
Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven 
 
I 

 
Lov om endring av lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon 
 
§ 3-7. Arbeidstakere med permisjon  
(1) Arbeidstaker som har permisjon for et fastsatt tidsrom og som forutsettes å gjenoppta 
arbeid i foretaket etter endt permisjon, skal være medlem av pensjonsordningen i 
permisjonstiden.  
(2) Bestemmelsene i første ledd kan fravikes for permisjon i henhold til avtale ved at det i 
regelverket fastsettes:  
a. særlige regler om opptjening av pensjon mens permisjonen varer, eller 
b. at medlemskapet skal opphøre fra permisjonstidspunktet. 
Det samme gjelder for permisjon i henhold til lov dersom arbeidstaker er medlem av en annen 
pensjonsordning i permisjonstiden. 
 (3) Regelverket kan fastsette at arbeidstakere som er permitterte som følge av 
driftsinnskrenkninger m.v. skal være medlemmer av pensjonsordningen.  
 
§ 5-9. Nedsettelse av ytelsesbasert pensjon  
(1) Endres pensjonsplanen ved at pensjonsytelsene settes ned fra og med tidspunktet for 
endringen, skal tjenestetiden på endringstidspunktet medregnes ved fastsettelsen av den 
enkelte arbeidstakers rett til pensjon etter den nye pensjonsplanen.  
(2) Det skal utstedes fripolise etter reglene i §§ 4-7 til 4-9 som sikrer arbeidstakerens rett til 
den del av opptjent pensjon som overstiger det som ut fra lønn og tjenestetid på 
endringstidspunktet ville være opptjent etter den nye pensjonsplanen.  

IV. Regulering av løpende pensjoner  

§ 5-10. Årlig regulering  
(1) Midler tilført pensjonistenes overskuddsfond skal hvert år benyttes som engangspremie for 
tillegg til ytelsene til alderspensjonistene. Alle alderspensjoner skal gis samme prosentvise 
tillegg.  
(2) Omfatter pensjonsordningen uførepensjon eller etterlattepensjoner i tillegg til 
alderspensjon, skal slike pensjoner under utbetaling gis samme prosentvise tillegg som i 
tilfelle gis til alderspensjon under utbetaling.  
(3) Det kan i regelverket fastsettes at opptjent alders- og etterlattepensjon til uføre 
medlemmer, samt opptjent etterlattepensjon til medlemmer som mottar alderspensjon, skal gis 
inntil samme prosentvise tillegg som gis til alderspensjon under utbetaling.  
(4)Tillegg til pensjoner kan i et enkelt år prosentvis ikke overstige den prosentvise økning av 
folketrygdens grunnbeløp i året. Det kan likevel gis høyere tillegg for at reguleringen av 
pensjonene i året og de to foregående år til sammen skal svare til den prosentvise økning av 
grunnbeløpet i disse tre årene.  
 
§ 6-1. Rett til uførepensjon  



(1) I regelverket kan det fastsettes at det skal ytes uførepensjon til medlemmer med en 
uføregrad på 20 prosent eller mer. Det kan ikke settes som vilkår for rett til uførepensjon at 
uføregraden er mer enn 50 prosent.  
(2) Ved tap av erversevne starter utbetalingen av uførepensjon fra det tidspunkt rett til 
utbetaling av syke-, rehabiliterings- eller attføringspenger fra folketrygden opphørerstanser.  
Uførepensjonen begynner å løpe 12 måneder etter at ervervsevnen ble redusert. Stanser 
utbetaling av sykepenger eller attføringspenger forut for dette, utbetales uførepensjon fra 
samme tidspunkt, forutsatt at hensiktsmessig yrkesrettet attføring har vært prøvd.  
 
 (4) Uførepensjonen løper så lenge uføregraden er så høy som regelverket krever, men ikke 
lenger enn til medlemmet får rett til alderspensjon fra pensjonsordningen.  
 
§ 8-5. Fordeling av overskudd  
(1) Midler som tilføres pensjonsordningen som overskudd etter forsikringsvirksomhetsloven § 
8-1 med tilhørende forskrifter, unntatt overskudd som nevnt i annet ledd, skal godskrives 
foretaket og overføres til premiefondet.  
(2) Overskudd på premiereserve knyttet til pensjoner under utbetaling som gis tillegg i 
medhold av § 5-10, skal tilføres pensjonistenes overskuddsfond.  
(3) Bestemmelsene i paragrafen her gjelder ikke for så vidt annet følger av regler gitt med 
hjemmel i § 9-7 eller av reglene om avkastning av investeringsportefølje i kapittel 11.  
 
