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HØRING - NOU 2005:15 - OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON 

Vi viser til Finansdepartementets brev av 01.07.05 samt ovennevnte utredning. Nedenfor følger 
HSHs kommentarer og merknader til uredningen.  
 
Med unntak av spørsmålet om tidspunkt for opptak i pensjonsordningen, har vi til orientering 
ikke kommentert forhold som følger direkte av gjeldende lovverk for innskudds- og 
foretakspensjon. Vi har valgt å rette søkelyset mot forhold vi mener vil gjøre loven bedre i stand 
til å virke i henhold til sin intensjon, og som enten bør kunne innarbeides i lovproposisjonen som 
tekniske tilpasninger i dagens lovverk, eller som bør komme inn i forskrifter fremmet av Kongen 
før loven er iverksatt.  

Valg av modell for obligatorisk tjenestepensjon 
HSH har tatt Stortingets vedtak av modell for obligatorisk tjenestepensjon til etterretning, men 
fastholder at denne modellen er et uheldig valg ut fra kostnads- og administrative hensyn. HSH 
hadde foretrukket en langt mer effektiv og praktikabel modell a la Modell I i Pensjonsmeldingen. 
 
Ut fra forutsetningene vil vi komplimentere Banklovkommisjonen og den foreliggende 
utredningen, som framstår som et imponerende stykke arbeid den korte tidsfristen tatt i 
betraktning. Vi tillater oss likevel å stille spørsmål ved og være uenig i flere av kommisjonens 
vurderinger, se nedenfor. Våre kommentarer må særlig leses i lys av vår sterke bekymring for de 
økonomiske og administrative merkostnader som innføring av obligatorisk tjenestepensjon i 
foreliggende form vil medføre, særlig for arbeidskraftintensive virksomheter som HSH typisk 
representerer.  
 
Som Banklovkommisjonen selv viser til, vil pensjonskostnadene være en del av foretakenes 
samlede lønns- og arbeidsvilkår, og innføringen av obligatorisk tjenestepensjon vil åpenbart 
svekke foretakenes lønnsevne og slå ut i lavere lønnsvekst for arbeidstakerne. Vi vil i den 
forbindelse tillate oss å påpeke at utsagn av typen ”Modellberegninger av makroøkonomiske 
virkninger viser at ordningen med obligatorisk tjenestepensjon vil kunne innpasses i 
samfunnsøkonomien sett under ett uten større problemer” i beste fall framstår som naive. For det 
første er ”større problemer” åpenbart et relativt begrep når vi snakker om hele 
samfunnsøkonomien under ett, og for det andre er det god grunn til å stille spørsmål ved i 
hvilken grad disse modellberegningene er i stand til å fange opp effekter eksempelvis av 
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endringer i etterspørselen etter arbeidskraft, sparing og investering, endringer i næringsstruktur 
osv. 
 
HSH ser for øvrig positivt på at Banklovkommisjonen foreslår at det enkelte foretak skal gis 
anledning til å bestemme om en pensjonsordning skal bygges ut med uføre- og 
etterlattepensjoner. 

Innmelding i pensjonsordningen bør kunne utsettes til inntil ett år etter ansettelse 
En svært betydelig andel av de virksomheter som nå må opprette tjenestepensjonsordning, 
sysselsetter personer hvor arbeidsforholdet er kortvarig, dvs. under 12 måneder. Dette gjelder 
særlig innenfor tjenesteytende sektor. For mange av de bedrifter som nå blir omfattet av lov om 
obligatorisk tjenestepensjon, vil de i henhold til gjeldende regelverk først måtte betale innskudd 
til forsikringsselskapet for så å få dette tilbakeført til premiefond/innskuddsfond for den 
betydelige andelen ansatte som slutter i løpet av året. Dette er ikke bare en svært ineffektiv 
betalingsmåte, men medfører også en betydelig administrativ belastning for bedrifter med små 
administrative ressurser. 
 
