
Kommentarer til rapport om  
«Er hybrid tjenestepensjon et 
alternativ til innskuddspensjon?» 
 



Fagforbundet 

• 355 000 medlem-
mer, størst i LO 

• Medlemmer med 
alle typer pensjon! 

• Nå også med 
«bastardpensjon»! 



Hvem skal ta ansvar for framtidas 
pensjon? Deling av risiko gir 
bærekraft 

Arbeidstaker 

Arbeidsgiver Forsikringsselskap 

Innskudds-
pensjon 

Ytelses-
pensjon 

«Hybrid» 

- Avkastning 
- Levealder 
- Kjønn 
- Regulering 
- Opptjeningstid 
- Kostnader 
- Uføre 
- Etterlatte 
 

«Påslag» 



World Economic Forum – mai 2017 



Viktig med alternativ til 
innskuddspensjon 
• Vi har nå tariffavtalt ordninger med: 

 Virke 
 KS Bedrift 
 KA – Kirkens arbeidsgiverforening 
 FUS (Trygge barnehager) 

• Framover 
 Kunnskapsbygging 
 Produkt- og lovutvikling 
 Utvikle markedet, leverandører og kunder 



Produktmodeller i avtalene  
Virke – 
HUK 

KS Bedrift FUS KA – orga-
nisasjoner 

Standard 
tariffavtaler 

Satser Maks Maks Maks Maks Maks 

AFP Privat Privat Offentlig lik Privat Privat 

Regulering i 
opptjening 

Lønnsvekst Lønnsvekst * Avkastning Lønnsvekst Lønnsvekst 

Regulering i  
utbetaling 

Avkastning Avkastning Avkastning Avkastning G-regulering 
minus 0,75 % 

Garanti kapital 0 – garanti 0 – garanti 0 – garanti 0-garanti 0 - garanti 

Reguleringsfond Ikke 
begrenset 

Ikke begrenset Ikke aktuelt Ikke begrenset Ikke begrenset 

Uføre Offentlig 
lik 

Offentlig lik Offentlig lik Offentlig lik Offentlig lik 

Etterlatte Gruppeliv Gruppeliv Pensjon Gruppeliv Gruppeliv 
*Om ikke lokal enighet om annet 



Våre vurderinger 

• Viser at hybrid tjenestepensjon er et 
bra produkt og et reelt alternativ til 
innskuddspensjon 

• Bør være attraktivt for de arbeids-
giverne som orker å sette seg inn i det 

• Viser at det er behov for utvikling av 
lovverket/produktet 

• Regnskapsavklaringer 



HEI!!!! 

• Er det flere der ute som tør å mene 
noe om framtidas pensjon? 

• Eller er det innskuddspensjon som må 
være løsningen for hele norsk 
arbeidsliv? 

• Er bærekraft bare å redusere 
arbeidsgiver og forsikrings-
selskapenes risiko på bekostning av 
framtidas pensjonister? 
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