
Hvordan bør innskuddsmidlene 

forvaltes ?

NFF seminar om innskuddspensjon

Øistein Medlien | 14. januar 2020



Pensjon; Innskudd eller ytelse ?

− Er det hensiktsmessig at du og jeg selv tar ansvar for egen sparing ?
• Kostnadsmessig og resultatmessig ?

− Ønsker vi det ?

− Er bedriftene mer egnet som beslutningstakere og risikobærere ?

− Ønsker de det ?

− Er ytelsespensjon så mye dyrere for bedriftene ?

− Er innskuddspensjon så mye dårligere for de ansatte ?

− Veldig spesielt at vi går mot en løsning hvor «alle» i privat sektor har innskuddspensjon, mens alle i offentlig 
sektor har ytelse….

− «Hvordan få mest pensjon for penga ?»
− Viktig å forstå at det ikke kommer noe mer ut av et pensjonssystem enn hva vi putter 

inn (premier) og den avkastningen vi får; gjelder både innskudd og ytelse; forskjellen 
ligger på hvem som får og/eller betaler mer eller mindre

− Pensjon er i veldig  stor grad kapitalforvaltning !
• Avkastning er vesentlig viktigere  enn kostnader og dødlighetsarv
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Produksjon av pensjon 
=

Midler innbetalt + avkastning



Pensjon

=

Sparing

=

Kapitalforvaltning

= 

Avkastning og 

kjøpkraftsikring



Avkastning og kjøpekraftsikring

=    

Realaktiva        aksjer, eiendom

Tror på at aksjer speiler utviklingen i 

realøkonomien over tid, og dermed også 

kjøpekraftsutviklingen
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Hva er aksjer, og hvorfor er det bra og 

relevant for pensjonssparing ?

− Pensjonssparing => sikre kjøpekraft => «lønnsvekst» => KPI + reallønnsvekst => avh av BNP

− Ved å investere i aksjer får man ta del i verdiskapningen i et land (BNP), gjennom aksjemarkedet, 
og hvor øvrige aktiva må betraktes som «innsatsfaktorer» i denne verdiskapningen, og da med en 
lavere forventet avkastning enn for aksjer. 

− Og aksjer/verdiskapning bestemmer reallønnsvekst over tid… 

− Norske aksjer for å sikre norsk kjøpekraft ?

− Gjelder både innskuddspensjon og ytelsespensjon
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Dagens Næringsliv, Debatt, 19. juni 2012



Ikke noe nytt under solen…
Sitater hentet fra arbeider undertegnede gjorde i Storebrand midt 

på ’90-tallet

• ”Selv om selskapenes evne til å bære finansiell risiko nå er vesentlig bedret i 
forhold til foregående år, og selv om 20 % begrensningen evt skulle bli 
opphevet, er det imidlertid fortsatt langt igjen til at man kan si at regelverket 
tillater livselskapene å tilpasse kapitalforvaltningen optimalt.”

• ”Hovedproblemet i dagens regelverk for livsforsikring ligger uansett i at 
selskapene er nødt til å forvalte langsiktige penger relativt kortsiktig, når de 
er stillet overfor en årlig garantert avkastning, samt årlig tilføring av resultat 
til kundene med endelig virkning.”

• => ikke mulighet til å bygge buffere… mm



Skogstad Aamo om ytelsesbaserte ordninger

”Det er viktig å være klar over at dette er et meget krevende produkt både for de som 
skal betale det og de som skal forvalte ordninger og midler.”

”Med moderat eller lav avkastning er det et kostbart produkt for de som skal betale det.  
Bare med høy avkastning kan de reelle premiene holdes nede. For tiden synes utsiktene 
for dette heller dårlige.”

Tilsynsdirektør / Slutten av 1990-tallet



”Jeg vil stille spørsmål ved om de som skal 

tilby økte privatpensjoner i dag er godt nok 

rustet med bufferkapital og med 

hensiktsmessige rammevilkår til å kunne ta i 

mot disse utfordringer…..”

Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet, januar 2003

Om rammebetingelsene….



Bjørn Skogstad Aamo

− «Noen av de som voktet det gamle regelverket og alltid var skeptiske til investeringer i aksjer for å få 
økt avkastning, følte kanskje det var like greit at livsforsikring skulle holde seg unna aksjer». 