Det er på denne bakgrunn derfor HSHs klare vurdering at det må innføres en generell 
bestemmelse som medfører at virksomhetene gis anledning til å kunne utsette innmeldelse av 
sine ansatte i pensjonsordningen til inntil eksempelvis ett år etter ansettelse. Premien for det 
første året betales da i ettertid. HSH vil i denne sammenheng vise til at det er presedens for å 
utsette opptak i en pensjonsordning, jf regelverket for sesongarbeidere i lov om 
innskuddspensjon. En slik adgang til utsatt innmeldelse vil kunne spare en rekke virksomheter 
for betydelige administrative kostnader i forbindelse med innføringen av obligatorisk 
tjenestepensjon. 

For strenge krav til deltakelse, og adgangen for øvrige grupper må bedres 
Banklovkommisjonen foreslår at alle foretak som er skattepliktig til Norge etter skatteloven 
(herunder utenlandske selskaper som har fast driftssted med ansatte i Norge) og som derfor har 
adgang i henhold til foretakspensjonsloven eller innskuddspensjonsloven til å opprette 
pensjonsordning etter disse lovene, skal ha plikt til å opprette pensjonsordning for sine ansatte. 
Et foretak med bare deltidsansatte i stillinger som er mindre enn 75 prosent av full stilling, vil 
imidlertid ikke ha adgang til å etablere tjenestepensjonsordning etter foretakspensjonsloven eller 
innskuddspensjonsloven. Kommisjonen foreslår derfor at foretak som har arbeidstakere som til 
sammen utfører arbeid i foretaket tilsvarende to årsverk, pålegges plikt til å etablere 
pensjonsordning for sine ansatte. Dette må etter HSHs vurdering oppfattes å være en rimelig 
oppfølging av Stortingets vedtak. 
 
Foretakspensjonsloven har i dag særskilte overgangsregler som strekker seg fram til 1. januar 
2008 og som gjør at det kan settes strengere krav til medlemskap for unge (under 25 år), 
deltidsansatte (med under 50 prosent stilling) og sesongarbeidere (krav til arbeidstid før 
opptakelse i pensjonsordningen) enn det som følger av lovens hovedregler. Overgangsreglene er 
begrunnet i hensynet til foretakenes kostnader. Banklovkommisjonen velger imidlertid å se bort 
fra dette hensynet og foreslår at disse overgangsreglene ikke skal gjelde for ordninger som 
opprettes i samsvar med en lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ut fra nettopp hensynet til 
foretakenes kostnader bør derimot overgangsreglene etter HSHs vurdering også gis anvendelse 
innenfor innskuddspensjonsloven og følgelig gjelde for alle ordninger som opprettes i samsvar 
med en lov om obligatorisk tjenestepensjon. Tilsvarende analogi bør benyttes når det gjelder 
muligheten hjemlet i foretaksloven til ikke å oppta eldre arbeidstakere som medlem (eller bare på 
særskilte vilkår), jf foretaksloven § 3-9 annet ledd. 
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Innehaveren av et foretak kan, som hittil, være frivillig medlem av en tjenestepensjonsordning. I 
tråd med Stortingets føringer har Banklovkommisjonen vurdert om selvstendig næringsdrivende 
som arbeider i sitt foretak alene eller sammen med enkelte ansatte i deltidsstilling, skal gis 
adgang til å opprette pensjonsordning innenfor rammen av ordningen med obligatorisk 
tjenestepensjon. For å redusere mulighetene for misbruk av en slik adgang, viser kommisjonen til 
at adgangen for selvstendig næringsdrivende må avgrenses til innskuddsbaserte ordninger, all 
den tid foretakspensjonsloven ikke setter særlige grenser for størrelsen av pensjonsytelsene ut 
over eksisterende grenser for samlet pensjon fra folketrygden og pensjonsordningen. Vi er så 
langt enig i kommisjonens vurdering. 
 