§ 14-2. Utskilling av en del av foretaket  
Blir en del av foretaket utskilt til eget foretak, og skal en del av medlemmene i 
pensjonsordningen overføres til det nye foretaket, gjelder § 14-1 tilsvarende. Er det mindre 
enn en tredel av de arbeidstakere som oppfyller opptaksvilkårene medlemmene i foretakets 
pensjonsordning som skal overføres til det nye foretaket, kan likevel 

a. premiefondet unntas fra fordeling etter § 14-1 annet ledd, 
b. fordeling etter § 14-1 tredje ledd unnlates. 

 
(2) Blir virksomhet i foretaket utskilt og overført til annet foretak, og skal en del av 
medlemmene i foretakets pensjonsordning overføres til dette foretaket, gjelder første ledd 
tilsvarende. Har dette foretaket egen pensjonsordning, gjelder reglene i §§ 13-2 til 13-4 
tilsvarende. For øvrig skal midlene tilordnet denne gruppen av medlemmer benyttes til å sikre 
rett til pensjon etter § 13-5 eller §§ 4-7 til 4-9. 
 
§ 14-3. Avvikling av virksomhet i foretaket  
(1) Blir en virksomhet i foretaket utskilt og avviklet, skal midlene knyttet til 
pensjonsordningen fordeles mellom den gruppe av medlemmer som må slutte i foretaket, og 
den gruppe av medlemmer som blir tilbake i foretaket, etter reglene i § 14-1 annet ledd. Er 
pensjonsordningen i pensjonskassen, skal sikkerhetsfondet fordeles etter § 14-1 tredje ledd. 
(2) Medfører avviklingen av virksomhet at mindre enn to tredeler av de arbeidstakere som 
oppfyller opptaksvilkårene medlemmene i pensjonsordningen må slutte i foretaket, skal 
likevel 
 a. premiefondet ikke inngå i fordelingen etter første ledd, 



 b. fordeling etter § 14-1 tredje ledd unnlates. 
(3) Midlene tildelt den gruppe som skal slutte i foretaket, skal benyttes til å sikre 
medlemmenes rett til pensjon etter reglene i §§ 4-7 til 4-9. § 15-3 tredje ledd tredje og fjerde 
punktum gjelder tilsvarende.  
(4) Paragrafen her gjelder tilsvarende dersom virksomheten i foretaket innskrenkes i løpet av 
to år på en slik måte at det må likestilles med en avvikling av en virksomhet. Kredittilsynet 
avgjør i tvilstilfelle om dette er tilfellet.  
 
§ 15-2. Avvikling av foretaket  
(1) Skal foretaket avvikles fordi dets virksomhet overføres til annet foretak, gjelder reglene i 
kapittel 13 tilsvarende så langt de passer dersom minst to tredeler av de arbeidstakere som 
oppfyller opptaksvilkårene i foretakets pensjonsordningmedlemmene samtidig overføres til 
det andre foretaket. Medlemmer som ikke overføres, skal sikres rett til pensjon i samsvar med 
reglene i §§ 4-7 til 4-9.  
(2) Skal mindre enn to tredeler av de arbeidstakere som oppfyller opptaksvilkårene i 
foretakets pensjonsordningmedlemmene overføres til det andre foretaket, skal 
pensjonsordningen opphøre og avvikles etter reglene i §§ 15-3 og 15-4.  
 
§ 15-3. Avvikling av pensjonsordningen  
(1) Når en pensjonsordning opphører, skal midlene knyttet til ordningen fordeles og anvendes 
i samsvar med bestemmelsene i paragrafen her, med mindre annet følger av fjerde ledd eller 
er særskilt fastsatt i loven. Fordelingen av midlene skal fastsettes på grunnlag av beregninger 
foretatt av ansvarshavende aktuar.  
(2) Midlene knyttet til ordningen skal fordeles på medlemmene på tidspunktet for opphør av 
ordningen. Før fordelingen skal overskudd være fordelt etter reglene i §§ 5-10, 5-12 og 8-5.  
(3) Pensjonsordningens midler skal fordeles på grunnlag av premiereserven for hvert medlem. 
Premiefondet fordeles mellom de medlemmer som på opphørstidspunktet ikke har rett til 
løpende pensjon, etter gjennomsnittet av årspremiene i opphørsåret og de tre følgende år for 
hvert medlem, beregnet ut fra pensjonsytelsene og lønnsforholdene på opphørstidspunktet. 
Ingen skal likevel tildeles mer fra premiefondet enn det som trengs for å sikre fortsatt 
premiebetaling i inntil fem år eller i tilfelle en kortere periode fram til oppnådd pensjonsalder. 
Resten av premiefondet skal i tilfelle overføres til foretaket. 
(4) Foretaket kan ved avvikling av pensjonsordning med premiefritak under uførhet etter § 6-
7, velge å videreføre pensjonsordningen for medlemmer som er uføre på tidspunktet for 
avviklingen. 
 (5) Midler tildelt et medlem skal benyttes til å sikre medlemmets rett til pensjon etter reglene 
i §§ 4-7 til 4-9 og fortsatt premiebetaling.  
 
