dette reguleringsprinsippet gi en helt annen
tjenestepensjon enn de andre reguleringsprinsippene som er beskrevet i punkt 3.3.1-3.3.4.
For å illustrere hvordan en annen karriereutvikling enn lik lønn som andel av G hele karrieren
vil påvirke tjenestepensjonen med de ulike reguleringsprinsippene, tas det utgangspunkt i to
forskjellige lønnsutviklinger med henholdsvis tidlig lønnsvekst og sen lønnsvekst som vist i
Figur 15.
Figur 15 Lønn i prosent av G
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Forutsetninger: Startlønn 5,5 G, sluttlønn 11 G

Gjennomsnittslønnen med tidlig lønnsvekst gir en gjennomsnittslønn på 9,5 G, mens den
med sen lønnvekst gir en gjennomsnittslønn på 7,1 G. Sluttlønnen er på 11 G i begge
karriereforløpene.
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Med reguleringsprinsippene som er beskrevet tidligere vil begge disse karriereforløpene gi
en lavere tjenestepensjon enn om pensjonen ble fastsatt ut fra sluttlønn som i dagens
ytelsespensjon.
I Figur 16 er det vist hvilken pensjon de forskjellige reguleringsprinsippene som er diskutert i
punkt 3.3.1-3.3.5 vil gi for lønnsbanene i Figur 15.
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Prosent av lønn

Figur 16 Årlig pensjon fra 67 år i prosent av lønn, gitt forskjellige lønnsbaner

Sen lønnsvekst

Forutsetninger: 40 års opptjening i tjenestepensjonsordningene, ytelseshybriden har årlig opptjening på 0,42 % av lønn opp
til 7,1 G og 1,77 % fra 7,1 til 12G, 66 % ytelsesordning, maksimal premie i standardmodellen, startlønn 5,5 G, lønnsutvikling
som i Figur 15, ellers som i vedlegg 2
Forklaring: De fem første søyle-parene representerer de forskjellige reguleringsprinsippene i ytelseshybriden

Som det fremgår av figuren vil pensjonen fra tjenestepensjonen bli forskjellig avhengig av
hvilket reguleringsprinsipp som benyttes. Videre vil forskjellige lønnsbaner gi veldig
forskjellig årlig pensjon. Pensjon fra ytelsesordningen blir den samme uansett lønnsbane så
lenge sluttlønnen er den samme.
Satsene i opptjeningsmodell 1 er fastsatt ut fra en forutsetning om jevn lønnsvekst. Ved
ujevn lønnsvekst blir både folketrygden og tjenestepensjonen påvirket. Variasjon i lønnvekst
gjennom karrieren var en av grunnene til at partene i offentlig sektor i tariffoppgjøret i 2009
diskuterte høyere satser innenfor en ytelseshybrid i offentlig sektor, jf. opptjeningsmodell 2.
Som omtalt over vil reguleringsprinsipp 5 i Figur 16 gi samme pensjon som regulering i takt
med individuell lønnsutvikling (reguleringsprinsipp 3) dersom lønnen er lik som andel av G
gjennom hele karrieren. Dermed vil også denne reguleringen tilfredsstille forholdsmessighetsprinsippet.
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3.4 Betydningen av opptjeningstid
I tillegg til størrelsen på den årlige pensjonsopptjeningen og valgt reguleringsforutsetning, vil
størrelsen på den enkeltes faktiske pensjon avhenge av antall opptjeningsår. Figur 17 og
Figur 18 illustrerer effekten av at antall opptjeningsår i tjenestepensjon og folketrygd er
henholdsvis lavere og høyere enn 40 år. I de to figurene er det lagt til grunn at gjennomsnittslønn og sluttlønn er like, at tjenestepensjonen reguleres i takt med individuell lønnsvekst, og opptjeningsmodell 1. Det vil si at den relevante figuren å sammenlikne med for å se
effektene av at antall opptjeningsår varierer er Figur 9. Effekten av færre eller flere
opptjeningsår enn 40 år er tilsvarende i de andre reguleringsprinsippene som diskuteres i
punkt 3.3.
Figur 17 og Figur 18 viser at det ikke oppstår «uheldige» fordelingsvirkninger ved lavere eller
høyere opptjeningstid enn 40 år i den forstand at personer med lav inntekt ikke vil få lavere
samlet pensjon som andel av tidligere inntekt enn personer med middels eller høy inntekt.
Dette skyldes at beregningen av tjenestepensjon er helt uavhengig av hva den enkelte
faktisk får og/eller er beregnet å få fra folketrygden. Fordelingseffektene som oppstår i
dagens ytelsesordninger når antall opptjeningsår avviker fra 40 år (se vedlegg 3) skyldes at
beregnet folketrygdytelse ikke samsvarer med den faktiske ytelsen fra folketrygden.

Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
tildligere inntekt

Figur 17 Samlet pensjon med 30 års opptjening
80 %
70 %

60 %

9%
9%

50 %

9%

40 %

9%

14 %

18 %

21 %

23 %

26 %

9

10

11

12

30 %
20 %
10 %
0%
4

5

6

7

8
Inntekt i G

Alderspensjon fra folketrygden

Tjenestepensjon

Forutsetninger: 30 års opptjening folketrygden, 30 års opptjening i tjenestepensjonsordning, samme inntekt som andel av G
gjennom karrieren, før levealdersjustering, ytelsesbasert tjenestepensjonsordning med årlig opptjening på 0,3 % av lønn opp
til 7,1 G og 1,65 % fra 7,1 til 12 G, regulering i takt med individuell lønnsutvikling
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Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
tildligere inntekt

Figur 18 Samlet pensjon med 45 års opptjening
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Forutsetninger: 45 års opptjening folketrygden, 45 års opptjening i tjenestepensjonsordning, samme inntekt som andel av G
gjennom karrieren, før levealdersjustering, ytelsesbasert tjenestepensjonsordning med årlig opptjening på 0,3 % av lønn opp
til 7,1 G og 1,65 % fra 7,1 til 12 G, regulering i takt med individuell lønnsutvikling

Figurene viser, ikke uventet, at målet om en samlet pensjon på 66 prosent ikke nås dersom
antall opptjeningsår blir lavere enn de 40 årene som er lagt til grunn for fastsettelsen av
opptjeningsprosentene i tjenestepensjonsordningen. Dette skyldes at både folketrygden og
tjenestepensjonen blir lavere enn forutsatt. Tilsvarende blir samlet pensjon høyere enn 66
prosent når antall opptjeningsår blir høyere enn 40 år.
Når det gjelder forholdsmessighetsprinsippet, så påvirkes ikke konklusjonene som ellers er
beskrevet i rapporten av antall opptjeningsår.
3.5 Sammenheng mellom ytelser og kostnader
Forskjellige reguleringsprinsipp for oppregulering av opptjent pensjon påvirker ikke bare
størrelsen på årlig pensjon som vist i punkt 3.3. De ulike prinsippene har også betydning for
de årlige kostnadene.
I Figur 19 er det vist hvordan de forskjellige reguleringsprinsippene for ytelseshybriden gir
forskjeller i årlig pensjon fra 67 år gitt opptjeningsmodell 2. Det er samtidig vist hvordan
pensjonen blir i en standardmodell med maksimale premiesatser etter forslaget til ny
tjenestepensjon i NOU 2012:13, og etter dagens ytelsesordning med dagens beregnede
folketrygd. I tillegg kommer folketrygden, som blir beregnet forskjellig ettersom det er ny
eller gammel folketrygd som inngår i beregningene. I dagens ytelsesordning inngår gammel
folketrygd.
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Figur 19 Pensjon fra ytelseshybrid med ulike reguleringsprinsipper, ytelsesordning og
standardmodellen
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Forutsetninger: lønn lik 6 G, ellers som i vedlegg 2
Forklaring: De fem første søylene representerer de forskjellige reguleringsprinsippene i ytelseshybriden

I eksempelet i figur 19 vil pensjonen bli lik i alle ytelseshybridene der reguleringsprinsippene
tar utgangspunkt i en eller annen lønnsvekst (reguleringsprinsipp 3-5), siden lønnen er en
fast prosent av G hele tiden. Med satsene i opptjeningsmodell 2 vil årlig pensjon fra
pensjonsordningen bare bli litt lavere enn pensjon fra dagens ytelsesordning (med gammel
folketrygdberegning).
Ved fastsettelse av en ny pensjonsordning er det relevant å vurdere effekten en ny ordning
vil ha på kostnader. I Figur 20 vises det derfor eksempler på utvikling i årlige kostnader for en
person som starter opptjeningen ved 27 år ut fra de forskjellige modellene. Forutsetningene
for beregningene er forsøkt fastsatt på et mest mulig nøytralt grunnlag og tar derfor
utgangspunkt i historiske tall som er beskrevet i NOU 2012: 13. Forutsetningene er oppgitt i
vedlegg 2.
Det er kun vurdert bruttokostnader, det vil si årlig premie og reguleringspremie, uten at det
er tatt hensyn til at noe av dette kan finansieres via tidligere avkastning. I NOU 2012:13 er
det foreslått at tidligere avkastning skal benyttes til å betale reguleringspremie. Etter lov om
foretakspensjon kan avkastning benyttes til både årlig premie og reguleringspremie.
Prinsipper for anvendelse av tidligere avkastning må vurderes nærmere i en endelig modell.
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Figur 20 Kostnader i prosent av lønn ved forskjellige ordninger
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Forutsetninger: lønn lik 6 G, ellers som i vedlegg 2
Forklaring: Kurve 1-5 representerer de forskjellige reguleringsprinsippene i ytelseshybriden
Reguleringsprinsipp 1 og 2 gir her samme kostnad. Reguleringsprinsipp 3, 4 og 5 gir her samme kostnad.