For å ytterligere begrense mulighetene for misbruk foreslår imidlertid kommisjonen at det i 
innskuddsordninger for selvstendig næringsdrivende dels stilles krav til eierens arbeidsinnsats og 
tilhørende lønnsuttak fra foretaket (minst 75 prosent av full stilling), og dels til at ordningen må 
utformes i samsvar med minimumskravene i lovutkastet. HSH er enig i førstnevnte krav, men 
oppfatter sistnevnte krav som at maksimalgrensen for selvstendige næringsdrivendes innskudd 
settes til 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G; med andre ord en langt lavere maksimalgrense enn 
for andre foretak. Dette medfører en klar forskjellsbehandling av ulike foretaksformer (selv om 
det er en forbedring i forhold til dagens situasjon). Etter vår vurdering er gjeldende 
maksimalgrenser hjemlet i innskuddspensjonsloven tross alt å anse som moderate, og vi har 
således vanskelig for å se at disse ikke skal gis anvendelse også overfor selvstendige 
næringsdrivende. 
 
Et foretaks adgang til å ha eller opprette pensjonsordning i henhold til foretakspensjonsloven 
eller innskuddspensjonsloven er betinget av at foretaket er skattepliktig til Norge. Dette 
innebærer bl.a. at foretak, foreninger, organisasjoner og andre institusjoner som ”ikke har erverv 
til formål”, og som således er unntatt skatteplikt, ikke har generell adgang til å opprette 
pensjonsordning i henhold til foretaks- eller innskuddspensjonsloven.  
 
HSH organiserer til orientering en rekke frivillige organisasjoner og ideelle virksomheter 
innenfor helse, utdanning og kultur (HUK-området). En del av disse virksomhetene er forpliktet 
til å ha tjenestepensjon gjennom tariffavtalen for HUK-området. Flere av disse virksomhetene er 
imidlertid ikke bundet av tariffavtale, og har ingen tjenestepensjonsordning. Ut fra både 
konkurransemessige hensyn og en ren rimelighetsbetraktning er det HSHs klare vurdering at 
denne typen virksomheter må gis adgang til å tilby sine ansatte pensjonsordninger på tilsvarende 
vilkår som øvrige virksomheter. Vi er imidlertid klar over at slike virksomheter vanskelig vil 
kunne inkluderes i ordningen med obligatorisk tjenestepensjon med mindre en ved innføringen 
av obligatorisk tjenestepensjon generelt utvider virkeområdet for pensjonslovene. 
Banklovkommisjonen har derfor vurdert slike spørsmål til å ligge utenfor kommisjonens mandat. 
HSH vil derfor be om at de spørsmål som en slik generell utvidelse av pensjonslovenes 
rekkevidde vil reise, utredes nærmere. 
 
Lærlinger som ikke har fullført læretiden før fylte 20 år vil i henhold til Banklovkommisjonens 
forslag omfattes av lov om obligatorisk tjenestepensjon. HSH vil vise til at lærlinger er elever i 
videregående skole som på grunnlag av en utdanningskontrakt, ikke en ansettelseskontrakt, 
gjennomfører deler av utdannelsen på videregående nivå gjennom arbeid i bedrift. Innmelding i 
pensjonsordning for denne gruppen vil bety en særbehandling av denne gruppen innenfor 
videregående utdanning som er helt fremmed i forhold til intensjonene bak Reform-94. Når 
forholdet til lærlinger ikke er tatt opp før skyldes det sannsynligvis at man innenfor 
tjenestepensjonsordningene før 2001 kunne unnta personer under 25 år og fordi man fikk 
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overgangsregler i 2001 for ytelsesordningene som forlenget dette unntaket til 1.januar 2008, jf 
ovenfor. Nå kommer imidlertid spørsmålet om medlemskap i pensjonsordningen for lærlinger 
over 20 år opp fra 1.juli 2006, og etter HSHs vurdering bør lærlinger som ikke har fullført 
læretiden før fylte 20 år unntas fra lovens virkeområde. 

