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NYHETSBREV 3/2016 

I dette nyhetsbrevet omtaler vi en forestående evaluering av AFP-ordningen i privat sektor. 
Vi kommenterer også situasjonen rundt Silver Pensjonsforsikring AS, og gir en kortfattet 
oppsummering av en utredning om individuell pensjonskonto. 
 
Evaluering av AFP i privat sektor 
Da dagens avtale om AFP i privat sektor ble 
inngått mellom LO og NHO i tariffoppgjøret i 
2008, var det enighet om at ordningen skulle 
evalueres i 2017.  
 
LO, NHO og øvrige parter i ordningen er 
enige om mandat og modell for evalueringen. 
En endelig rapport skal foreligge 15.12.2017.  
 
Endringene i AFP var en del av pensjons-
reformen. Etter ny avtale er AFP utformet 
som et nøytralt påslag til ny alderspensjon fra 
folketrygden. Pensjonsutgiftene finansieres 
av Staten og arbeidsgiverne. Staten dekker 
1/3, mens 2/3 dekkes ved premie fra 
arbeidsgiverne.  
 
Fellesordningen for AFP administrerer 
ordningen, under tilsyn av Arbeids- og 
sosialdepartementet.  
 
Evalueringen i 2017 skal gi partene et bredt 
grunnlag vurdere hvordan fremtidens AFP 
kan se ut – først og fremst gjennom en 
grundig gjennomgang av dagens system. 
Partenes eventuelle ønsker om endringer i 
AFP blir tema tariffoppgjøret i 2018, og blir 
dermed ikke berørt i evalueringen.  
 
Hva skjer med Silver? 
Det har vært sagt og skrevet mye om Silver 
Pensjonsforsikring AS i mediene i det siste.  
 
Problemet som har rammet Silver, er i korthet 
at to omfattende kapitalkrav har truffet 
selskapet samtidig: 
 

1. Kundenes reserver må styrkes for å 
møte økende forventet levealder. 

2. Selskapets egenkapital må styrkes 
(vesentlig) for å møte kravene i EUs 
solvensregelverk, Solvens II. 

 
Avtaler uten garantielementer1 kan flyttes fra 
Silver til andre leverandører. I øyeblikket er 
det ingen aktører som tar imot avtaler med 
garanti2 – typisk rentegarantier. Disse beror 
dermed hos Silver. 
 
Silver har lansert en løsning på problemet 
som innebærer at de garanterte produktene 
overføres til et nytt foretak i Liechtenstein. 
Dette vil kunne ivareta alle behov både for 
eiere og kunder, men forutsetter tillatelse fra 
tilsynsmyndighetene i begge land.  
 
Utredning pensjonskonto  
I vår ble det ble besluttet å gjennomføre en 
utredning av mulighetene for å opprette 
individuelle pensjonskonti for arbeidstakere. 
Tanken er at alle har sin egen konto, som 
samler alle pensjonsmidler opptjent i 
arbeidsforhold på ett sted. 
 
Utredningen er utført av en arbeidsgruppe 
med medlemmer fra Finansdepartementet, 
Arbeids- og sosialdepartementet og 
Finanstilsynet.  
 
Arbeidsgruppen har vurdert adgang til å 
opprette personlig pensjonskonto hos en 
selvvalgt leverandør (egen pensjonskonto), 
adgang til egen tilleggssparing og håndtering 
av pensjon ved jobbskifte. Videre er det 
vurdert mulighet for å redusere aldersgrense 
for pliktig medlemskap, senke inntektsgrense 
for opptjening og krav til varighet for å 
beholde eiendomsrett til opptjent pensjon.  
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God Jul og Godt Nytt År! 

                                                                 
1
 Pensjonskapitalbevis fra innskuddsordning 

2
 Fripolise fra ytelsesordning 


