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Høring -  NOU 2005 :15 - Obligatorisk tjenestepensjon

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) viser til høringsbrev av 1. juli 2005 om ovennevnte.

I forbindelse med lønnsoppgjøret 2004 ble det enighet mellom MEF og Norsk Arbeidsmandsforbund og
Fellesforbundet om å innføre obligatorisk tjenestepensjon på alle medlemsbedrifter med tariffavtale fra og
med 1. mai 2005. MEF har i samarbeid med Storebrand ASA utarbeidet en innskuddsbasert
tjenestepensjonsordning med basis i lov om innskuddspensjon. Ordningen tilbys alle medlemsbedriftene i
MEF, men er frivillig for bedrifter som ikke har tariffavtale. Implementeringsfasen medfør r at ordningen
først kommer i gang fra august 2005, men med virkning fra 1. mai 2005.

På denne bakgrunn er banklovkommisjonens forslag til obligatorisk tjenestepensjon for alle, NOU
2005:15 - Obligatorisk tjenestepensjon av stor interesse for MEF.

MEF ser det som viktig at lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon (pensjonslovene) er lagt
til grunn for utformingen av obligatorisk tjenestepensjon. Dette bidrar til kontinuitet og man unngår at det
blir unødvendig vanskelig å bygge videre på allerede etablerte tjenestepensjonsordninger.

MEF ser positivt på forslaget til lov om obligatorisk tjenestepensjon som på flere viktige områder utfyller
pensjonslovene. Vi vil spesielt nevne følgende forhold:

• Det er viktig med en overordnet tilsyns og kontrollinstans. Kredittilsynet har tilsynsansvaret ihht
innskuddspensjonsloven § 2-9 og foretakspensjonsloven § 2-7. Informasjonsplikt i
årsberetningen, eventuelt årsregnskapet eller i den årlige næringsoppgaven om at foretaket har
innført pensjonsordning som er i samsvar med minstekravene i loven, blir en viktig kilde for
oppfølging og kontroll av obligatorisk tjenestepensjon.

• Det er bra at foretak som bare har deltidsansatte nå også må opprette tjenestepensjonsordning.
MEF støtter forslaget i utkast til lov om obligatorisk tjenestepensjon der foretak skal opprette
pensjonsordning for ansatte som hver har minst 20 prosent av full stilling og som til sammen
utfører arbeid som tilsvarer to årsverk eller mer.
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• MEF synes det er positivt at det åpnes for at interesseorganisasjoner og foreninger kan inngå
innkjøpsordninger på vegne av enkeltforetak. Dette gjør det enklere for små bedrifter å opprette
pensjonsordning og samtidig oppnå gunstige vilkår.

• MEF har mange små medlemsbedrifter og mange selvstendig næringsdrivende. MEF ser det
som positivt at selvstendig næringsdrivende nå får muligheten til å tegne avtale om obligatorisk
tjenestepensjon i form av innskuddspensjon. De skattemessige utfordringene dette skaper er etter
vårt syn løst på en tilfredsstillende måte der eier/innehaver må ha arbeidstid og lønn som utgjør
75 prosent eller mer av full stilling. Med dette fanger loven opp en stor gruppe personer
(170 000) som tidligere bare har hatt anledning til å tegne Individuell Pensjonsavtale (IPA)

• MEF mener det er svært viktig at arbeidstakerne selv kan bidra med tilskudd til sin
pensjonsordning. Det er derfor bra at lov om innskuddspensjon blir endret slik at ansatte med
innskuddspensjonsordning nå kan bidra med egenandel slik det har vært anledning til ved
ytelsesbasert ordning. MEF støtter forslaget om at arbeidstakernes tilskudd fastsettes i prosent
av lønn med en øvre grense på 4 prosent og at arbeidstakers tilskudd skal ses i sammenheng med
det samlede årlige tilskuddet til pensjonsordningen. Det er videre uproblematisk at tilskudd fra
arbeidstaker ikke i noen tilfeller skal utgjøre mer enn halvparten av det innskudd til sparing som
betales av arbeidsgiver og at sparingen samlet begrenses til  5  prosent av lønn inntil 6G og 8
prosent for lønn mellom 6 og 12G. Begrunnelsen for en høyere spareprosent for lønn mellom 6
og 12G er etter MEFs syn fornuftig når folketrygdens kompensasjonsgrad faller med stigende
lønn. En høyere spareprosent vil kunne motvirke dette ved høyere ytelse gjennom
pensjonsordningen.

• Pensjonslovene stiller ikke noe krav til størrelsen på alderspensjonsytelsen.
Banklovkommisjonen har etter MEFs oppfatning gått nøye inn på dette og gjort et godt arbeid i
forbindelse med konkretisering av minimumsstandarder for alderspensjonsytelser. MEF er
opptatt av at tjenestepensjon i tillegg til folketrygden skal være en ordning som er god for den
ansatte samtidig som kostnadene for arbeidsgiver ikke blir for høy. Minimumskravene til
innskuddsbasert pensjonssparing på 2 prosent av lønn over 1G tilfredsstiller etter vårt syn dette.
Det er videre fornuftig at det legges til grunn en viss fleksibilitet i hvordan foretak tilrettelegger
sin innskuddsplan både i forhold til årlig innskudd og bunnfradrag. Settes bunnfradraget høyere
enn 1G må sparetilskuddet fra arbeidsgiver justeres høyere enn 2 prosent av lønn for å
tilfredsstile minimumskravene til OTP. Dette er drøftet på en god måte i kapittel 10 i
utredningen fra Banklovkommisjonen.

Innføring av obligatorisk tjenestepensjon nødvendiggjør en nøye kontroll slik at det oppnås likhet for
loven og slik at man unngår uheldig kostnadsmessig konkurransevridning. Sanksjonsmulighetene som er
tillagt Kredittilsynet må derfor tas i bruk overfor virksomheter som ikke etterkommer lovens krav.

MEF er skeptisk til bestemmelsen i lov om innskuddspensjon §2-6. om Styringsgruppe. Bedrifter med 15
eller flere ansatte som har pensjonsordning med kollektivt investeringsvalg plikter å opprette en
styringsgruppe for pensjonsordningen på minst tre personer. Minst en skal velges blant de ansatte. Dette
kan bli et ekstra byråkrati og utgjøre økte administrasjonskostnader for bedriften. Etter MEFs mening blir
en slik styringsgruppe unødvendig i alle tilfeller der sparetilskuddet plasseres i en ordning med
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avkastningsgaranti dvs. uten risiko. MEF mener styringsgruppen har en hensikt først når den kollektive
pensjonsordningen stilles overfor investeringsvalg som eksponerer endret risiko.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som
representerer ca. 1.700 små og mellomstore bedrifter med mer enn 16.000 arbeidstakere. Hovedtyngden
av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også
skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter
medlemsbedriftene for rundt 20 milliarder kroner i året. Forbundet har egen hovedavtale med LO samt en
egen avtale på miljøområdet, og mange av medlemsbedriftene har tariffavtale med Norsk
Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet. MEF står utenfor NHO.

Med vennlig hilsen
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Trona nnesen
adminis ende direktør

Stein Gunnes
næringspolitisk rådgiver

3