For strenge minstekrav til innskudd/premie 
Stortingets vedtak legger åpenbart betydelige føringer når det gjelder minstekravene til 
innskuddsbasert obligatorisk tjenestepensjon. Etter vår vurdering burde Banklovkommisjonen ha 
tolket disse føringene som et øvre tak for minstekravene og ikke nærmest som et gulv. 
Kommisjonen viser selv til viktigheten av å tilpasse nivået på de nye pensjonskostnadene til 
foretakenes økonomi og lønnsomhet, men mister dessverre dette perspektivet av syne under 
operasjonaliseringen av minstekrav/-standarder. Nedenfornevnte forhold er i denne sammenheng 
av særlig stor betydning. 
 
I henhold til Stortingets vedtak skal arbeidsgiverne pålegges å årlig innbetale “et innskudd [til 
pensjonsordningen] på minst 2 prosent av lønnen over 1 G for den enkelte arbeidstaker”. 
Vedtaket omhandler ikke spørsmålet om det skal settes et tak for lønnen det skal ytes innskudd 
av. Kravet om at pensjonsordningen skal utformes innenfor innskuddspensjonsloven (eller 
foretakspensjonsloven) legger imidlertid en indirekte føring på at det som en absolutt grense skal 
ses bort fra lønn over 12 G. Hovedregelen i innskuddspensjonsloven er at det skal svares 
innskudd etter fastsatt prosentsats av all lønn opp til 12 G, men loven åpner likevel for bruk av 
ulike innskuddssatser under og over 6 G. Banklovkommisjonen viser videre til at det i 
Pensjonsmeldingen er benyttet en grense på 8 G til illustrasjon i en rekke sammenhenger, og 
uttaler videre at ”Ved å sette et minstekrav til innskudd for lønn opptil 8 G, men med adgang for 
foretaket til å benytte en innskuddsplan som omfatter lønn opp til 12 G, vil man i en viss 
utstrekning kunne begrense byrdene ved innføring av obligatorisk tjenestepensjon for enkelte 
foretak.” 
 
Så langt vi kan se har Banklovkommisjonen hatt mandat til både å foreslå et lavere tak enn 12 G 
og/eller bruk av lavere minimumssats enn 2 prosent for lønn over 6 G når det gjelder fastsetting 
av minimumskrav. Disse forholdene er etter vår vurdering stemoderlig behandlet i 
kommisjonens utredning, og kommisjonens konklusjon om at ”hensynet til enkelhet i regelverket 
[taler] mot at minstekravet knyttes til ulike prosentsatser for lønn innenfor de nevnte eller 
lignende lønnsintervaller” er etter vårt syn en feilslutning. Verken differensierte satser eller et 
lavere tak enn 12 G representerer i seg selv kompliserende elementer av særlig betydning. 
Kommisjonens vurdering på dette punkt illustrerer igjen hvordan hensynet til å gjøre en ”brutal” 
pensjonsreform for næringslivet så smertefri som mulig neglisjeres når det kommer til 
operasjonaliseringen av minstekrav, jf ovenfor.  
 
Etter HSHs vurdering burde kommisjonen ut fra nevnte hensyn ha foreslått en valgadgang for 
foretakene med hensyn til i hvilken grad en innskuddsordning skal oppfattes å være innenfor 
minimumskravene; eksempelvis av typen: 

Alt 1: Minimum 2 prosent av lønn mellom 1 og 6 G og minimum 1 prosent av lønn 
mellom 6 og 12 G 

