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Hva er alderspensjon 

Alderspensjon skal sikre inntekt i alderdommen 

NHO: pensjonsinntekt må sikres både med 

alderspensjon fra folketrygd, tjenestepensjon og med 

muligheter for individuell pensjonssparing 

UNIO: skal sikre videreføring av levestandard som 

pensjonist 
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Hva er garantert pensjon 

Garanti mot finansiell risiko for pensjonen 

Garanti for økt pensjon ved økt lønn (lønnsutvikling) 

Garanti for livsvarig utbetaling/langt liv 
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Hva skal/bør/kan garanteres    

Tradisjonelt: 

Garanti mot finansiell risiko 

Forsikringsselskap/pensjonskasse  

Garanti for økt pensjon ved økt lønn (lønnsutvikling) 

Bedriften 

Garanti for livsvarig utbetaling/langt liv 

Forsikringsselskapet/pensjonskasse 
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Hvilke garantier vil forsikringsselskapene gi 

Vil tilby kapitalforvaltning uten garantier, selv om de kan 

ta betalt for garantien 

Ønsker ikke å garantere for utvikling i levealder hverken 

fra innbetalingstidspunkt eller pensjonsuttak 
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Finansavisen 30.10.2014 
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Hva med pensjonskassene 

Mer villige til å gi garantier 

Kan ha andre krav fra eier enn forsikringsselskap som er 

aksjeselskap 
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Hva er risikoen for forsikringsselskapene 

med hybriden 

Kan ha finansiell garanti på 0 % på innskutt beløp 

Garanti for utvikling i dødelighet etter at pensjonsuttaket 

har startet 
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Hva slags garantier ønsker bedriftene 

Forutsigbare utgifter 
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Forutsigbare utgifter til pensjon 

Ytelsesordningene 

Stadig lavere garantert rente som har gitt økt premie 

Finanskrise og dårlig avkastning  

Premie for rentegaranti 

Økt levealder som gir økt premie for samme pensjon fra 67 år 

Regnskapsregler med parametre som stadig endres 

• Forventet avkastning, lønnsøkning, levealder endres minst en gang i 

året 

Innskuddsordning og hybrid 

Innskuddet/premien er kun avhengig av lønn til enhver tid 
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Hva slags garantier ønsker de ansatte 

Pensjon på et visst nivå 

Pensjon regulert som lønnsvekst 

Forutsigbar pensjon  

Sikkerhet 
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Dine penger 2014 
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Noen forskjeller mellom innskuddspensjon 

og hybrid 

Kan lages nesten like, med unntak av håndtering av 

dødelighetsarv 

Innskuddspensjon er stort sett uten garantier, med 

individuelt investeringsvalg, de fleste velger 10 eller 15 

års utbetaling, oppspart kapital går til arvingene ved død 

Hybriden skal i utgangspunktet ha garanti for 

innskuddene, kan ha regulering etter alminnelig 

lønnsvekst (eller foretakets) og livsvarig utbetaling, 

oppspart kapital går til forsikringsfellesskapet ved død 

Actecan lager en liten rapport om forskjeller mellom de to 

ordningene nevnt over 
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Noen forskjeller i årlig pensjon mellom 

innskudd og hybrid fra pensjonsuttak 

Kan ligge i avkastningen dersom forvaltningen er 

forskjellig 

Noe høyere pensjon fra hybridordningen  
(dersom avkastning er lik, antatt samme utbetalingstid: forventet 

gjenstående levetid, på grunn av dødelighetsarv) 

Langt mindre pensjon fra innskuddsordningen for kvinner 
(dersom avkastning er lik, antatt samme utbetalingstid: forventet 

gjenstående levetid, pga større innskudd for kvinner i hybriden for å sikre 

livsvarig utbetaling) 
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Hva slags garantier og pensjoner er 

samfunnet tjent med 

Tjenestepensjon som minst veier opp for lavere 

folketrygd enn forutsatt i 1968 

Livsvarig eller opphørende pensjoner 
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Samfunnet har behov for livsvarige 

utbetalinger 

Folketrygden har livsvarig utbetaling 

Offentlig tjenestepensjon har livsvarig  utbetaling 

Privat AFP har livsvarig utbetaling 

De fleste ytelsesordninger i privat sektor har livsvarig 

utbetaling 

Ikke krav om livsvarig utbetaling fra obligatorisk 

tjenestepensjon 

Innskuddspensjon utbetales som regel i 10 år 

Hva om flertallet av pensjonistene i fremtiden  ikke får 

utbetaling ut over folketrygden etter 77 år? 
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Fremtidens garantier ? 

Pensjonskasser og gjensidige selskap tilbyr rentegaranti 

fra og med 0 % og livsvarig utbetaling 

Forsikringsselskap (AS) tilbyr maksimalt 0 % rentegaranti 

og garanti for langt liv fra uttak av pensjon (hybriden) 

 

17 



18 

Hvem bestemmer fremtidens pensjon og 

garantier?  

Forsikringsselskapene  

Pensjonskassene  

Partene i arbeidslivet  

Den enkelte bedrift  

Forsikringsmeglere 

Norske/europeiske 

myndigheter 

Andre  
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