Forslaget om ny pensjonskonto er en liten
tilpasning til det bedre, men den er ikke radikal nok
Målsetningen med de nye reglene er at arbeidstakere skal samle
pensjonskapitalen sin på en pensjonskonto.
- Det vil trolig bidra til mer effektiv og rimeligere forvaltning samt gi
arbeidstaker bedre oversikt, sier Erdal. - Det er bra, men ikke bra nok. Vi stiller
spørsmål ved om forslagene i høringsnotatet fører til at det blir mest mulig
pensjon igjen til arbeidstaker. Det er veldig usikkert hvordan markedet kommer
til å reagere på de foreslåtte endringene. Under dagens innskuddsordning blir
også de fleste arbeidstakerne liggende med for kortsiktig spareprofiler. Det er
ikke bra, men dette blir ikke adressert i denne omgang, sier Erdal.
- Vi tror at finansnæringen tar utgangspunkt i noen ”vedtatte sannheter”
som ikke er godt nok utfordret. Vi frykter at bransjepraksisen med
risikoreduserende tiltak fortsatt vil føre til at pensjonskundene blir
plassert i kortsiktige pensjonsprodukter med for lave aksjeandeler
og/eller nedtrappingsmodeller. Eksisterende forvaltningsmodeller tar
eksempelvis, etter det vi kan se, ikke hensyn til at utbetalingsperioden er
på ti år eller lengre.
Slik ordningen beskrives i høringsnotatet, tyder mye på at arbeidsgiver og
pensjonsselskap fortsatt kommer til å bestemme hvordan pensjonskapitalen blir
forvaltet. Arbeidstakers interesser er ikke nødvendigvis sammenfallende med
hverken arbeidsgivers eller pensjonsselskapets interesser.
- Vår erfaring er at arbeidsgivere først og fremst er opptatt av kostnadsnivå og
balanserte kortsiktige løsninger, sier Erdal. - Arbeidstaker går derfor glipp av en
langsiktig sparing.
- Vi gleder oss til å bli med på denne høringsrunden og vil gjøre vårt for å fremme
et standpunkt som er til det beste for sluttkunden, som er den fremtidige
pensjonisten, sier Erdal.
For ytterligere informasjon kontakt:
Daglig leder Asbjørn Erdal mob 928 09 312 ase@duvi.no
Kommunikasjonsleder Morten J. Mellbye mob 99 15 34 04 mom@duvi.no
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Duvi Pensjon er et rendyrket innskuddspensjonsforetak som fikk konsesjon fra Finanstilsynet i
august 2015. Selskapet tilbyr alle kunder å forvalte sine pensjonskapitalbevis til samme pris som
arbeidsgiver og ønsker Finansdepartementets høring om egen pensjonskonto velkommen.
www.duvi.no / www.pensjonsproffen.no