I eksempelet i Figur 20 vil kostnadene ved alle reguleringsprinsippene i ytelseshybridene,
med unntak av ordningen med ingen regulering av opptjent pensjon, være de samme.
Kostnadene vil være noe lavere enn for ytelsesordningen, noe som gjenspeiles i at årlig
pensjon blir mindre. At standardmodellen som er foreslått i NOU 2012:13 både gir høyere
kostnader og lavere ytelser skyldes både opptjeningsprinsippet og at grunnlagsrenten er 0
prosent, mens den er 2,5 prosent for alle de andre ordningene som fremkommer i figuren.
3.5.1 Redusert grunnlagsrente
Figur 19 og Figur 20 viste at kostnadene ved standardmodellen er høyere enn kostnadene
for ytelsesordningen samtidig som modellen gir en lavere årlig pensjon. Dette skyldes blant
annet at det ikke ligger høyere rentegaranti enn 0 prosent i standardmodellen, mens det
både i ytelseshybridene og i dagens ytelsesordning er forutsatt en grunnlagsrente på 2,5
prosent. Grunnlagsrenten er tatt hensyn til i form av neddiskontering av nødvendig kapital
ved premieberegningen i ytelseshybridordningene og i ytelsesordningen.
Det er ikke gitt hvilken rentegaranti pensjonsinnretningene vil gi for en ny hybridordning.
Det kan tenkes at de også for en slik ordning kun ønsker å sikre 0 prosent avkastning. I Figur
21 vises effekten på årlig pensjon av en slik renteforutsetning.
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Figur 21 Årlig alderspensjon fra 67 år, grunnlagsrente 0 prosent i ytelseshybridene
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Forutsetninger: lønn lik 6 G, lønn lik 6 G, ytelseshybridene er beregnet med grunnlagsrente 0 prosent, mens ytelsesordningen
fremdeles har 2,5 prosent grunnlagsrente, ellers som i vedlegg 2
Forklaring: De fem første søylene representerer de forskjellige reguleringsprinsippene i ytelseshybriden

Det er kun for ytelseshybriden med regulering ut fra avkastning at årlig pensjon blir endret,
og dette vesentlig. Dette skyldes at når grunnlagsrenten er senket til 0 prosent får
medlemmene beholde all avkastning over 0 prosent, og ikke bare avkastning over 2,5
prosent.
Effekten påvirker kostnadene for de forskjellige ytelseshybridene i større grad. Dette er vist i
Figur 22. Kostnadene blir mye høyere i ytelseshybridordningene med en grunnlagsrente på 0
prosent enn med 2,5 prosent. Figur 22 viser at kostnadene for en ytelseshybrid med
regulering av opptjent pensjon i takt med lønnsvekst/G-vekst blir høyere enn kostnadene til
dagens ytelsesordning, der grunnlagsrenten er 2,5 prosent, for de aller fleste aldre. Samtidig
blir årlig pensjon noe lavere enn i dagens ytelsesordning.
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Figur 22 Kostnader ved forskjellige ordninger, grunnlagsrente 0 prosent i ytelseshybridene
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Forutsetninger: lønn lik 6 G, ytelseshybridene er beregnet med grunnlagsrente 0 prosent, mens ytelsesordningen fremdeles
har 2,5 prosent grunnlagsrente, ellers som i vedlegg 2
Forklaring: Kurve 1-5 representerer de forskjellige reguleringsprinsippene i ytelseshybriden
Reguleringsprinsipp 1 og 2 gir her samme kostnad. Reguleringsprinsipp 3, 4 og 5 gir her samme kostnad.

3.5.2 Lønnsregulering lavere enn G-regulering
Her gis et eksempel på hvordan reguleringsprinsippene vil påvirke årlig pensjon når den
årlige lønnsreguleringen er ett prosentpoeng mindre enn G-reguleringen. Det blir da tydelig
at forskjellige reguleringsprinsipper gir forskjellig årlig pensjon.
Figur 23 Årlig alderspensjon fra 67 år, lønnsregulering mindre enn G-regulering
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Forutsetninger: startlønn lik 6 G, lønnsregulering 3,5 prosent, G-regulering 4,5 prosent, ellers som i vedlegg 2
Forklaring: De fem første søylene representerer de forskjellige reguleringsprinsippene i ytelseshybriden

I dette tilfellet vil ytelseshybridordningen med individuell lønnsregulering av opptjent
pensjon gi en lavere pensjon enn hybridordningen med G-regulering. Årlig pensjon fra 67 år
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blir 3,5 prosentpoeng høyere når reguleringen skjer ut fra G-reguleringen enn ut fra
lønnsregulering.
Når det gjelder kostnadene vil disse naturlig nok også endres. For alle andre ordninger enn
når reguleringen skjer ut fra G-regulering, vil kostnadene bli lavere enn ved G-regulering.
Dette er vist i Figur 24.
Figur 24 Kostnader ved forskjellige ordninger, lønnsregulering mindre enn G-regulering

20

18
Prosent av lønn

16
14
12

10
8
6
4

2
0
27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65
Regulering 1
Regulering 4
Standard

Regulering 2
Regulering 5

Regulering 3
Ytelse

Alder

Forutsetninger: startlønn lik 6 G, lønnsregulering 3,5 prosent, G-regulering 4,5 prosent, ellers som i vedlegg 2
Forklaring: Kurve 1-5 representerer de forskjellige reguleringsprinsippene i ytelseshybriden
Reguleringsprinsipp 1 og 2 gir her samme kostnad. Reguleringsprinsipp 3 og 5 gir her samme kostnad.

3.5.3 30 års opptjeningstid
I Figur 25 illustreres effekten av antall opptjeningsår, ved at det vises hva årlig pensjon vil bli
gitt 30 års opptjening (fra 37 år) i de forskjellige ytelseshybridordningene, dagens
ytelsesordning, og standardmodellen i forslag til ny tjenestepensjon.

Side | 35

Tilpasning av ytelsespensjon til ny folketrygd

Figur 25 Årlig alderspensjon fra 67 år, 30 års opptjeningstid
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Forutsetninger: lønn lik 6 G, 30 års opptjening (fra 37 år), ellers som i vedlegg 2
Forklaring: De fem første søylene representerer de forskjellige reguleringsprinsippene i ytelseshybriden

Årlig pensjon fra ytelsesordningen endres ikke så lenge opptjeningstiden er lik eller mer enn
30 år. For ytelseshybridordningen og standardmodellen, som er basert på alleårsopptjening,
vil kortere opptjeningstid gi vesentlig lavere årlig alderspensjon ved 30 år med opptjening og
ikke 40 år. Mens årlig pensjon med 40 års opptjening utgjorde nærmere 17 prosent av lønn,
blir den bare 12,5 prosent av lønn med 30 års opptjeningstid.
Lavere ytelser gir også noe lavere kostnadene, som vist i Figur 26. I dagens ytelsesordning vil
kostnadene øke når premien for samme pensjon skal betales over 30 år og ikke over 40 år.
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Figur 26 Kostnader i prosent av lønn ved forskjellige ordninger, 30 års opptjeningstid
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Forutsetninger: lønn lik 6 G, 30 års opptjening (fra 37 år), ellers som i vedlegg 2
Forklaring: Kurve 1-5 representerer de forskjellige reguleringsprinsippene i ytelseshybriden
Reguleringsprinsipp 1 og 2 gir her samme kostnad. Reguleringsprinsipp 3, 4 og 5 gir her samme kostnad.

