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Høringsuttalelse - økte maksimalsatser for innskudd i faste beløp mv. 

Det vises til brev fra Finansdepartementet 4.12.2015 om høring av økte maksimalsatser for 

innskudd i faste beløp mv. 

 

Arbeids- og sosialdepartementet viser til at årlig innskudd som et fast beløp utgjør en høyere 

andel av årlig lønn jo lavere lønnen er. Innskudd i fast beløp vil derfor kunne utgjøre mer enn 

det som følger av maksimalsats for innskudd i prosent av lønn for lavere lønnsnivåer. ASD 

viser videre til at når lov om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft fra 2006 ble det 

samtidig gjort endringer i maksimalt årlig innskudd etter lov om innskuddspensjon, både for 

innskudd som fast beløp og for innskudd som fast prosent. Maksimalsatsen for innskudd som 

fast beløp ble økt med 2 prosentpoeng av folketrygdens grunnbeløp (G), slik at kravet om 

obligatorisk tjenestepensjon (OTP) kunne oppfylles ved å benytte innskudd som fast beløp for 

alle lønnsnivåer. Maksimalt årlig innskudd ved å benytte maksimal prosentsats ble samtidig 

økt med 5 prosent av G som følge av at inntekt mellom 1 og 2 G også skulle medregnes i 

innskuddet. Maksimalsatsene for årlig innskudd som fast beløp og som fast prosent utgjorde 

dermed i perioden 2006–2013 et likt årlig innskudd for en årlig inntekt på 5,4 G. Lavere 

inntekter enn dette vil kunne få høyere årlig innskudd ved å benytte innskudd som fast beløp. 

 

ASD viser til at fra og med 2014 er maksimal prosentsats økt fra 5 til 7 prosent og det er gitt 

anledning til opptjening for inntekt under 1 G og at maksimalt årlig innskudd ved å benytte 

maksimalsatsen for innskudd som fast prosent som følge av dette har økt med 15,8 prosent av 

G for personer med inntekt på 5,4 G. ASD er enig i at dette taler for å øke maksimalsatsen 



Side 2 

 

som fast beløp, dersom man ønsker å opprettholde forholdet mellom maksimalsatsene som 

fast prosent og fast beløp. ASD peker imidlertid på at den foreslåtte økningen kan synes å 

være noe høyere enn det som kreves for at forholdet mellom maksimalsatsene skal 

opprettholdes. 

 

Med hilsen  

 

 

Karl A. Bilstad (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Ola Torvald Foss 

 seniorrådgiver 
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