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Digitalisering – status og muligheter
Digitalisering i grensesnittene krever samarbeid med myndighetene!

Selskap

Kunder
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Myndigheter

Eksempel: Heldigital rådgivningsløsning for konvertering
av fripoliser til investeringsvalg
• Storebrand utviklet heldigitale
rådgivningsløsninger for
konvertering av fripoliser til
investeringsvalg

Digital kundereise FMI
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Sammenligne og se
dine tall
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Avklar risiko
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Signer

• Komplisert produkt
• Omfattende krav til informasjon og
rådgivning
• Likevel mulig å lage gode digitale
løsninger for rådgivning
Reguleringen må være
kanalnøytral – likestille digital og
personlig rådgivning
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Sterk vekst i Fintech-investeringer vil prege bransjen
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Fintech åpner opp for muligheter og utfordringer
• Finansinstitusjonene blir utfordret av
teknologiselskaper innen mange
områder
-

Investeringsrådgivning
Betalingsformidling
Delingsøkonomi- forsikring, bank
M.m.

• Mange av aktørene opererer utenfor
tradisjonell regulering
- Hvordan kan finansinstitusjonene snu
regulering til et konkurransefortrinn?
Differensiere på bakgrunn av fokus på
kompetanse og selvregulering, kvalitetssikring
og god rådgivning
- Det må også stilles krav til
teknologiselskapene om kvalitetssikret
rådgivning

Noen eksempler:

Wealthfront – automatisert
investeringsrådgivning

Tribe – delingsøkonomi
forsikring

iZettle betalingsformidling
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Hva er spesielt med liv og pensjon?
• Produktene supplerer ytelser fra
folketrygden, og skal virke sammen
med disse
- Alderspensjon
- Uførepensjon

• Lang tidshorisont
• Detaljert produktregulering

• Stort potensiale for digitale løsninger i
grensesnittene mot kunder og
myndigheter er
- Enklere for kundene
- Mer effektiv administrasjon
- Bedre personvern

• Digitale løsninger krever samarbeid
med myndighetene
- Regelverk
- Løsninger
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Uførepensjon i privat sektor
• 19 232 bedrifter har tjenestepensjonsordning med rett til uførepensjon

• 529 353 ansatte er dekket av slike forsikringer
• 25 213 uføre pensjoner under utbetaling
• Nytt regelverk for uførepensjon i privat sektor trådte i kraft 1. januar 2016
• Overgangsperiode på ett år
- Bedriftenes ordninger skal tilpasses til nytt regelverk innen utgangen av 2016

• 12 måneders "karens" – første utbetalinger skjer tidligst fra 1. januar 2017

Storebrand leverer uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger, og i offentlige
tjenestepensjonsordninger gjennom administrasjon av pensjonskasser for
kommuner og helseforetak
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Avkorting mot arbeidsinntekt – A-ordningen
• Nye regler for avkorting av uførepensjon mot arbeidsinntekt et hovedpunkt i
uførereformen
• Det er avgjørende for en vellykket gjennomføring av uførereformen at avkorting
mot arbeidsinntekt gjennomføres løpende
• NAV er gitt tilgang til inntektsdata fra a-ordningen, og vil bruke disse for
avkorting mot arbeidsinntekt fremover
• Spørsmålet om tjenestepensjonsleverandørenes tilgang til inntektsdata fra aordningen er drøftet flere ganger…
-

Arbeidsgruppen for EDAG (høring mars 2011)
Banklovkommisjonen (NOU 2013:12)
Lovforslag om ny uførepensjon i offentlige tjenestepensjonsordninger (Prop 202 L 2012-2013)
Lovforslag om ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger (Prop 42 L 2014-2015)

• Nye regler for tjenestepensjon trådte i kraft 1.1.2016. Overgangsperioden går ut
ved nyttår.
Leverandørene burde vært gitt forutsigbarhet for at hjemmel for bruk av
a-ordningen kom på plass, slik at utvikling av systemløsninger osv kan
bygge på dette.
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NAV gjennomfører etteroppgjør for 2015
• NAV er gitt tilgang til data fra a-ordningen
• Har testet det kommende etteroppgjøret for
uføretrygd i 2015
- Endelig etteroppgjør skal baseres på ligningsdata

• 11 000 må betale tilbake for mye utbetalt
uføretrygd
- 14 000 uføretrygede berøres
- 4 500 saker berører også uførepensjon fra offentlige
tjenestepensjonsordninger

Høsten 2014/
våren 2015
om igjen?

• Første etteroppgjør etter at uførereformen trådte i
kraft
• Forhåpentligvis det siste "store" etteroppgjøret for
NAV, som nå kan bruke data fra A-ordningen for å
sikre løpende avkorting og unngå store "etterslep",
med tilsvarende krav om tilbakebetaling
• Viktig at tjenestepensjonsleverandørene gis
samme mulighet til å praktisere avkortingen på på
en hensiktsmessig måte
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Hvorfor er løpende avkorting viktig?
Den uføre
• Risikere ikke store etteroppgjør med krav om tilbakebetaling
• Gir bedre mulighet til inntektsplanlegging, lettere å utnytte restarbeidsevnen
• Slipper å forholde seg til komplisert egenrapportering

Arbeidsgiveren
• Raskere tilbakeføring av for mye utbetalt uførepensjon til premiefondet
• Lettere å se effekt av IA og HMS-tiltak

Pensjonsleverandørene
• Bedre kundeopplevelse, unngår krevende etteroppgjør
• Mer effektiv saksbehandling
• Unngår feilkilder knyttet til egenrapportering

Myndighetene
• Digitale løsninger gir mer effektiv samhandling mellom offentlige myndigheter
og private aktører
• Digitale løsninger vil i større grad ivareta personvernhensyn
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Målbilde - Informasjonsflyt
Dagens situasjon
• NAV vil kunne bruke aordningen fremover
• Den uføre må rapportere
forventet arbeidsinntekt
til alle
pensjonsleverandører
• Store etteroppgjør, når
ligningen er klar året
etter den uføre har hatt
inntekten

Målbilde
• Alle pensjonsleverandører
kan bruke a-ordningen
• Ett rapporteringspunkt for
forventet arbeidsinntekt
• Løpende avkortning
• Ikke store etteroppgjør
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Elektronisk

Et annet eksempel: Tilgang til uførevedtak fra NAV
Papir: 25 sider med dette…
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Digitalt: Bare nødvendige opplysninger om
uføregrad

Hva er utfordringene?
• "Trollet har mange hoder" – ulike departementer, ulike etater –
koordinering blir vanskelig
• Digitalisering er ikke tema i regelverksprosessene – dette overlates
til andre å vurdere senere

14

Hva bør gjøres?
• Krav om å vurdere digitalisering må inn utredningsinstruksen

• Styrke den digitale kompetansen hos regelverksutformerne
• Bedre samarbeid offentlig – privat
- Store offentlige etater med utstrakt samarbeid mot private bør ha egne
"liaison-offiserer", med ansvar for å koordinere mot private og se til at
digitaliseringseffekter også kommer private samarbeidsparter til gode

• Digitalisering fremmer personvern
- Personvern brukes ofte som argument mot digitale løsninger. Vår praktiske
erfaring er at digitale løsninger er langt mer effektive for å sikre
personvernet.

Det neste store samarbeidsprosjektet bør omhandle
pensjonsleverandørene og grenseflatene mot NAV, A-ordningen og
Folkeregisteret
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