Alt 2: Minimum 2 prosent av all lønn mellom 1 og 8 G. 
Denne typen minimumskrav ville som Banklovkommisjonen selv viser til ”i en viss utstrekning 
kunne begrense byrdene ved innføring av obligatorisk tjenestepensjon for enkelte foretak”, 
samtidig som hensynet til målgruppen bak innføringen av obligatorisk tjenestepensjon, som 
typisk har lønn i området 4 til 6 G, ville blitt ivaretatt. Foretakene vil dessuten uansett ha 
mulighet til å velge høyere innskuddssatser innenfor innskuddspensjonslovens rammer. 
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Vi er enig med Banklovkommisjonen i at det først og fremst er naturlig å følge opp Stortingets 
vedtak vedrørende minimumskrav gjennom fastsettelse av minimumssatser for innskuddsbaserte 
pensjonsordninger, jf ovenfor. Deretter svikter dessverre kommisjonens analyse når 
minimumskravet for innskuddsbaserte ordninger skal ”oversettes” til tilsvarende krav for 
ytelsesbaserte ordninger. Etter vår vurdering kan det klart stilles spørsmål ved om det relevante 
sammenlignings-/oversettelsesgrunnlaget er ytelsesnivå (eller mer presist økning i 
kompensasjonsgrad).  
 
I Stortingets vedtak uttales det at “Dersom foretaket ikke velger en innskuddsbasert ordning, skal 
kostnadene til premier i de andre ordningene tilsvare et innskudd på 2 pst. av lønn over 1 G.” 
Banklovkommisjonen viser videre til at ”En sammenligning mellom ytelsesbaserte og 
innskuddsbaserte pensjonsordninger basert på kostnadsnivå vil i tilfelle måtte baseres på 
foretakets samlede tilskudd til pensjonsordningene, beregnet ut fra forutsetninger med hensyn til 
lønnsnivå og samlet tjenestetid” og ”Dette synspunktet åpner for å ta minstekravet til foretakets 
årlige tilskudd til pensjonsordninger med innskuddspensjon som utgangspunkt ved vurderingen 
av hvilket minstekrav som skal gjelde for ytelsesbaserte pensjonsordninger.” Dette er i tråd med 
Stortingets vedtak og så langt er vi helt på bølgelengde med kommisjonen.  
 
Deretter trekker imidlertid kommisjonen raskt slutningen om at ”Innenfor en ordning med 
obligatorisk tjenestepensjon vil det være av vesentlig betydning at minstekravene for ulike typer 
av pensjonsordninger generelt sett vil gi samme ytelsesnivå.” Videre vises det til at innskudds- 
og ytelsesbaserte ordninger er ulike av natur, og som følge av at premien i en ytelsesbasert 
ordning er endogent bestemt for foretaket – i motsetning til i innskuddsordninger – vil det for 
ytelsesbaserte ordninger neppe være ”mulig å foreta en avveining ut fra årlige pensjonskostnader 
mellom hensynet til å sikre arbeidstakerne alderspensjon på et rimelig minstenivå som tillegg til 
folketrygden, og behovet for å unngå at foretakene blir belastet nye årlige pensjonskostnader på 
et for tyngende nivå (foran avsnitt 8.2.1). Dette er praktisk sett til hinder for at det fastsettes 
felles minstekrav for innskuddsbaserte og ytelsesbaserte pensjonsordninger basert på foretakenes 
årlige pensjonskostnader.” Det konkluderes dermed med at ”minstekrav til ytelsesbaserte 
pensjonsordninger kan knyttes til minstekravet til innskuddsbaserte pensjonsordninger på en mer 
direkte måte ved et krav om at ytelsesbaserte pensjonsordningen skal gi minst like gode 
pensjonsytelser som en innskuddsordning basert på det lovfastsatte minstekrav til årlig innskudd 
kan beregnes å ville gi.” 
 
