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Høring - NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III og
Finanstilsynets høringsnotat

Det vises til høringsbrev av 11.1.2013.

Det finnes per i dag omlag 335 000 selvstendig næringsdrivende i Norge.

Selvstendig næringsdrivende er som gruppe svært stemoderlig behandlet i forbindelse med
pensjonsreformen og muligheten til selv å kunne skaffe seg tilleggsytelser ved siden av
alderspensjon etter Folketrygdloven. Etter et dokument 8 forslag vedtatt på Stortinget etter
påtrykk og initiativ fra næringsorganisasjoner, ble det vedtatt at næringsdrivende etter
innskuddspensjonsloven skulle få rett til å avsette 4 % av årlig personinntekt mellom 1 og
12 G. For øvrig er gruppen selvstendig næringsdrivende så å si ikke nevnt i offentlige
utredninger, innstillinger og proposisjoner om emnet.

Norges Bondelag mener at det nå er på tide å likestille selvstendig næringsdrivende med
lønnstakere når det gjelder rammene for avsetning til pensjon etter
innskuddspensjonsloven.

På side 93 i NOU 2013:3 er dette omtalt slik:

"Når det gjaldt adgangen for selvstendige næringsdrivende og frilansere til å etablere
innskuddspensjonsordning er det i innskuddspensjonsloven § 2-3 annet ledd fastsatt at årlig
innskudd for denne gruppen ikke kan overskride fire prosent av den samlede beregnede
personinntekt. I NOU 2010: 6 side 85 la Banklovkommisjonen til grunn at det burde så
langt som mulig etableres like grenser og like bestemmelser for denne gruppen og
alminnelige lønnsmottakere. Banklovkommisjonen foreslo en endring i
innskuddspensjonsloven § 2-3 i samsvar med dette. Ved oppfølgningen av utredningen la
Finansdepartementet til grunn at de ville komme tilbake til en vurdering av dette (Prop. 6 L
(2010-2011) side 30)."
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I ovennevnte proposisjon svarte departementet at en ville komme tilbake til spørsmålet i
forbindelse med Banklovkommisjonens utredning del II, jf. proposisjonens kapittel 3.7.4.
Dette ble ikke gjort.

Norges Bondelag er enig med Banklovkommisjonen, Akademikerne og NHO, i at en
likestilling av lønnstakere og selvstendig næringsdrivende på dette området må foretas, og
vi mener at dette kan gjøres nå, uten videre utredning. Vi kan ikke se at dette på noen måte
kan være problematisk innenfor de rammer som er foreslått, men tvert imot dreier seg om
rettferdighet og muligheten til å skaffe seg en tilleggspensjon ved siden av folketrygden på
lik linje med andre borgere.

Den nye alderspensjonsordningen har trådt i kraft, og særlig for de aldersgruppene som får
redusert sin mulighet til å opparbeide seg en god alderspensjon etter den nye ordningen, er
det viktig å kunne komme i gang med etablering av tilleggsordninger slik den nye
ordningen legger opp til. Næringsdrivende har ofte varierende inntekter og det er ikke alle
som tjener så godt at de kan opparbeide seg en formue på alternativ måte med tanke på
pensjon. Bortfall av besteårsregelen for beregning av alderspensjon sammen med en
begrenset mulighet til å ta igjen tapt oppsparing i gode år, på grunn av grensen på 7,1 G i
det årlige beregningsgrunnlaget for alderspensjon, gir lite rom for investeringer og variabel
inntekt uten at dette går ut over alderspensjonen. I landbruket er behovet for investeringer
stort, og variabel inntekt fra år til år er svært vanlig.

Norges Bondelag har konkludert med at en svært stor andel av selvstendig
næringsdrivende innen landbruket vil ende opp som minstepensjonister etter den nye
ordningen. Det er da særdeles viktig for denne gruppen å kunne bygge seg opp en
tilleggsdekning med tanke på pensjon.

Vi ber på denne bakgrunn om at innskuddspensjonslovens § 2-3, jf § 5-4, endres slik at
selvstendig næringsdrivende får de samme rammer for avsetning til pensjon som
lønnstakere.

For øvrig har vi ingen kommentarer til høringsnotatet.

Med vennlig hilsen

Elektronisk godkjent, uten underskrift

Arnstein Tveito Jan Bangen