• Dette til tross for at meravkastning fra aksjer var en hovedkilde til avkastning i livsforsikring og 
pensjonsforvaltning i de fleste andre land, og til tross for at mulige perioder med lave renter ville fjerne mye av 
grunnlaget for privat pensjonsforsikring.» (s127)

− «For livsforsikring møtte vi en kombinasjon av folk i embetsverket og Banklovkommisjonenes leder, 
som av og til fungerte som museumsvoktere». 

• Resultatet ble at norsk livsforsikring har gitt sine kunder og eiere dårligere avkastning enn de kunne fått og har 
vært dårligere rustet til å møte utfordringer knyttet til garanterte renter i en lavrenteperiode og økende levealder. 
Det har svekket grunnlaget for forsikringsbasert tjenestepensjon.»
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Tidligere Tilsynsdirektør, «Læring fra kriser», 2016
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Nå kommer det (kanskje…) => mulighet til å bygge buffere !



Investeringer i kollektivporteføljen* –

livsforsikringsforetak
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Finanstilsynet
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Aktiva allokering i livselskapene
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Pensjonskasser

360 mrd
(privat og offentlig + fripoliser)

KLP

OPF

Fripoliser

Ytelsesordninger i private livselskap

/ Pensjonsmidler, totalt

Innskuddspensjon
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Privat sektor



Siktemålet med all form for pensjonssparing

− De avsatte midlene skal gå til fremtidig forbruk i pensjonsalderen

– Som et tillegg til Folketrygden

− Høy avkastning øker pensjonen til kundene i innskuddspensjon og reduserer kostnadene for bedriftene i ytelsespensjon

− For å unngå for stor risiko for tap av levestandard/høye kostnader, er det viktig at midlenes kjøpekraft opprettholdes

– Avkastningen må ses i forhold til: 

• inflasjon

• lønnsvekst

• velstandsvekst/BNP-vekst
− Dette er den langsiktige risikoen
− Den kortsiktige risikoen er relatert til svingninger i (aksje-) markedene

− Må investere mye mer i realaktiva

– Aksjer og eiendom

– Og kanskje mer i norske realaktiva enn i dag … 



Hvorfor spares det så forskjellig?
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Rentegaranti krever 
høy bufferkapital

Kilde: FNO, Finanstilsynet & selskapenes regnskaper



Aksjeandel i ulike investeringer
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Gått ned, hvorfor ?



Mange spørsmål og problemstillinger 

− Aksjeandel !

− Norge andel

− Nedtrapping

− Typiske porteføljer (ganske like hva gjelder aksjeandel, andel norske aksjer osv)

− Valg mellom aktiv og indeks (samt lit kombinasjoner)

− Valutasikret og usikret

− Innholdet i profilene er i stor grad egne fond, unntatt Gjensidige som ikke har egne fond

− Dårlige fondstilbud; få som får individuelle fondsvalg tilbudet, da arbeidsgiver må dekke kostnadene

− Kostnader, sterkt press i de bedriftsbetalte ordningene

− PKB => de nye fripolisene !!

− Pensjonskonto => samle alt 
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Forvaltning av innskuddspensjonsmidler



Spareprofiler Dnb
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20% norske aksjer, 20 års nedtrapping ?



Spareprofiler Gjensidige (aktiv)
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< 20% norske aksjer, Andelen aksjefond reduseres automatisk til 20 % i løpet av de siste 7 årene før den ansattes pensjonsalder

Trygg Balansert

Offensiv Aksjer



Spareprofiler Storebrand
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< 20% norske aksjer, aksjeandelen trappes ned siste 10 år



Spareprofiler Nordea
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Aktiva Bedrift og Vekstpensjon har en nedtrapping av risiko som starter når den ansatte fyller 55 år. Vi 

endrer da gradvis aktivasammensetning, og pengene plasseres i mer forsiktige investeringer. 

Nedtrappingen foregår over 15 år

Med Aktiva Bedrift kan den ansatte velge en aksjeandel på 10 %, 30 %, 50 %, 65 %, 80 % eller 100 %

Andel Norge ?



Forvaltningskostnader
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Innskuddspensjon 
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Forvaltningskostnader for pensjonskapitalbevis ligger noe (mye)  høyere 

Konkurransen i markedet gjør at de «offisielle» prisene i virkeligheten blir lavere

Kilde: Morningstar og Norsk Pensjon
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Hva har jeg selv gjort ?

Mye «ymse» fond => ikke så mange av disse vi anbefaler/benytter!