Gjennom ovennevnte analyse har altså Banklovkommisjonen beveget seg bort fra Stortingets 
vedtak om at det er foretakets pensjonskostnader som skal være førende for om andre ordninger 
enn innskuddsbaserte skal anses å tilfredstille minstekravene, og over til at det er ytelsesnivået 
som skal utgjøre sammenlignings-/oversettelsesgrunnlaget. Etter HSHs vurdering er 
kommisjonens forslag her ikke bare i strid med Stortingets vedtak, men det må også anses som 
urimelig. Mens en ytelsesbasert ordning garanterer en gitt ytelse, er ytelsen i en innskuddsbasert 
ordning usikker. Som følge av denne risikoen er det etter vår oppfatning rimelig at en 
innskuddsbasert ordning gir en høyere forventet ytelse enn en ytelsesbasert når nåverdien av det 
som er betalt inn til ordningene er den samme. Uansett bør det være hva man betaler inn som må 
være det avgjørende og ikke hvilke ytelser ordningen kan forventes å gi.  
 
Følgelig bør det etter vårt syn være neddiskontert forventet premieinnbetaling fra foretaket som 
bør være det relevante grunnlaget for sammenligning av om en ytelsesbasert ordning er i tråd 
med minstekravene til innskuddsbaserte ordninger. Dette vil være i tråd med Stortingets vedtak 
og trolig være en mer praktikabel modell enn den Banklovkommisjonen foreslår. Det bør være 
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en grei sak å utarbeide sjabloner (gitt forutsetninger om tjenestetid, lønnsregulering, inflasjon 
osv.) som rettesnor for om nivå og profil på premiene til en ytelsesbasert ordning kan sies å være 
innenfor minstekravene. 
 
Kostnader knyttet til administrasjon og forvaltning av pensjonsordningen foreslås dekket av 
foretaket ”utenfor” 2%-rammen. Vi er enig i at det er naturlig at foretaket dekker sine interne 
kostnader knyttet til å administrere pensjonsordningen, men sterkt uenig i at foretaket også skal 
dekke pensjonsforvalterens kostnader i tillegg til pensjonsinnskuddet. Det vanlige ellers er at 
finansforvaltere dekker sine kostnader gjennom en årlig prosentvis ”cut” av realisert avkastning 
på de forvaltede midler. Ut fra et kostnadsperspektiv og vanlig praksis for øvrig er det således 
vår klare oppfatning at kostnader knyttet til ekstern forvaltning av pensjonsordningen bør dekkes 
”innenfor” 2%-rammen.  
 
Banklovkommisjonen foreslår at det stilles krav om at pensjonsordningen må tilknyttes en 
ordning med innskudds-/premiefritak under uførhet på 20 prosent eller mer, med henvisning til 
at kostnadsnivået for innskuddsfritak ved uførhet er beskjedent sett i forhold til den vesentlige 
økning i sosial sikkerhet som slike risikodekninger vil gi for at alderspensjon vil bli utbetalt ved 
nådd pensjonsalder. HSH er enig i at innskudds-/premiefritak ved uførhet vil kunne anses som en 
viktig sosial forsikring, men vi er samtidig uenig med Banklovkommisjonen i at 
kostnadsøkningen dette medfører for foretakene er beskjeden. Kommisjonens eget tallmateriale 
viser at disse kostnadene vil utgjøre om lag 10 prosent av innskuddet/premien som innbetales til 
sikring av alderspensjon i pensjonsordningen. Dette er etter HSHs vurdering ikke å anse som en 
beskjeden kostnad, og det bør således være opp til den enkelte virksomhet om den ønsker å tilby 
sine ansatte en ordning med innskudds-/premiefritak under uførhet. 