3.6 Tilpasning i lov om foretakspensjon
I mandatet til Banklovkommisjonen var det som beskrevet i punkt 1.1 i denne rapporten
bedt om utkast til lovregler om opptjening av alderspensjon etter en ytelseshybridordning.
Det skulle ikke være behov for særlige endringer i lov om foretakspensjon. Lovens § 5-2
Alderspensjonens størrelse, punkt b lyder:
«(1) Ytelsesbasert alderspensjon kan fastsettes til:
b. en bestemt del av medlemmets lønn, beregnet etter regler angitt i regelverket,»

Det bør være mulig å utforme ordningens regelverk slik at det er den årlige opptjeningen
som til enhver tid skal være en viss prosent av lønn slik det heter i loven. Alternativt må
lovteksten endres noe.
Regelverket kan angi satser med knekkpunkt på 7,1 G, samt satser som er i tråd med
forholdsmessighetsprinsippet for gitte typetilfeller, som ved fastsettelse av pensjonen i
dagens ytelsesordning. Regelverket kan videre angi reguleringsprinsipper. Alternativt kan
disse forholdene og satser for opptjening reguleres i forskrift.
Det er her ikke vurdert lovtekst knyttet til uføre- og etterlatteytelser, fusjoner, fisjoner med
mer.
Ved overgang til ny ordning bør det som omtalt i punkt 2.3 fastsettes overgangsregler. Ny
opptjening vil kunne bygge direkte på gammel opptjening. Det er ikke utarbeidet forslag til
lovtekst på dette området.
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3.7 Oppsummering
Det er i dette kapittelet vist at en ytelseshybrid kan bygges opp med forskjellige
reguleringsprinsipper, samt at hybriden med riktig fastsettelse av opptjeningsprosenter kan
sies å tilfredsstille forholdsmessighetsprinsippet.
Ved vurderingene av samlet pensjonsnivå er det ikke tatt hensyn til at folketrygden
levealdersjusteres, og det er heller ikke forutsatt levealdersjustering i hybridordningen.
Hovedtrekk ved de forskjellige reguleringsprinsippene er gitt i Tabell 4.
Tabell 4 Hovedtrekk ved ulike reguleringsprinsipper for ytelseshybrid
Ytelseshybrid

1. Ingen regulering

2. Regulering av opptjent
pensjon ut fra
avkastningen på
pensjonsmidlene

3. Regulering av opptjent
pensjon i takt med
individuell lønnsutvikling

4. Regulering av opptjent
pensjon i takt med
lønnsutviklingen i
samfunnet

5. Regulering ut fra at
opptjent pensjon til
enhver tid skal utgjøre en
angitt prosent av lønn
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Kjennetegn ved modellen:
Opptjening av pensjon for hvert år i arbeid (alleårsopptjening)
Opptjeningsprosent i forhold til lønn opp til 12 G, knekkpunkt på
7,1 G
Kjennetegn ved reguleringsmodellen:
Gir lav pensjon i forhold til sluttlønn
Gir lav kostnad for bedriften
Kjennetegn ved reguleringsmodellen:
Pensjonen avhengig av avkastningen
Hvis lønnsveksten er høyere enn avkastningen blir pensjonen
mindre enn hvis lønnsveksten er lik eller mindre enn
avkastningen
Gir samme kostnad for bedriften som 1
Kjennetegn ved reguleringsmodellen:
Hvis individuell lønnsutvikling i snitt er dårligere enn
lønnsutviklingen i samfunnet, vil modellen gi dårligere pensjon
enn modell 4
Hvis individuell lønnsutvikling i snitt er bedre enn
lønnsutviklingen i samfunnet, vil modellen gi bedre pensjon enn
modell 4
Gir høyere kostnad enn 1 og 2, og høyere pensjon enn 1.
Hvorvidt kostnaden blir lik, høyere enn eller lavere enn 4 vil
avhenge av den individuelle lønnsutviklingen.
Kjennetegn ved reguleringsmodellen:
Pensjonen vil være justert i forhold til den alminnelige
lønnsutviklingen i samfunnet
Dersom individuell lønnsutvikling i snitt er bedre eller dårligere
enn den alminnelige lønnsutviklingen, vil pensjonen bli dårligere
eller bedre enn modell 3.
Gir høyere kostnad enn 1 og 2, og høyere pensjon enn 1.
Hvorvidt kostnaden blir lik, høyere enn eller lavere enn 3 vil
avhenge av den individuelle lønnsutviklingen.
Kjennetegn ved reguleringsmodellen:
Dette er den eneste modellen som regulerer opptjent pensjon
fullt ut i forhold til sluttlønn
Mest sammenlignbar med dagens ytelsesordning

Tilpasning av ytelsespensjon til ny folketrygd

Om kostnadene er lik, høyere eller lavere enn 3 og 4 vil avhenge
av lønnsutviklingen
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4 Ytelsespensjon som andel av sluttlønn
Som nevnt i punkt 1 har Banklovkommisjonen fått i oppdrag å utrede og foreslå endringer
pensjonslovene i privat sektor for å tilpasse disse til ny alderspensjonsmodell i folketrygden.
I mandatet heter det blant annet at det skal foretas: «En vurdering av og utkast til endringer
i bestemmelsen om beregnet folketrygd i lov om foretakspensjon, samt en vurdering av om
knekkpunkter, maksimale innskuddssatser mv. i innskuddspensjonsloven bør endres. »
En tilpasning til foretakspensjonsloven vil være en videreføring av den dagens ytelsespensjon
basert på at pensjonen defineres som en gitt prosent av lønn inklusive en beregnet ytelse fra
folketrygden. I så fall må det vurderes hvordan beregningen av ytelsen fra folketrygden kan
skje.
Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO) har laget en beregningsmodell for beregning av
folketrygd i private ytelsesordninger basert på reglene for gammel folketrygd.
Beregningsmodellen er beskrevet i en bransjestandard, og benyttes av livselskap samt av
pensjonsinnretningene som ikke er medlem av FNO.
I eksemplene i dette kapittelet er alderspensjon fra folketrygden beregnet før
levealdersjustering. Også tjenestepensjon er beregnet uten eventuell levealdersjustering av
pensjonene.
Det kan tenkes flere alternativer for hva som kan gjøres med beregningsmodellen etter
pensjonsreformen. Tre alternativer er:
Alternativ 1: Beholde dagens beregningsmodell
Alternativ 2: Benytte en beregningsmodell i tråd med modellen forsikringsselskapene i dag
bruker, men tilpasset ny folketrygd, evt. med justering for kort opptjeningstid
og stor forskjell mellom sluttlønn og gjennomsnittslønn
Alternativ 3: Benytte reell opptjent pensjonsbeholdning i ny folketrygd i beregnings
modellen
4.1 FNOs beregningsmodell og forholdsmessighet
De aller fleste av dagens ytelsesordninger definerer en pensjonsytelse på en gitt prosent av
lønn (ofte 66 prosent) inklusive en beregnet pensjonsytelse fra folketrygden. For å
bestemme størrelsen på ytelsen fra folketrygden benytter pensjonsinnretningene en
bransjestandard for beregning av pensjon fra folketrygden. De viktigste forutsetningene i
denne bransjestandard er:
Folketrygden beregnes med utgangspunkt kun i dagens lønn hos arbeidsgiver, det vil
si at det ses bort fra lønns-/G-vekst både før og etter beregningstidspunktet
Det legges til grunn full opptjening i folketrygden (40 år) for alle arbeidstakere,
uavhengig av om de faktisk har færre opptjeningsår.
Grunnpensjonen pensjonsordningene kan benytte etter lov om foretakspensjon utgjør
enten 0,75 G eller 1 G, avhengig av hva som er definert i ordningens pensjonsavtale.
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(Faktisk grunnpensjon fra folketrygden avhenger av sivilstand og utgjør enten 0,85 G
eller 1 G.)
Med utgangspunkt i medlemmets fødselsår fastsettes det hvor mange opptjeningsår
det skal legges til grunn at vedkommende har før og etter 1992 (opptjening før 1992
gir høyere opptjening enn opptjening fra og med 1992).3
Figur 27 viser samlet pensjon fra en ytelsesordning med et definert et pensjonsnivå på 66
prosent gitt dagens beregningsmodell og at folketrygden er beregnet etter gamle regler. På
grunn av forutsetningene som ligger til grunn for figuren, blir det samsvar mellom faktisk
pensjon fra folketrygden og pensjonen beregningsmodellen beregner. Siden
beregningsmodellen i dette eksempelet «treffer» faktisk folketrygd, vil den samlede
pensjonen bli lik 66 prosent for alle inntektsnivåer opp til 12 G. Figur 27 starter på 4 G siden
lavere inntekter ikke vil gi utbetaling fra tjenestepensjonsordningen.
Figur 27 viser dermed hvordan dagens beregningsmodell sikrer at forholdsmessighetsprinsippet er ivaretatt.

Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
tildligere inntekt

Figur 27 Samlet pensjon med FNOs beregningsmodell
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Forutsetninger: gitt i vedlegg 2, folketrygd beregnet med FNOs beregningsmodell

At beregnet folketrygd sikrer at forholdsmessighetsprinsippet er ivaretatt betyr imidlertid
ikke at samlet pensjon faktisk er forholdsmessig. Dersom den faktiske opptjeningshistorikken
i folketrygden avviker fra forutsetningene som ligger til grunn for beregningsmodellen, blir
bildet annerledes. Figur 28 viser at dersom den faktiske opptjeningstiden i gammel folketrygd kun er 30 år, vil samlet pensjon som andel av tidligere inntekt bli noe høyere for
inntekt over knekkpunktet på 6 G i gammel folketrygd enn den er for lavere inntekter.

3

Opptjeningsreglene i folketrygden ble endret i 1992.
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Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
tildligere inntekt

Figur 28 Samlet pensjon, gammel folketrygd regnes ut fra 30 års opptjeningstid
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Forutsetninger: gitt i vedlegg 2, tjenestepensjon beregnet med FNOs beregningsmodell, 30 års opptjeningstid i gammel
folketrygd

En tilsvarende effekt oppstår dersom sluttlønn er høyere enn lønnen de 20 beste årene.
Figur 29 viser at i et slikt tilfelle vil de som har inntekt over 6 G få en samlet pensjon som er
høyere målt som andel av sluttlønn enn de som har sluttlønn lavere enn 6 G. Dette skyldes
at den relative reduksjonen i alderspensjon fra folketrygden er størst på inntektsnivåer der
hele inntekten gir opptjening i folketrygden (dvs. inntekt opp til knekkpunktet på 6 G).

Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
sluttlønn

Figur 29 Samlet pensjon med dagens beregningsmodell og gammel alderspensjon fra folketrygden,
sluttlønn 7 % høyere enn gjennomsnittslønn
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Forutsetninger: gitt i vedlegg 2, tjenestepensjon beregnet med FNOs beregningsmodell, gammel folketrygd, sluttlønn 7 %
høyere enn gjennomsnittslønn (lønn i 20 beste poengår)

Dette betyr at forholdsmessigheten som følger av dagens beregningsmodell vil gjenfinnes i
virkeligheten kun når medlemmenes faktiske folketrygdopptjening er mer eller mindre lik
forutsetningene i beregningsmodellen. Det er med andre ord ikke et krav at dagens
beregningsmodell sikrer forholdsmessighet i forhold til reell folketrygd i alle tilfeller. Dermed
må det kunne fastsettes en ny beregningsmodell for ny folketrygd dersom den med rimelige
forutsetninger sikrer at forholdsmessighetsprinsippet, slik det er definert i lov om
foretakspensjon, fremdeles er tilfredsstilt.
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4.2 Alternativ 1: Beholde dagens beregningsmodell
Figur 30 viser størrelsen på samlet ytelse fra ny alderspensjon i folketrygden og en
tjenestepensjonsordning med et definert et ytelsesnivå på 66 %, dersom dagens
beregningsmodell beholdes. Figuren viser at:
Ytelsene fra tjenestepensjonsordningen vil være de samme med ny og gammel
folketrygd (jf. Figur 27).
Beregnet folketrygd vil bomme langt mer enn i dag. Gitt forutsetningene som ligger til
grunn for figuren vil noen arbeidstakere kunne tjene på å beholde gammel
beregningsmodell etter overgangen til ny alderspensjon i folketrygden (samlet
pensjon blir høyere enn 66 prosent).

Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
tildligere inntekt

Figur 30 Alternativ 1: Samlet pensjon
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Forutsetninger: Gitt i vedlegg 2, tjenestepensjon beregnet med FNOs beregningsmodell, ny alderspensjon i folketrygden.

Kostnadene for arbeidsgiverne vil i utgangspunktet bli som før når samme beregningsmodell
som tidligere benyttes.
4.2.1 Betydningen av opptjeningstid
Antall opptjeningsår i tjenestepensjonsordningen og i folketrygden påvirker størrelsen på
samlet pensjon i vesentlig grad. Med ny alderspensjon i folketrygden, der pensjonen skal
tjenes opp etter et alleårsprinsipp, blir antall opptjeningsår enda viktigere enn tidligere.
I det følgende illustreres det hvordan samlet pensjon påvirkes av at antall opptjeningsår i
tjenestepensjon og ny folketrygd er henholdsvis 30 år og 45 år, dersom dagens beregningsmodell beholdes i ytelsesordningen.
Figur 31 viser at dersom opptjeningstiden reduseres til 30 år, vil samlet pensjon bli i
underkant av 60 prosent for alle med inntekt over 5 G. Tjenestepensjonen er like høy som
når opptjeningstiden var 40 år (se Figur 30). Dette skyldes dels at tjenestepensjonsordningen
gir full pensjon etter minst 30 år, dels at dagens beregningsmodell for folketrygd i
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tjenestepensjonsordningene legger til grunn en opptjeningstid på 40 år i gammel folketrygd,
uavhengig av hva arbeidstakeren faktisk får.

Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
tildligere inntekt

Figur 31 Alternativ 1: Samlet pensjon med 30 års opptjening i ny folketrygd
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Forutsetninger: Gitt i vedlegg 2, tjenestepensjon beregnet med FNOs beregningsmodell, 30 års opptjening i ny
alderspensjon i folketrygden.

Figur 32 viser samlet pensjon når opptjeningstiden er 45 år i folketrygden. Tjenestepensjonen er fremdeles på samme nivå som i de foregående figurene, men på grunn av den
økte opptjeningen i folketrygden blir samlet pensjon vesentlig høyere enn med 30 og 40 års
opptjening (Figur 30 og Figur 31).

Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
tildligere inntekt

Figur 32 Alternativ 1: Samlet pensjon med 45 års opptjening i ny folketrygd
90 %
80 %
70 %

16 %

17 %

19 %

23 %

27 %

60 %

30 %

32 %

34 %

35 %

10

11

12

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
4

5

6

7

8

9

Inntekt i G

Ny alderspensjon i folketrygden

Tjenestepensjon

Forutsetninger: Gitt i vedlegg 2, tjenestepensjon beregnet med FNOs beregningsmodell, 45 års opptjening i ny
alderspensjon i folketrygden.

4.2.2 Betydningen av lønnsutvikling
Beregningene over bygger på at arbeidstakerne har samme inntekt som andel av G gjennom
hele karrieren. Dette tilsvarer at gjennomsnittslønn og sluttlønn er lik som andel av G. For
mange yrkesgrupper vil imidlertid dette ikke være særlig realistisk. Det kan være mange
grunner til at gjennomsnittslønn ikke blir lik sluttlønn i tjenestepensjonsordningen:
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arbeidstakeren har jobbet deltid i deler av karrieren
arbeidstakeren har hatt sterk individuell lønnsvekst gjennom karrieren
arbeidstakeren har hatt omsorg for barn i deler av karrieren
arbeidstakeren har vært arbeidsledig
arbeidstakeren har hatt biinntekter fra andre stillinger
I gammel folketrygd, der tilleggspensjonen beregnes ut fra de 20 inntektsårene med høyest
pensjonsopptjening, er lønnsvekst gjennom karrieren mindre viktig for pensjonsnivået enn i
ny folketrygd, som bygger på et alleårsopptjening, det vil si at pensjonsnivået bestemmes av
gjennomsnittsinntekten i hele yrkeskarrieren.
Det er betydelige variasjoner både mellom individer og mellom ulike grupper når det gjelder
forskjellen mellom gjennomsnittslønn og sluttlønn.
I Figur 33 er det beregnet hva effekten vil bli dersom sluttlønn er sju prosent høyere enn
gjennomsnittslønn. For en sluttlønn på for eksempel 6 G betyr dette at det er lagt til grunn
en sluttlønn på 6 G i beregningen av tjenestepensjonen, mens det i beregningen av folketrygdpensjonen er benyttet en gjennomsnittsinntekt på 5,58 G.
En forskjell mellom gjennomsnittslønn og sluttlønn på sju prosent ble for øvrig også benyttet
i en rapport fra et partssammensatt utvalg som forberedte forhandlingene om offentlig
tjenestepensjon i tariffoppgjøret i 2009, «Offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor,
Rapport fra et partssammensatt utvalg (OfTP-utvalget)».

Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
sluttlønn

Figur 33 Alternativ 1: Samlet pensjon med sluttlønn høyere enn gjennomsnittslønn
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Forutsetninger: Gitt i vedlegg 2, tjenestepensjon beregnet med FNOs beregningsmodell, ny alderspensjon i folketrygden,
sluttlønn 7 % høyere enn gjennomsnittslønn.

Figur 33 viser at tjenestepensjonen fremdeles er på samme nivå som tidligere, mens ytelsen
fra ny folketrygd blir noe lavere enn i Figur 30. Tjenestepensjonen endres ikke siden
beregningsmodellen for folketrygd er den samme som i figurene over og sluttlønnen ikke er
endret.
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4.3 Alternativ 2: Beregnet folketrygd tilpasset ny alderspensjon i folketrygden
Et alternativ til å beholde beregningsmodellen som bygger på de gamle folketrygdreglene
kan være å lage en ny beregningsmodell som bygger på regelverket i ny alderspensjon. I en
slik modell kan et naturlig utgangspunkt være at:
Samme input som til dagens beregningsmodell
Det tas utgangspunkt i dagens lønn, det vil si at pensjonsbeholdning i ny alderspensjon beregnes som om arbeidstakeren har dagens lønn i alle opptjeningsår i
folketrygden
Medlemmet tjener opp 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt til en pensjonsbeholdning hvert år
Det legges til grunn 40 års opptjening i folketrygden for alle medlemmene, uavhengig
av om de faktisk har flere eller færre opptjeningsår
Det antas uttak ved 67 år og før levealdersjustering
Modellen kan eventuelt justere beregnet folketrygd ved:
Langt flere eller langt færre opptjeningsår enn 40 år
For stor forskjell mellom sluttlønn og gjennomsnittslønn
Figur 34 viser samlet ytelse fra ny alderspensjon fra folketrygden og en tjenestepensjonsordning med et definert et ytelsesnivå på 66 prosent med en beregningsmodell lik alternativ
2.
I figuren er det forutsatt at opptjeningstiden er 40 år i ny alderspensjon i folketrygden og at
sluttlønn er lik gjennomsnittslønn. Figuren viser at med disse forutsetningene vil samlet
pensjon bli 66 prosent på alle inntektsnivåer opp til 12 G.

Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
tildligere inntekt

Figur 34 Alternativ 2: Samlet pensjon med ny alderspensjon fra folketrygden
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Forutsetninger: Gitt i vedlegg 2, ny alderspensjon i folketrygden, tjenestepensjon beregnet med beregningsmodell basert på
ny alderspensjon i folketrygden

Det går frem av Figur 34 at dersom den enkeltes faktiske folketrygdopptjening er mer eller
mindre lik forutsetningene i en slik ny beregningsmodell basert på regelverket i ny folkeSide | 46
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trygd, så kan det hevdes at forholdsmessighetsprinsippet er oppfylt. Som vist i punkt 2.4 er
det på denne måten dagens beregningsmodell sikrer at forholdsmessighetsprinsippet er
ivaretatt.
Kostnadene for arbeidsgiverne vil i utgangspunktet bli endret når beregningen av folketrygden endres. Dersom ny beregning gir høyere ytelse fra tjenestepensjonsordningen vil
kostnadene øke. Hvis ytelsen fra tjenestepensjonsordningen blir lavere enn tidligere
beregnet, forutsettes det at tidligere opptjent pensjon må stå urørt. Dette kan bety at
arbeidsgiver ikke behøver å betale premie før ny beregnet opptjening kommer over den
tidligere beregnete opptjeningen.
4.3.1 Betydningen av opptjeningstid
Figur 35 og Figur 36 illustrerer hvordan samlet pensjon påvirkes dersom opptjeningstiden (i
både tjenestepensjon og ny folketrygd) er henholdsvis 30 år og 45 år. Figurene viser at
tjenestepensjonsnivået ligger fast på de ulike inntektsnivåene, men at samlet pensjon
varierer på grunn av at pensjonen fra folketrygden varierer.

Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
tildligere inntekt

Figur 35 Alternativ 2: Samlet pensjon med ny alderspensjon fra folketrygden, 30 års opptjening i ny
folketrygd
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Forutsetninger: Gitt i vedlegg 2, 30 års opptjening i ny alderspensjon i folketrygden, tjenestepensjon beregnet med
beregningsmodell basert på ny alderspensjon i folketrygden
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Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
tildligere inntekt

Figur 36 Alternativ 2: Samlet pensjon med ny alderspensjon fra folketrygden, 45 års opptjening i
folketrygden
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Forutsetninger: Gitt i vedlegg 2, 45 års opptjening i ny alderspensjon i folketrygden, tjenestepensjon beregnet med
beregningsmodell basert på ny alderspensjon i folketrygden

Figur 35 viser at dersom arbeidstakerne får mindre enn 40 års opptjening som fastsatt i
beregningsmodellen vil de som har 6 og 7 G i inntekt få lavere samlet pensjon som andel av
sluttlønn enn personer med lavere eller høyere inntekt. Dette skyldes at den relative
reduksjonen i alderspensjon fra folketrygden når opptjeningstiden er lavere enn 40 år (som
det er lagt til grunn i beregningsmodellen) er størst på inntektsnivåene der hele inntekten gir
opptjening av inntektspensjon (dvs. inntekter over 5 G).
Som det går frem av Figur 36 oppstår en tilsvarende effekt dersom antall opptjeningsår i
folketrygden blir høyere enn 40 år. Figuren viser at de som har lavest inntekt (4 G) da vil få
lavere samlet pensjon som andel av tidligere inntekt enn de som har mellom 5 og 12 G i
inntekt. Dette skyldes at siden det legges til grunn 40 års opptjening i beregningsmodellen,
vil personer med inntekt på 4 G få beregnet en folketrygdpensjon bestående av både
garantipensjon og inntektspensjon. Dersom faktisk antall opptjeningsår overstiger 40 år vil
imidlertid hele eller deler av garantipensjonen bli avkortet, slik at folketrygdpensjonen målt
som andel av tidligere inntekt blir lavere enn forutsatt.
4.3.2 Justering av beregningsmodellen på grunn av kort opptjeningstid
En mulig justering av beregningsmodellen som kan gjøres for å unngå at de som har de
laveste inntektene får lavere samlet pensjon som andel av tidligere inntekt enn personer
med høyere inntekter dersom de har kortere eller lengre opptjeningstid enn det som legges
til grunn i beregningsmodellen, kan være at beregningsmodellen kun tar hensyn til opptjent
inntektspensjon i ny folketrygd.
Figur 37 og Figur 38 illustrerer hvordan en slik justering vil slå ut. Figurene viser at dersom
garantipensjon ikke inngår i beregningsmodellen, vil personer med lave inntekter kunne få
svært høye kompensasjonsgrader sammenliknet andre.
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Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
tildligere inntekt

Figur 37 Alternativ 2: Samlet pensjon med 30 års opptjening i ny folketrygd, beregningsmodell tar
kun hensyn til inntektspensjon
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Forutsetninger: Gitt i vedlegg 2, 30 års opptjening i ny alderspensjon i folketrygden, tjenestepensjon beregnet med
beregningsmodell basert på ny alderspensjon i folketrygden (kun inntektspensjon)

Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
tildligere inntekt

Figur 38 Alternativ 2: Samlet pensjon med 45 års opptjening i ny folketrygd, beregningsmodell tar
kun hensyn til inntektspensjon
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Forutsetninger: Gitt i vedlegg 2, 45 års opptjening i ny alderspensjon i folketrygden, tjenestepensjon beregnet med
beregningsmodell basert på ny alderspensjon i folketrygden (kun inntektspensjon)

4.3.3 Betydningen av lønnsutvikling
Figur 39 viser hva pensjonen vil bli dersom sluttlønn er 7 prosent høyere enn gjennomsnittslønn. Også her vil ytelsen fra tjenestepensjonsordningen være uendret. Samlet pensjon blir
imidlertid lavere enn 66 prosent siden faktisk folketrygd blir lavere enn det som ligger til
grunn i beregningsmodellen.
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Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
tildligere inntekt

Figur 39 Alternativ 2: Samlet pensjon med sluttlønn høyere enn gjennomsnittslønn
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Forutsetninger: Gitt i vedlegg 2, tjenestepensjon beregnet med beregningsmodell basert på ny alderspensjon i folketrygden,
ny alderspensjon i folketrygden, sluttlønn 7 % høyere enn gjennomsnittslønn.

Når gjennomsnittslønn er lavere enn sluttlønn vil samlet pensjon bli høyere som andel av
tidligere inntekt for inntekter over opptjeningstaket på 7,1 G i folketrygden. Dette skyldes at
den relative reduksjonen i alderspensjon fra folketrygden er størst på inntektsnivåer der hele
inntekten gir opptjening i ny folketrygd (dvs. inntekter opp til 7,1 G).
4.3.4

Justering av beregningsmodellen på grunn av høyere sluttlønn enn
gjennomsnittslønn
Dersom gjennomsnittslønn gjennomgående er lavere enn sluttlønn, kan beregningsmodellen
justeres ved at det legges inn som en forutsetning at inntekten som legges til grunn i
beregningsmodellen skal være lavere enn faktisk lønn. Hvordan en slik løsning vil slå ut for
den enkelte vil avhenge av om det er forskjell på vedkommendes gjennomsnittslønn og
sluttlønn.
I Figur 40, Figur 41 og Figur 42 illustreres det hvordan pensjonsnivåene vil påvirkes dersom
det legges til grunn i beregningsmodellen at nåværende lønn (sluttlønn) er 7 prosent høyere
enn gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt i folketrygden (gjennomsnittslønn), under ulike
forutsetninger om den faktiske sammenhengen mellom sluttlønn og gjennomsnittslønn.
Figurene viser at med en slik justering av beregningsmodellen vil personer med høy inntekt
ikke få høyere samlet pensjon som andel av sluttlønn enn personer med lav inntekt gitt at
sluttlønnen faktisk er høyere enn gjennomsnittslønn (Figur 40). Er situasjonen derimot
omvendt, det vil si at faktisk gjennomsnittslønn er høyere enn forutsatt i sluttlønn, vil
personer med lav inntekt (4 G) få langt lavere samlet pensjon som andel av sluttlønn enn
personer med høyere inntekt. Dette skyldes at de vil få mindre garantipensjon enn det
beregningsmodellen forutsetter.
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Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
tildligere inntekt

Figur 40 Alternativ 2: Samlet pensjon med sluttlønn 7 % høyere enn gjennomsnittslønn, justert
beregningsmodell ut fra at lønnsutviklingen ikke er jevn
70 %
10 %

60 %

16 %

16 %

16 % 18 %

50 %

23 %

28 %

31 %

34 %

10

11

12

40 %
30 %

20 %
10 %
0%
4

5

6

7

8

9

Inntekt i G
Ny alderspensjon i folketrygden

Tjenestepensjon

Forutsetninger: Gitt i vedlegg 2, tjenestepensjon beregnet med beregningsmodell basert på ny alderspensjon i folketrygden
med antagelse om at pensjonsgivende inntekt er 7 % lavere enn faktisk inntekt, ny alderspensjon i folketrygden, sluttlønn 7
% høyere enn gjennomsnittslønn.

Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
tildligere inntekt

Figur 41 Alternativ 2: Samlet pensjon med sluttlønn lik gjennomsnittslønn, justert beregningsmodell
ut fra at lønnsutviklingen ikke er jevn
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Inntekt i G
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Tjenestepensjon

Forutsetninger: Gitt i vedlegg 2, tjenestepensjon beregnet med beregningsmodell basert på ny alderspensjon i folketrygden
med antagelse om at pensjonsgivende inntekt er 7 % lavere enn faktisk inntekt, ny alderspensjon i folketrygden, sluttlønn
lik gjennomsnittslønn.
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Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
tildligere inntekt

Figur 42 Alternativ 2: Samlet pensjon med sluttlønn 7 % lavere enn gjennomsnittslønn justert
beregningsmodell ut fra at lønnsutviklingen ikke er jevn
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Forutsetninger: Gitt i vedlegg 2, tjenestepensjon beregnet med beregningsmodell basert på ny alderspensjon i folketrygden
med antagelse om at pensjonsgivende inntekt er 7 % lavere enn faktisk inntekt, ny alderspensjon i folketrygden, sluttlønn 7
% lavere enn gjennomsnittslønn.

4.3.5 Forholdsmessighet
Dersom den enkeltes faktiske folketrygdopptjening er mer eller mindre lik forutsetningene i
beregningsmodellen i alternativ 2, vil modellen treffe godt, og samlet pensjon vil bli om lag
på nivået som er definert i pensjonsplanen for alle inntektsnivåer. Det kan derfor hevdes at
en ny beregningsmodell som bygger på rimelige forutsetninger vil sikre at forholdsmessighetsprinsippet vil være oppfylt med denne modellen.
Figur 43 illustrerer dette poenget. I denne figuren sammenliknes profilene for
kompensasjonsnivåer for ulike inntektsnivåer i:
dagens system, det vil si gammel beregningsmodell sammen med gammel folketrygd,
og
en ny beregningsmodell tilpasset ny folketrygd
Det er forutsatt at den faktiske opptjeningstiden i folketrygden er 40 år og at gjennomsnittslønn er lik sluttlønn. Figuren viser at profilene blir helt like.
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Samlet pensjon som andel av tidligere
inntekt

Figur 43 Kompensasjonsnivåer med dagens beregningsmodell og ny beregningsmodell tilpasset ny
folketrygd
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FNOs beregningsmodell, gammel alderspensjon i folketrygden
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Forutsetninger: Pensjonsnivåer hentet fra Figur 27 og Figur 34, kurvene er sammenfallende

Dersom faktisk antall opptjeningsår er lavere eller høyere enn 40 år, eller gjennomsnittslønn
avviker fra sluttlønn, vil samlet faktisk pensjon som det går frem av punkt 4.3.1 og 4.3.3
variere mellom ulike inntektsnivåer. Det samme skjer imidlertid i dagens modell, slik at dette
ikke vil være noe nytt med en slik ny beregningsmodell.

Samlet pensjon som andel av tidligere
inntekt

Figur 44 Kompensasjonsnivåer med dagens beregningsmodell og ny beregningsmodell tilpasset ny
folketrygd, 30 års opptjening i folketrygden
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Ny beregningsmodell, ny alderspensjon i folketrygden

Forutsetninger: Pensjonsnivåer hentet fra Figur 28 og Figur 35.
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Samlet pensjon som andel av tidligere
inntekt

Figur 45 Kompensasjonsnivåer med dagens beregningsmodell og ny beregningsmodell tilpasset ny
folketrygd, sluttlønn høyere enn gjennomsnittslønn
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Forutsetninger: Pensjonsnivåer hentet fra Figur 29 og Figur 39.

4.4 Alternativ 3: Benytte reell opptjent pensjonsbeholdning i ny folketrygd i
beregningsmodellen
I stedet for å beregne ny alderspensjon i folketrygden med utgangspunkt kun i dagens lønn,
kan det tas utgangspunkt i informasjon fra NAV om medlemmenes til enhver tid faktiske
opptjente pensjonsbeholdning. I så fall vil det eneste som beregnes i modellen være den
fremtidige pensjonsopptjeningen i folketrygden. Fremtidig pensjonsopptjening kan beregnes
enten med utgangspunkt i dagens lønn hos den aktuelle arbeidsgiveren, eller ut fra siste års
pensjonsgivende inntekt i folketrygden (informasjon om denne inntekten må i så fall komme
fra NAV).
Dette alternativet forutsetter at NAV kan og vil overføre denne type informasjon til
pensjonsinnretningene. Det må blant annet avklares om det vil være noen utfordringer
knyttet til personvern i denne forbindelse. Samtidig må samtlige pensjonsinnretninger og
NAV ha datasystemer som kan foreta den nødvendige datautvekslingen elektronisk.
Med en slik løsning vil beregningsmodellen nærmest automatisk treffe godt når den skal
estimere det enkelte medlems faktiske framtidige folketrygdytelse. Samlet pensjon fra
tjenestepensjonsordningen og folketrygden vil dermed kunne komme svært nær
pensjonsnivået som er fastsatt i pensjonsplanen.
Dette betyr samtidig at tjenestepensjonsordningen vil kompensere for liten opptjening i
folketrygden, eventuelt at utbetalingen fra tjenestepensjonsordningen blir lav fordi
folketrygdopptjeningen er høy. Dermed vil tjenestepensjonsordningen gi ulik tjenestepensjon til personer med identisk lønn, alder og tjenestetid dersom deres opptjente
pensjonsbeholdning i folketrygden ikke er lik. Dette kan også skje etter dagens modell, men
sannsynligvis i mer begrenset omfang.
Figur 46 viser samlet ytelse fra ny alderspensjon fra folketrygden og en tjenestepensjonsordning med et definert ytelsesnivå på 66 prosent, der folketrygden er beregnet med
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utgangspunkt i faktisk opptjent pensjonsbeholdning. Det er forutsatt at opptjeningstiden er
40 år (både i tjenestepensjonsordningen og i folketrygden), og at sluttlønn er lik gjennomsnittslønn. Med disse forutsetningene vil samlet pensjon bli 66 prosent på alle inntektsnivåer
opp til 12 G.

Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
tildligere inntekt

Figur 46 Alternativ 3: Samlet pensjon med ny alderspensjon fra folketrygden
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Forutsetninger: Gitt i vedlegg 2, ny alderspensjon i folketrygden, tjenestepensjon beregnet med beregningsmodell basert på
faktisk opptjening i ny alderspensjon i folketrygden

Som for alternativ 2 vil kostnadene for arbeidsgiver bli endret når beregningen av folketrygden endres. Dersom ny beregning gir høyere ytelse fra tjenestepensjonsordningen vil
kostnadene øke. Hvis ytelsen fra tjenestepensjonsordningen blir lavere enn tidligere
beregnet, forutsettes det at tidligere opptjent pensjon må stå urørt. Dette kan bety at
arbeidsgiver ikke behøver å betale premie før ny beregnet opptjening kommer over den
tidligere beregnete opptjeningen.
4.4.1 Betydningen av opptjeningstid
Figur 47 og Figur 48 illustrerer hvordan samlet pensjon påvirkes dersom opptjeningstiden (i
både tjenestepensjon og ny folketrygd) er henholdsvis 30 år og 45 år. Figurene viser at til
forskjell fra de to andre alternativene, vil ytelsen fra tjenestepensjonsordningen variere når
opptjeningen i folketrygden varierer. Dette skjer fordi tjenestepensjonen tilpasses den
faktiske opptjeningen i folketrygden.
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Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
tildligere inntekt

Figur 47 Alternativ 3: Samlet pensjon, 30 års opptjening i folketrygden
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Forutsetninger: Gitt i vedlegg 2, 30 års opptjening i ny alderspensjon i folketrygden, tjenestepensjon beregnet med
beregningsmodell basert på faktisk opptjening i ny alderspensjon i folketrygden

Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
tildligere inntekt

Figur 48 Alternativ 3: Samlet pensjon med 45 års opptjening i folketrygden
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Forutsetninger: Gitt i vedlegg 2, 45 års opptjening i ny alderspensjon i folketrygden, tjenestepensjon beregnet med
beregningsmodell basert på faktisk opptjening i ny alderspensjon i folketrygden

Figur 46 til Figur 48 viser at for en inntekt på for eksempel 7 G, vil tjenestepensjonen øke fra
12 prosent til 26 prosent som andel av tidligere inntekt når opptjeningstiden i folketrygden
er 30 år i stedet for 40 år. Øker opptjeningstiden i folketrygden til 45 år, reduseres imidlertid
tjenestepensjonen til 5 prosent av tidligere inntekt.
Det kan være flere grunner til at de ansatte har få opptjeningsår i folketrygden. For
eksempel kan det dreie seg om innvandrere, personer som har vært hjemmeværende (uten
omsorg for barn) i deler av livet, eller personer som på grunn av lang utdannelse starter
karrieren sent.
En måte å unngå at tjenestepensjonsordningen skal kompensere for få opptjeningsår i folketrygden kan være å forutsette i beregningsmodellen at opptjeningstiden i folketrygden skal
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ha en viss lengde. For eksempel kan det forutsettes at arbeidstakerne skal ha hatt opptjening i folketrygden i 40 år. Beregnet folketrygd kan da beregnes som:
Beregnet folketrygd = maks{1; 40/x} * Faktisk folketrygd
Der x er antall opptjeningsår i folketrygden.
Med en slik tilpasning vil fradraget for folketrygd i tjenestepensjonen, dvs. beregnet
folketrygd, bli høyere jo færre opptjeningsår arbeidstakeren har.
4.4.2 Betydningen av lønnsutvikling
Figur 49 viser hva samlet pensjon vil bli dersom sluttlønn er 7 prosent høyere enn gjennomsnittslønn, og beregningsmodellen for folketrygd tar utgangspunkt i faktisk opptjent
pensjonsbeholdning i folketrygden. Figuren viser at tjenestepensjonsordningen vil sikre at
samlet pensjon blir 66 prosent som forutsatt i pensjonsplanen selv om pensjonen fra
folketrygden blir lavere enn når gjennomsnittslønn er lik sluttlønn (se Figur 46). Tjenestepensjonsordningen kompenserer med andre ord for lav folketrygdopptjening.

