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HØRING - NOU 2005: OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON 
 
Det vises til høringsbrev, datert 01.07.2005 fra Finansdepartementet. 
  
Generelt om lovforslaget 
Akademikerne er positiv til obligatorisk tjenestepensjon slutter seg i hovedsak til lovutkastet 
som er foreslått av en enstemmig Banklovkommisjon. Forslaget innebærer en lovhjemlet 
ordning og det er lagt til grunn at eksisterende tjenestepensjonsordninger skal kunne videreføres. 
Akademikerne mener dette er viktig. Akademikerne konstaterer at forslaget bygger på de 
føringer som er gitt i Stortingets vedtak av 26. mai 2005,  jf dog våre synspunkter og 
kommentarer vedrørende selvstendig næringsdrivende. 
 
Med dette utgangspunkt vil Akademikerne gi følgende kommentarer 
 
§1 Virkeområde 
Akademikerne vil peke på at fortsatt faller foretak som ikke er skattepliktig eller har erverv til 
formål utenfor pensjonslovenes virkeområde og det her foreliggende forslag. Akademikerne 
mener at – der hvor minstekravene til pensjonsordning ikke er oppfylt - må det ligge 
insentiver/krav om oppfølging også for denne type virksomheter slik at 
tjenestepensjonsordninger blir obligatorisk for alle arbeidstakere. 
 
§3 Minstekrav til pensjonsordning med innskuddspensjon 
Akademikerne mener man burde bygget på et system med nyanserte (ulike) prosentsatser knyttet 
til ulike lønnsintervaller og ikke en ensartet (”flat”) prosentsats. Kompensasjonsgraden for 
inntekter en del over gjennomsnittet blir, etter Akademikernes oppfatning, vesentlig lavere enn 
hva som bør anses som et rimelig minstenivå. Akademikerne mener det bør fastsettes en høyere 
prosentsats for kvinner enn for menn. 
 
§5 Forholdet til eksisterende tjenestepensjonsordninger 
Akademikerne frykter at lovforslaget vil medføre at bedrifter i økende grad vil svekke sine 
eksisterende pensjonsordninger ved å redusere ytelsen eller å konvertere ytelsesordninger til 
innskuddsordninger. 
 
Akademikerne vil vise til Stortingets vedtak som bla. sier: 
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De obligatoriske ordningene må utformes slik at det blir enkelt å utvide dem, slik at de ikke 
hindrer videreføring av eksisterende tjenestepensjonsordninger og at det blir enkelt for små 
og mellomstore bedrifter å opprette og administrere ordningene. 

 
Blant Akademikernes medlemmer har de fleste arbeidstakere i privat sektor som kan ha 
tjenestepensjon etter gjeldende lovverk ordninger i bedriften. Akademikerne vil derfor legge 
vekt på at det er viktig at disse kan videreføres uten for mye arbeid.  
 
For eksisterende ytelsesordninger etter foretakspensjonsloven vil § 5, slik den lyder i forslaget, 
medføre at alle bedrifter må sjekke om deres ordninger er gode nok i forhold til kravene i § 4. 
For mange bedrifter (med noe under 64% ytelsesnivå) kan dette ikke generelt besvares uten å gå 
inn i detaljer i ordningens ytelsesplan. Dette er etter Akademikernes syn et helt unødvendig 
ekstraarbeid.  
 
Sammenligningsnivået i § 4 er også satt til 4G. For mange bedrifter som allerede har 
tjenestepensjon ligger lønnsnivået godt over dette nivået. At disse ordningene skal behøve å 
vurdere og måtte gjøre endringer på f.eks. en 60 % ytelsesordning (kollektiv ordning) pga. at det 
ikke vil gi god nok ytelse for et lønnsnivå som knapt er til stede i bedriften finner Akademikerne 
lite logisk. Sammenligningsnivået burde i så fall gjenspeile sammensetningen i den aktuelle 
bedriften. Det enkleste er å slippe å gjøre en slik vurdering. 
 
Akademikerne foreslår at § 5, 1. ledd endres slik at eksisterende ordninger etter 
foretakspensjonsloven kan videreføres slik de er. Dette vil også være å følge stortingets vedtak 
der det legges vekt på videreføring av eksisterende ordninger. 
 
Selvstendig næringsdrivende 
Akademikerne vil vise til stortingets vedtak som på dette pkt som lyder: 
 
”Enkeltmannsforetak skal også kunne opprette en felles innkjøpsordning for tjenestepensjoner. 
Det arbeides videre med endringer i Lov om innskuddspensjon (eventuelt etter Lov om 
foretakspensjon) slik at ordningene også åpnes for foretak med færre enn 2 sysselsatte. 
Tilslutning til en slik ordning bør gjøres frivillig for selvstendig næringsdrivende og andre med 
eierinteresser i foretak. Også for de med frivillig tilslutning til en kollektiv tjenestepensjons- 
ordning, må det gis større skattemessig likebehandling med ordninger med tjenestepensjon for 
arbeidstakere, blant annet med fradrag for premien i skattbar næringsinntekt.” 
 
Banklovkommisjonen skriver i sin utredning at det spørsmål som her reises, gjelder praktisk sett 
om selvstendig næringsdrivende som arbeider i sitt foretak alene eller sammen med enkelte 
ansatte i deltidsstilling, skal gis adgang til å opprette pensjonsordning med innskuddspensjon 
innenfor rammen av ordningen med obligatorisk tjenestepensjon. 
 
Akademikerne er dypt uenig i denne fortolkning av Stortingets vedtak. Stortinget har bedt om at 
det skal arbeides videre med de eksisterende pensjonslovene slik at ordningene også åpnes for 
enkeltmannsforetak. Akademikerne mener selvstendig næringsdrivende må kunne opprette 
pensjonsordninger innenfor samme maksimalgrenser som gjelder for andre gjennom 
innskuddspensjonsloven. Akademikerne mener det er dette som vil være i tråd med Stortingets 
vedtak. Bare en slik løsning vil gi denne gruppen mulighet til å opparbeide seg 
pensjonsrettigheter på linje med andre. Akademikerne forutsetter at Stortingets vedtak blir fulgt 
opp i forhold til omtalte pensjonslover. Akademikerne mener dette kan gjøres ved at 
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minstekravene i lov om foretakspensjon §2-2, og lov om innskuddspensjon § 2-3 fjernes. 
Akademikerne mener en slik lovendring bør tre i kraft 1. januar 2006. 
  
 
 
 
  
 
 
Med vennlig hilsen 
Akademikerne 
 
 
 
Tove Storrødvann 
Generalsekretær 