Rimelige krav til iverksetting og gjennomføring 
Banklovkommisjonens forslag til tidspunktet for lovens ikrafttreden, frist for selve iverksettingen 
av ordningen med obligatorisk tjenestepensjon og overgangstid for nye foretak framstår etter 
HSHs vurdering som rimelig. En stor del av de virksomheter som berøres vil være små (få 
ansatte) og med begrensede administrative ressurser. Det dreier seg til dels også om foretak og 
arbeidstakere som i begrenset grad er tilsluttet organisasjoner i arbeidslivet. Som kommisjonen 
selv påpeker vil det selv med stor aktivitet fra pensjonsinnretningene og organisasjonene i 
arbeidslivet, omfattende opplysningskampanjer og andre tiltak for å påskynde gjennomføringen, 
neppe være realistisk å regne med at det vil lykkes å oppnå 100 prosents tilslutning til ordningen 
i løpet av det første året.1 På bakgrunn av ovennevnte forhold vil HSH derfor be om at 
virksomheter som ikke rekker å få iverksatt sin pensjonsordning innen 31.12.2006 behandles 
lempelig. 
 
For å redusere kostnadene for foretakene, særlig de mindre foretakene, er HSH glad for at 
Banklovkommisjonen i tråd med Stortingets vedtak foreslår at det åpnes for etablering av 
innkjøpsforeninger for tjenestepensjon (vil også gjelde for enkeltpersonforetak). Dette vil være 
meget viktig ved innføring av obligatorisk tjenestepensjon. Banklovkommisjonen går imidlertid 
etter vårt syn altfor langt i merknadene til $ 9 når den sier: 
 

”Avtalen skal fastsette et felles regelverk for alle pensjonsordningene som omfattes av 
avtalen. Regelverkets innhold må ligge innenfor de krav og rammer som følger av 
foretakspensjonslovens $ 3-1 og innskuddspensjonslovens $ 2-5.” 

                                                 
1 Kommisjonens anslåtte gjennomføringsandel på 75 prosent av arbeidstakerne ved utløpet av 2006 virker så langt vi 
kan se realistisk. 
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Sitatet over innebærer at alle deltakerne forplikter seg til et felles regelverk om bl.a. 
”medlemmenes rettigheter i pensjonsordningen, innskuddsplanen og forvaltningen av 
pensjonskapitalen”, og vil gjøre det svært vanskelig å få til slike samarbeid.  
 
HSH mener det må være anledning til å opprette et innkjøpssamarbeid mellom foretak som har 
ulike pensjonsordninger. En gruppe bedrifter som går sammen i et innkjøpssamarbeid vil kunne 
oppnå fordeler selv om de ikke kjøper samme produkt fra den enkelte leverandør. En kan også 
tenke seg at samarbeidet bare gjelder enkelte elementer; bare kontoadministrasjon 
(innskuddsordning) eller bare kapitalforvaltning.  
 
Innkjøpsforeninger/ordninger må ha avtaler/regelverk som regulerer forholdet mellom deltakerne 
og ”foreningen”, men bør ikke legge unødige begrensninger på utformingen av den enkelte 
deltakers pensjonsordning: den skal ikke behøve å være lik. Det er selvsagt godt mulig at en 
innkjøpsforening ville kunne oppnå særlig gode betingelser om pensjonsordningene er identiske, 
men det må det være opp til de enkelte grupper av foretak å finne ut av og vurdere.  
 
HSH registrerer at Banklovkommisjonen har vurdert at spørsmålet om åpning for opprettelse av 
felles pensjonskasse for uavhengige foretak faller utenfor kommisjonens mandat i denne 
omgang. Kommisjonen viser dessuten til at det under enhver omstendighet ikke vil være mulig å 
utrede dette spørsmålet før ikrafttredelse av lov om obligatorisk tjenestepensjon. HSH har, i 
likhet med et flertall på Stortinget, tidligere ytret ønske om at det så snart som mulig må åpnes 
for at flere foretak skal kunne opprette en felles pensjonskasse (etter modell av de 
interkommunale pensjonskassene). HSH vil avslutningsvis vise til at dette ønsket fortsatt står ved 
lag, 
 
 
Vennlig hilsen 
HANDELS- OG SERVICENÆRINGENS 
HOVEDORGANISASJON 
 
 
 
Vibeke Hammer Madsen 
Adm. direktør 
 