Samlet pensjon fra folketrygd og
tjenestepensjonsordning som andel av
sluttlønn

Figur 49 Alternativ 3: Samlet pensjon, sluttlønn høyere enn gjennomsnittslønn
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Forutsetninger: Gitt i vedlegg 2, ny alderspensjon i folketrygden, tjenestepensjon beregnet med beregningsmodell basert på
faktisk opptjening i ny alderspensjon i folketrygden, sluttlønn 7 % høyere enn gjennomsnittslønn

Det vil være svært krevende for pensjonsinnretningene å skulle avgjøre hva som er grunnen
til at det er forskjell mellom sluttlønn og gjennomsnittslønn. Det vil dermed neppe være
mulig å lage regler som innebærer at ordningen for eksempel kun skal kompensere de som
har hatt en sterk lønnsvekst gjennom karrieren, og ikke de som har jobbet deltid.
4.4.3 Forholdsmessighet
En ny beregningsmodell som tar utgangspunkt i informasjon fra NAV om medlemmenes til
enhver tid faktiske opptjente pensjonsbeholdning vil føre til beregningen av folketrygd vil
treffe faktisk folketrygd veldig godt. Dermed vil samlet pensjon også komme nær pensjons-
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nivået som er fastsatt i pensjonsplanen. Følgelig vil forholdsmessighetsprinsippet vil være
oppfylt også med denne modellen.
4.5 Endringer i kostnadene
Når beregnet folketrygd endres vil også pensjonen beregnet for den enkelte bli endret.
Opptjent pensjon må stå urørt ved omlegging av beregningsmodellen. For arbeidsgiverne vil
dermed kostnadene ved overgang til ny ordning være avhengig av om opptjent pensjon er
større eller mindre enn den ville vært etter gammel beregnet folketrygd.
Før det eventuelt vedtas at foretakene kan fortsette ytelsesordningene med ny beregnet
folketrygd eller reel folketrygd, bør mulige kostnadseffekter vurderes nærmere.
Dersom foretaket fortsetter å beregne folketrygd som før vil det ikke være noen endring i
kostnadene for foretakene.
Pensjonsinnretningenes risiko kan om ønskelig også minimeres i denne type ordninger ved å
sette grunnlagsrenten lavere enn i dag.
4.6 Tilpasning til lov om foretakspensjon
Lov om foretakspensjon § 5-5 om beregnet folketrygd må endres dersom det skal tillates
ytelsesordning der det legges til grunn en annen folketrygd enn den som følger av loven i
dag og som er nedfelt i FNOs bransjestandard.
I en overgangsperiode, og for personer født før 1963, kan det være aktuelt å beholde dagens
ordlyd, se også punkt 2.3 om overgang fra dagens ytelsespensjon. For andre fødselsår vil ny
bestemmelse kunne være følgende, der endringen er markert med streker:
§ 5-5. Beregnet folketrygd
(1) Forutsetter pensjonsplanen at pensjonsytelsene for de enkelte medlemmer skal utgjøre et
beløp fastsatt ut fra lønn og beregnet folketrygd, skal folketrygdens ytelser enten
beregnes ut fra pensjonsbeholdningen i folketrygden til enhver tid med tilpasninger gitt i
forskrift, eller beregnes etter følgende regler:
a. Inntektspensjonen beregnes ut fra en pensjonsbeholdning som er beregnet som
opptjent pensjon over 40 år med dagens lønn, pensjonsalder 67 år, ....
(delingstallet)
b. Det kan ved beregning av inntektspensjonen gjøres antagelser om at lønn
gjennom yrkeslivet har vært lavere enn dagens lønn.
(2) I regelverket kan det bestemmes at folketrygden skal beregnes ut fra folketrygdens regler
før 2010, og dermed etter følgende regler:
a. grunnpensjonen for samtlige medlemmer settes til grunnbeløpet eller tre firedeler av
dette,
b. tilleggspensjonen beregnes for hvert medlem etter folketrygdens regler på grunnlag av
den lønn som er pensjonsgivende i ordningen. Dersom den beregnede tilleggspensjonen er
mindre enn folketrygdens særtillegg, skal beregnet tilleggspensjon settes lik særtillegget,
c. senere endringer i folketrygdens regelverk skal være uten betydning for rett til opptjent
pensjon.
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c.

(2) I regelverket kan det fastsettes at arbeidstakere som på grunn av alder ikke
har rett til full tilleggspensjon etter folketrygden, skal gis et tillegg til
pensjonsytelsen som tilsvarer den manglende tilleggspensjon etter folketrygden.
(3) Skal det ved fastsettelse av pensjonsytelsen tas hensyn til deltidsansettelse, beregnes
ytelsen fra folketrygden på grunnlag av lønn i full stilling og reduseres forholdsmessig på
samme måte som ved beregningen av pensjonsgrunnlaget for deltidsstilling.
(4) Ved beregningen av ytelsene fra folketrygden i samsvar med bestemmelsene i første til
tredje ledd skal det regelverket som gjaldt for folketrygdloven kapittel 19 pr. 31. desember
2010 legges til grunn. Som folketrygdens grunnbeløp benyttes likevel det til enhver tid
gjeldende grunnbeløp i folketrygden.

Det er her ikke vurdert lovtekst knyttet til uføre- og etterlatteytelser, fusjoner, fisjoner med
mer.
4.7 Oppsummering
Det er i dette kapittelet vist at de tre vurderte alternative beregningsmodellene for ny
folketrygd både kan benyttes og bør kunne sies å tilfredsstille eventuelle krav til
forholdsmessighet på samme måte som dagens beregningsmodell fra FNO. Ved
vurderingene av samlet pensjonsnivå er det ikke tatt hensyn til at folketrygden
levealdersjusteres, og det er heller ikke forutsatt levealdersjustering i ytelsesordningen.
Hovedtrekk ved de forskjellige alternativene er gitt i Tabell 5.
Tabell 5 Alternative beregningsmodeller for folketrygdens alderspensjon
Alternativ 1
Beholde dagens
beregningsmodell

