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Høring - forskrifter mv. om egen pensjonskonto
Den norske tannlegeforening gir følgende innspill til «Høring - forskrifter mv. om egen pensjonskonto».
Vi er opptatt av at innføringen av «egen pensjonskonto» skal nå målene om og bidra til:
-

at pensjonsmidlene forvaltes mer effektivt og gir mest mulig pensjon for en gitt innbetaling.
at pensjonssystemet virker nøytralt på arbeidsmarked og ved jobbskifte.
at det enkelte medlem får økt oversikt over egen pensjonsopptjening, og
at det enkelte medlem får økt innflytelse over egen pensjon.

I kapittel 2 drøftes 2 modeller for standardisert kompensasjon fra arbeidsgiver når arbeidstaker velger
selvvalgt leverandør. Vi støtter departementets syn at forskriftene ikke bør åpne for begge modellene. NTF
mener modell 1 bør være den foretrukne, den gir et mest nøytralt resultat og dette anser vi som en fordel for
våre medlemmer.
I kapittel 3 behandles overføring av 3 ulike pensjonskapitalbevis, pensjonskapitalbevis med garanti,
pensjonskapitalbevis under utbetaling og pensjonskapitalbevis med særaldersgrense.
Tannlegeforeningsmedlemmer i offentlig sektor har særaldersgrense, de fleste av våre medlemmer i privat
sektor er selvstendig næringsdrivende.
Tannlegeforening støtter forslaget om at arbeidstaker som har pensjonskapitalbevis med garanti må få
informasjon om dette og hvilke virkninger det har om beviset overføres til arbeidstakers pensjonsordning.
Disse bevisene bør heller ikke kunne overføres uten aktivt samtykke, da overføringen innebærer tap av
garantien.
Vi støtter forslaget om å fastsette i forskrift at pensjonskapitalbevis under utbetaling ikke skal kunne overføres
til egen pensjonskonto.
For pensjonskapitalbevis med særaldersgrense foreslår departementet at slike ikke skal kunne overføres til
ordning uten særaldersgrense uten aktivt samtykke, det er vi enig i.
Dernest forslår departementet at pensjonskapitalbevis uten aldersgrense ikke skal kunne overføres til egen
pensjonskonto med særaldersgrense. Det er vi uenige i. Den nevnte overføring påvirker ikke innskuddet, ikke
utbetaling, og pålegger verken arbeidstaker eller leverandør økte kostander. Vi kan heller ikke se at
overføringen vil være i strid med begrunnelsen for den aktuelle aldersgrensen.
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Kapittel 4 beskrives utfyllende regler om informasjon. Regler om informasjon skal bidra til at arbeidstaker kan
ta et informert valg. Da arbeidstaker står overfor kompliserte problemstillinger og mange valg vil
informasjonsbehovet være stort. Arbeidstaker kan velge å flytte både sin tidligere og nåværende opptjening til
en annen pensjonsleverandør enn arbeidsgivers leverandør. Arbeidstaker kan også velge å beholde sine
pensjonskapitalbevis, slik at disse fortsatt forvaltes adskilt fra nåværende pensjonsopptjening. Vi støtter derfor
departementets forslag om å fastsette i forskrift at det skal opplyses om både samordning av
utbetalingsperioden og at en ved sammenslåing kan miste muligheten til å ta ut pensjonen raskere, samt at
man kan miste retten til å ta ut alderspensjonen i henhold til den enkeltes særaldersgrense.
I kapittel 5 legger departementet til grunn at det må foretas en registering av arbeidstakernes valg, både
reservasjoner og selvvalg, dette er vi helt enige i. Vi ønsker også at det presiseres i forskrift at reservasjoner,
valg av leverandør mv. skal fortas av arbeidstaker selv på en nøytral plattform. For eksempel «Norsk Pensjon».
I kapittel 6 støtter vi departementets forslag når de antar at det bør forskriftsfestes like forvaltningssatser og
samme investeringsvalg når tidligere opptjent kapital skal forvaltes i nåværende ny ordning.
I kapittel 7 bes det om høringsinstansenes merknader til om overføring av pensjonsmidlene skal gjennomføres
etter 10 virkedager etter at tremånedersfristen har gått ut, og ikke etter én måned, slik lovregelen er i dag.
Tannlegeforeningen imøteser en frist på 10 dager og kan ikke se at tilbyderen av dette produktet skal ha lengre
frist enn det tilbydere av for eksempel aksjesparingskonto har.
Vi har ingen merknader til kapittel 8.
I kapittel 9 behandles spørsmålet om det bør stilles krav til bevaring av historikk knyttet til tidligere
opptjening. Tannlegeforeningens medlemmer erfarer fra tid til annen at pensjonsopptjening i tidligere
arbeidsforhold ikke er registret eller er innmeldt med feil pensjonsgrunnlag. De har m.a.o. hatt et
arbeidsforhold i mange år hos tidligere arbeidsgiver uten å være innmeldt i pensjonsordningen eller er
innmeldt med feil stillingsprosent/lønn. Våre erfaringer tilsier dermed at bevaring av historikk vil være
særdeles viktig.
Vi har ingen merknader til kapittel 10.
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