§ 16-2. Overgangsregler  
 (21) Bestemmelsene i kapitlene 13 til 15 gjelder ikke avtale eller beslutning vedrørende 
sammenslåing, deling eller avvikling inngått eller truffet før loven er trådt i kraft. Avtalen 
eller beslutningen må være gjennomført senest to år etter at loven trådte i kraft. Fristen på to 
år i § 14-3 fjerde ledd regnes fra det tidspunkt loven trådte i kraft. Før fordeling av midlene i 
premiefondet i henhold til § 15-3 tredje ledd skal premiefondet først benyttes til å dekke opp 
manglende premiereserve som nevnt i 14. ledd. Det samme gjelder ved omdanning etter § 15-
6. 



 
    II 
 
Forslag til endringer i innskuddspensjonsloven: 
 
§ 4-3. Arbeidstakere med permisjon  
(1) Arbeidstaker som har permisjon for et fastsatt tidsrom og som forutsettes å gjenoppta 
arbeid i foretaket etter endt permisjon, skal være medlem av pensjonsordningen i 
permisjonstiden.  
(2) Bestemmelsene i første ledd kan fravikes for permisjon i henhold til avtale ved at det i 
regelverket fastsettes:  

a. særlige regler om opptjening av pensjon mens permisjonen varer, eller  
b. at medlemskapet skal opphøre fra permisjonstidspunktet.  

Det samme gjelder for permisjon i henhold til lov dersom arbeidstaker er medlem av en annen 
pensjonsordning i permisjonstiden. 
(3) Regelverket kan fastsette at arbeidstakere som er permitterte som følge av 
driftsinnskrenkninger m.v. skal være medlemmer av pensjonsordningen.  
 
§ 4-6 Arbeidstakere som er uføre 
 Arbeidstaker som er ufør og som er sikret rett til opptjening av alderspensjon på annen 
måte skal ikke være medlem av pensjonsordningen.  
 
§ 12-2. Utskilling av en del av foretaket  
(1) Blir en del av foretaket utskilt til eget foretak, og skal en del av medlemmene i 
pensjonsordningen overføres til det nye foretaket, gjelder § 12-1 første til fjerde ledd 
tilsvarende. Er det mindre enn en tredel av de arbeidstakere som oppfyller opptaksvilkårene i 
foretakets medlemmene i pensjonsordningen som skal overføres til det nye foretaket, kan 
innskuddsfondet unntas fra fordeling.  
(2) Blir virksomhet i foretaket utskilt og overført til annet foretak, og skal en del av 
medlemmene i foretakets pensjonsordning overføres til dette foretaket, gjelder første ledd 
tilsvarende. Har dette foretaket egen pensjonsordning, gjelder reglene i kapittel 11 tilsvarende. 
For øvrig gjelder reglene i § 11-4 eller kapittel 6.  
§ 12-3. Avvikling av virksomhet i foretaket  
(1) Blir en virksomhet i foretaket utskilt og avviklet, skal midlene knyttet til 
pensjonsordningen fordeles mellom den gruppe av medlemmer som må slutte og den gruppe 
som blir tilbake i foretaket, etter reglene i § 12-1 annet ledd. Er det mindre enn to tredeler av 
de arbeidstakere som oppfyller opptaksvilkårene i foretakets pensjonsordning medlemmene 
som må slutte i foretaket, skal innskuddsfondet unntas fra fordeling.  
(2) Midler tildelt den gruppe som skal slutte i foretaket disponeres etter reglene i § 13-3 første 
til tredje ledd.  
(3) Paragrafen her gjelder tilsvarende dersom virksomheten i foretaket innskrenkes i løpet av 
to år på en slik måte at det må likestilles med en avvikling av en virksomhet. Kredittilsynet 
avgjør i tvilstilfelle om dette er tilfelle.  



 
§ 13-2. Avvikling av foretaket  
(1) Skal foretaket avvikles fordi dets virksomhet overføres til annet foretak, gjelder reglene i 
kapittel 11 tilsvarende så langt de passer dersom minst to tredeler av medlemmene de 
arbeidstakere som oppfyller opptaksvilkårene i foretakets pensjonsordning samtidig overføres 
til det andre foretaket. Medlemmer som ikke overføres, skal sikres rett til pensjonskapital etter 
reglene i kapittel 6.  
(2) Skal mindre enn to tredeler av medlemmene de arbeidstakere som oppfyller 
opptaksvilkårene i foretakets pensjonsordning overføres til det andre foretaket, skal 
pensjonsordningen opphøre og avvikles etter reglene i § 13-3.  
 
 
    III 
 
Endringene trer i kraft straks. 