Alternativ 2
En ny beregningsmodell
tilpasset ny folketrygd

Alternativ 3
Benytte faktisk opptjent
pensjonsbeholdning i ny

Side | 59

Kjennetegn ved modellen:
Samme input som i dag
Ingen endring i pensjonsplanene er nødvendig.
Ytelsene fra ytelsesordningene blir på samme nivå som i dag.
Arbeidsgivers utgifter blir på samme nivå som i dag.
Vil trolig treffe langt dårligere enn i dag. Avvik mellom pensjonsplanen og samlet pensjon vil bli vesentlig større enn i dag.
Kjennetegn ved modellen:
Det trengs ikke mer input enn i dag (holder med fødselsår og
dagens lønn).
Ytelsene fra ordningen vil endres i forhold til i dag. Endringen vil
være personavhengig.
Arbeidsgivers utgifter vil endres i tråd med at ytelsen endres.
Samlet pensjon vil bomme mer på målsatt pensjonsnivå (eks. 66
%) enn i dag for arbeidstakere som har flere eller færre
opptjeningsår i folketrygden enn det som er antatt i
beregningsmodellen, og der det er stor forskjell mellom
sluttlønn og gjennomsnittslønn. Dette kan det gjøres
tilpasninger i beregningsmodellen for å utjevne dette.
Kjennetegn ved modellen:
Krever input fra NAV
Ytelsene fra ordningen vil endres i forhold til i dag. Endringen vil
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folketrygd
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være personavhengig.
Arbeidsgivers utgifter vil endres i tråd med at ytelsene endres.
Modellen sikrer at beregningen av folketrygd vil treffe svært
godt. Samlet pensjon fra tjenestepensjon og folketrygd vil for de
aller fleste kunne komme svært nær det samlete pensjonsnivået
som er fastsatt i pensjonsplanen.
Tjenestepensjonsordningen vil kompensere for lite opptjening i
folketrygden. Samtidig blir tjenestepensjonen lav når
folketrygdopptjeningen er høy. Modellen kan tilpasses slik at
den ikke kompenserer for lav folketrygdopptjening, men
beregnet folketrygd vil da treffe dårligere.
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Vedlegg 1 – Banklovkommisjonens mandat
«Departementet ber Banklovkommisjonen utrede og foreslå endringer i lov om
foretakspensjon, i lov om innskuddspensjon og i lov om obligatorisk tjenestepensjon, ev.
også i lovgivningen om individuell pensjonsordning, for å tilpasse disse lovene til de
endringer som er vedtatt i folketrygden, jf. lov 5. juni 2009 nr. 32 om endringer i
folketrygdloven (ny alderspensjon), og ny AFP-ordning. Det legges til grunn at regelverket i
hensiktsmessig grad utformes slik at det følger opp hovedprinsippene i den vedtatte
folketrygden.
Departementet ber om at Banklovkommisjonen tar med følgende i sin utredning:
Alleårsopptjening
En vurdering av hvorvidt opptjening av pensjon i alle yrkesaktive år (alleårsopptjening) bør
innføres som et generelt opptjeningsprinsipp i tjenestepensjonsordningene i privat sektor.
En vurdering av om gjeldende sluttlønnsbaserte ordninger bør avvikles med rimelige
overgangsordninger for eksisterende ordninger, ev. om slike ordninger skal kunne
videreføres, f. eks. for eksisterende medlemmer, dersom alleårsopptjening innføres som et
generelt opptjeningsprinsipp, til erstatning for bl.a. sluttlønnsprinsippet slik dette nå
praktiseres. Ev. hvordan sluttlønnsbaserte ordninger kan videreføres sammen med den
vedtatte folketrygden.
Delingstall (levealdersjustering)
En vurdering av om det er hensyn som tilsier at delingstall skal innføres i
tjenestepensjonsordningene i privat sektor, og om det er gjennomførbart å innføre
delingstall, og i tilfelle hvordan.
Fleksibel pensjonsalder
En vurdering av om og ev. hvordan fleksibel pensjonsalder fra 62 år bør innføres i de private
tjenestepensjonslovene. Både i forhold til hel eller delvis uttak av alderspensjon fra nevnte
aldersgrense.
Sentrale problemstillinger for den nærmere vurdering av løsninger vil etter departementets
syn være:
 Hvordan en skal omregne årlig alderspensjon for uttak i ulike aldre, herunder om
retten til, eller vilkårene for, uttak bør påvirkes av den seleksjonsproblematikk som
kan oppstå ved fleksibelt uttak.
 Om det bør innføres ulike regler for opptjening av alderspensjon før og etter fylte 62
år.
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Beregnet folketrygd i lov om foretakspensjon
En vurdering av og utkast til endringer i bestemmelsen om beregnet folketrygd i lov om
foretakspensjon, samt en vurdering av om knekkpunkter, maksimale innskuddssatser mv. i
innskuddspensjonsloven bør endres.
Ved utforming av forslag bes Banklovkommisjonen om å bygge videre på de grunnleggende
prinsipper som ivaretar hensyn til likebehandling av, og forholdmessighet mellom, ansatte
når tjenestepensjonene ses sammen med folketrygd beregnet etter regler som vedtatt i lov
5. juni 2009 nr. 32 om endringer i folketrygden (ny alderspensjon), jf. også de vurderinger
som framkommer i NOU 2009: 13 om Brede pensjonsordninger kapittel 9.
Nytt opptjeningssystem
En vurdering av og utkast til lovregler om opptjening av alderspensjon etter en såkalt
”hybridordning” som beskrevet i NOU 2009: 13 om Brede pensjonsordninger avsnitt 7.3.4, jf.
at et slikt opptjeningsprinsipp etter utvalgets vurdering er godt tilpasset
opptjeningsprinsippene for ny alderspensjon i folketrygden.
Alderspensjonens varighet
En vurdering av om minstekravet i pensjonslovene til alderpensjonenes varighet bør økes,
gjøres livsvarig eller om det alternativ bør stilles krav om at alderpensjon minst må utbetales
fram til medlemmet har fylt 77 år, uavhengig av når uttaket av alderspensjon tar til.
Regulering av løpende pensjoner
En vurdering av reglene om regulering av løpende pensjoner (pensjoner under utbetaling), jf.
finansministerens brev til Stortinget 8. februar 2008 (Svar på spørsmål 568 til skriftlig
besvarelse fra stortingsrepresentanten Erna Solberg). Kommisjonen bes for øvrig legge opp
til at reguleringen av løpende pensjoner følger opp det nye reguleringsprinsippet som er
vedtatt for folketrygden og som vil legges til grunn også for offentlige tjenestepensjoner.
Overgangsordninger
Banklovkommisjonen bes vurdere i hvilken utstrekning nytt regelverk skal gjelde pensjon
som er opptjent før endringene gis ikrafttredelse, og foreslå en hensiktsmessig tidsfrist for
tilpassing av eksisterende ordninger til nytt regelverk.
Banklovkommisjonen bes også vurdere hvor lang tid selskapene bør få til å legge om sine
systemer.
3. Arbeid og frist mv.
Finansdepartementet har som nevnt over sendt NOU 2009: 13 på høring med frist 11.
september 2009. NOU 2009: 13 inneholder vurderinger som berører Banklovkommisjonens
arbeid. Departementet vil oversende relevante høringsmerknader til Banklovkommisjonen
etter hvert som de mottas.
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Banklovkommisjonen skal i sitt arbeid følge utredningsinstruksen, herunder gi en tilstrekkelig
oversikt over økonomiske og administrative konsekvenser. Slik det er anført som hovedregel
for offentlige utredninger, skal minst ett forslag baseres på uendret ressursbruk innen
vedkommende område. Banklovkommisjonens forslag til endringer i de skattebegunstigede
tjenestepensjonsordningene i privat sektor bør i utgangspunktet være provenynøytrale for
det offentlige.
Det bes om at Banklovkommisjonen avgir en utredning innen 30. april 2010. For å sikre
framdrift på nødvendige tilpasninger til ny alderspensjon i folketrygden, kan
Banklovkommisjonens vurderinger av det samlede saksområde nevnt ovenfor etter
foreleggelse for Finansdepartementet fordeles – dersom det er hensiktsmessig - på to
utredninger. Innhold og fremdrift i den første utredningen skal i tilfelle tilpasses med sikte på
at nødvendige lovendringer for å tilpasse pensjonsordningene til fleksibel pensjonsalder,
endret beregning av folketrygden og økte krav til utbetalingsperiodens lengde, samt
nødvendige overgangsregler, kan settes i kraft 1. januar 2011.»
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Vedlegg 2 – Beregningsforutsetninger
Forutsetninger for beregningene i punkt 3.5
For alle:
Forventet avkastning på 5,3 prosent, tilsvarende historisk avkastning i livselskapene i
tabell 5.3 i NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II
Forventet G- og lønnsregulering på 4,5 prosent, tilsvarende historisk regulering i
tabell 5.3 i NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II
Startalder 27 år, 40 års opptjening
Lønn 6 G
For beregning av hybridene:
Opptjeningsmodell 2: Årlig opptjening på 0,42 prosent av lønn opp til 7,1 G og 1,77
prosent av lønn mellom 7,1 og 12G
Tariffen K2005, S2020 med Finanstilsynets sikkerhetsmarginer, grunnlagsrente 2,5
prosent, kvinne
For beregning av dagens ytelsesordning:
66 prosents ordning, som tilsvarer en beregnet folketrygd der pensjon og folketrygd
etter ny modell og 40 års opptjening i folketrygden skal gi 66 prosent av lønn
folketrygd beregnes etter FNOs modell, ektefellefaktor 0,75, fødselsår 1967
Tariffen K2005, S2020 med Finanstilsynets sikkerhetsmarginer, grunnlagsrente 2,5
prosent, kvinne
Krav om 30 års opptjeningstid for full pensjon
For beregnings av standardmodellen
Maksimale satser som foreslått i NOU 2012:13 Pensjonslovene og
folketrygdreformen II, dvs. 7 prosent av lønn opp til 7,1 G og et tillegg på 18,1
prosent av lønn for lønn mellom7,1 og 12 G
Dødelighetsarv som i tariffen K2005, S2020 med Finanstilsynets sikkerhetsmarginer,
kvinne
Delingstall lik forventet gjenstående levetid for kvinne i tariffen nevnt over (20,11)
Reguleringsfondet er ikke tatt hensyn til ved uttak
Det arbeides med ny tariff i FNO for tiden, men det er ennå høyst uklart hvordan den vil bli.
Beregningene er derfor gjort ut fra dagens tariffer.
Forutsetninger for beregningene i punkt 4
Alle pensjoner er beregnet for uttak ved 67 år.
For beregning av pensjon fra ytelsesordning:
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66 prosents ytelsesordning, dvs. at ordningen skal sammen med beregnet folketrygd
gi en pensjon på 66 prosent av lønn
Krav om 30 års opptjeningstid for full pensjon
For folketrygd beregnet etter FNOs modell:
ektefellefaktor 0,75, fødselsår 1967
For beregning av ny folketrygd:
gift, dvs. minste pensjonsnivå etter ordinær sats
40 års opptjeningstid ved 67 år
ingen levealdersjustering
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