IPS

Fripolise med 

Investeringsvalg 

(Silver)

Innskuddspensjon

Fellesnevner; 

• 100% aksjer

• 50% i Norge

• Så lite som mulig i indeks
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Oppsummering og konklusjon

• Innskuddspensjon er meget konkurransedyktig med ytelsespensjon

• Forutsatt at man kommer med i ordningen i relativt ung alder 

• … en rimelig avkastning i aksjemarkedene

• … at man ikke investerer for lite i aksjer

• … reglene om kostnadsdekning kan gi uønskede effekter!

• Enda bedre blir det hvis man i tillegg har en forvalter som gjør det bedre enn 
markedet!

• Velg en investeringsprofil og hold fast ved den
– Timing er tilnærmet umulig for oss vanlig dødelige (dvs gjelder alle)

Ø. Medlien nov 2006



Innskuddspensjon

▪ Pt svært liten fokus på kapitalforvaltningen og kvaliteten på denne (rent 
kostnadsfokus) => dette erfarte vi selv ved skifte av leverandør

– Dette underbygges av forsikringsmeglernes (dagens «rådgivere» i dette markedet») fokus på 
kostnader (og manglende kompetanse på forvaltning), og livselskapenes respons på dette

▪ Må gå ut fra at det er en sammenheng mellom pris og kvalitet også innenfor 
kapitalforvaltningsområdet

– Selv om vi vet at det ikke alltid er slik….

▪ Behov for økt fokus på kvalitet => avkastning

– Avkastningen har ekstremt stor betydning for størrelsen på pensjonen !

▪ Blir pensjonskapitalbevisene de «nye fripolisene» ?

– Dvs flytende rundt i systemet og ikke en del av de ansattes løpende innskuddspensjon => 
mindre vel ivaretatt mht kostnader osv….

▪ Veldig mange har OTP / minimumsløsningen

– Dette vil ikke gi god pensjon !

Hvordan fungerer dette markedet i Norge i dag ?

29Ø. Medlien aug 2014



Internasjonale erfaringer/eksempler

▪ Sverige: den valgfrie delen av ”folketrygden”

– Privatpersoner får en liste med 500 + fond å velge mellom

– Svært få gjør faktiske valg, noe som sikkert henger i hop med at antallet fond/valgmulighetene blir for store (ca 30 
% velger en default-løsning)

▪ USA: 401K for universitetsansatte

– Investeringsvalget er sterkt påvirket av antallet fond som tilbys !

– Harry Markowitch hadde valget mellom to fond (ett aksjefond og et obligasjonsfond) og valgte en 50/50 fordeling 
(Nobelprisvinner i økonomi/finans)

– De som hadde valget mellom 3 fond valgte å plassere 1/3 i hvert fond osv

▪ Mange fond gjør det vanskelig å velge, og folk unnlater å gjøre noe valg

▪ Få fond medfører ”enkle” valg, også av presumptivt profesjonelle  

Ø. Medlien aug 2014



Innskuddspensjon og media

Utdrag fra NA24 07.11.08

Tror man faktisk at man kan tape ”alt” 
i aksjemarkedet? => alle børsnoterte 
selskaper er konkurs…..

Hvis så skjer, hvem skal da betale for 
pensjonsordninger (enten det er 
innskudd eller ytelse) og hva er det 
som skal generere en avkastning?

Statsobligasjoner ? Og hvordan skal 
staten få penger ?

Ø. Medlien aug 2014





Nærmere om fripoliser

• At Fripoliser med garantert avkastning er et dårlig produkt for livselskapene pt er lett å forstå, og dermed 
også at de ønsker å redusere eksponeringen mot disse

• Dette er ikke det samme som at produktene er bra for oss/fripoliseinnehaverne !
• Vi betaler svindyrt for denne garantien gjennom den aktiva allokeringen selskapene legger opp til => 8% 

aksjer !!
• Når livselskapene er pålagt å gi en garantert avkastning (som i dagens rentemarked er høy), og som de ikke 

får betalt for, hvordan tilpasser de seg ?
• Resultatet er en lav avkastning (svært lav)
• Hvor mye er du villig til å betale i form av tapt avkastning for å være sikker på at avkastningen din er minst 

3,5% hvert eneste år ? Får antagelig ikke noe mer heller…
– Vi vet dermed at kjøpekraften av vår pensjonssparing vil gå ned

• Hovedpoeng; for å kunne opprettholde kjøpekraft må man investere i realaktiva !!

• Vi kan som kunder nå gå over til investeringsvalg
– Blir (tilnærmet) som innskuddspensjon
– Velger selv aksjeandel
– Ingen rentegaranti
– Ikke livsvarig 
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«villig til å betale for å slippe garantien»

ØM 2015


