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Fremtidens pensjonsordninger er 
innskuddsbaserte 

• Den nye folketrygden er innskuddsbasert 
– 18,1 % av lønn, pensjonsbeholdning, alleårsopptjening 

 
• Innskuddspensjon overtar i privat sektor 

– Ytelsesordningene dyrere som følge av økt levealder og lav rente – heller ikke 
tilpasset ny folketrygd 
 

• Nye innskuddsbaserte hybridprodukter både med og uten rentegaranti 
– Men med dødelighetsarv og mulighet for lønnsregulering av 

pensjonsbeholdningene 
 

• Partenes utredning tar utgangspunkt i lov om innskuddspensjon 

Sluttlønn Sluttlønn 

Tradisjonell pensjon Fondsbasert pensjon 

Ytelsesbasert 
66 % av sluttlønn 
30 års opptjening 
Livsvarig 
Uttak fra 67 år 

Innskuddsbasert 
Investeringsvalg 
Alleårsopptjening 
Opphørende 
Fleksibelt uttak 



350  309   253  

810  899  
 1 134  
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Bedriftene har valgt… 

Kilde: Finans Norge, Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon 2014, egne tall 

2014 forventes å bli det første året der 
premie til innskuddsordninger overstiger 
premien til ytelsesordninger  
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Andel lukkede ytelsesordninger etter 
bedriftsstørrelse i Storebrand 

Lukket Åpen



… men vi drar fortiden med oss! 

• Tre fjerdedeler av pensjonsformuen til ansatte i privat sektor 
ligger i garanterte produkter 

• 253 000 arbeidstakere får fortsatt opptjening i 
ytelsesordninger - Ca 15 mrd kr i årlige premier 

Reserver fordelt på produkt, pr Q3 2014 
Kilde Finans Norge 



Markedsforhold og regulatoriske endringer utfordrer 
de garanterte produktene 

5 

•Historisk lavt rentenivå 
•Ytelsesordningene blir dyrere, svært utfordrende 
for fripolisene 

• Ikke oppregulering av garanterte ytelser 

Lav rente 

 
•Ny dødelighetstariff (K2013) 
•Økte premier for ny opptjening 
•Overskudd til oppreservering 

Langt liv 

•Høye kapitalkrav for fripoliser 
•Selskapene tilpasser seg gjennom å redusere risiko Solvens II 

•Sluttlønnsbaserte ytelsesordninger er ikke tilpasset 
pensjonsreformen 

•Økt sparing i innskuddsordninger 

Norsk 
regelverk 



864 864 864 864 

214 

801 

1 185 
1 510 

Garanti
3,5%

Forsiktig Balansert Offensiv

Innskudd

Avkastning

Forvaltningsform har stor betydning for 
fremtidig pensjon 

Pensjonssaldo ved 67 år 

Arbeidsstart 
ved 25 år 

1.665 

2.049 

2.374 

Forutsetninger: Nominell avkastning etter FNO-satser 5,3 % (forsiktig), 6,2 % (balansert) og 6,7 % (offensiv). 
Innskuddsordning 5 % av lønn (1-12 G). Startlønn 500.000. G = 88 370. Årlig lønns- og G-vekst 2,5 %. Inflasjon 
2,5 %. Saldo uttrykt i dagens kroneverdi.  

Saldo (1000 kr) i dagens 
kroneverdi 

1.078 

1 %-poeng høyere årlig avkastning 
-> 25-30 % høyere pensjonssaldo 



Anbefalt Pensjon – Storebrands 
standardvalg for innskuddspensjon 

• Storebrands til enhver 
tid anbefalte 
sammensetning av fond 
 

• Bedre tilpasning av 
aksjeandel i forhold til 
alder gir rett risiko til 
rett tid 
 
 

• Aksjeandelen er høy for unge fordi det er smart å ha en høy andel 
aksjer når det er lenge til pensjonspengene skal utbetales   
 

• Aksjeandelen er stadig avtagende med økende alder for å trygge 
midlene når utbetalingstidspunktet nærmer seg 
 

Tar mer risiko tidlig i 
livet. 

Lang tidshorisont og liten 
kapital. 

Reduserer risiko 
senere. 

Kort tidshorisont 
og stor kapital. 

80 % aksjer 

65 % aksjer 

20 % aksjer 



Fripoliser med investeringsvalg – 
passer for mange, men ikke alle 

• Positivt at myndighetene har åpnet for 
konvertering av fripoliser til 
investeringsvalg 

 
• Storebrand har tilbudt konvertering 

siden 15. oktober 
 
• Hittil har over 3 400 kunder med ca 

940 mill kr i reserver konvertert 
 

• Storebrand Anbefalt pensjon er 
standardprofil 
 

• Konvertering passer for mange, men 
ikke alle 
 



Forvaltningen av fripoliser angår alle 

Fripoliseholderen 
• Suboptimal forvaltning 
• Liten eller ingen 

regulering 
• Garanterte ytelser taper 

kjøpekraft 

Arbeidsgivere 
• Viktig at midler 

arbeidsgiver har betalt 
inn forvaltes optimalt 

• Ansatte får ikke den 
pensjonen de forventer 

Livselskapet 
• Fripolisene krever svært 

mye kapital 
• Ikke forretningsmessig 

bærekraftig 



Fripolisekommisjon?  

• Fripoliser utgjør en vesentlig 
og raskt voksende del av den 
samlede pensjonsformuen 
 
 

• Berørte parter og 
myndighetene bør sette seg 
ned sammen og vurdere 
endringer som kan sikre en 
bedre forvaltning og mer 
pensjon 
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