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Høring  - NOU 2005: 15 - Obligatorisk tjenestepensjon

Det vises til høringsbrev med Deres ref.: 05/2213 FM cw av 01.07.2005.

Coop NKL BA er samvirkelagenes fellesorganisasjon. Coop i Norge har til sammen ca.
20 500 ansatte, hvorav 19 000 arbeider i samvirkelagene.

Da det er stor politisk enighet om å innføre obligatorisk tjenestepensjon, vil vi i vårt
høringsvar i første rekke kommentere enkelte forhold i overgangsordninger som synes bra i
forslaget ved innføringen av ordningen. Vi gir noen kommentarer til økonomiske og
administrative konsekvenser som bør føre til en høyning av terskelhøyden for nyordningen i
forhold til innfasing av unge eller kortvarige arbeidsforhold, og vi har et spørsmål som vi
ikke har klart å lese oss frem til i høringsutkastet.

Overgangsordninger
Flere av våre samvirkelag har pensjonsordninger av forskjellige slag. I sum kan man si at
dekningsgraden er bedre enn det generelle gjennomsnittet i varehandelen.

Vi er tilfreds med at lovforslaget tar høyde for at bedrifter som allerede har tjenestepensjons-
ordninger og som bruker overgangsreglene for ytelsesbaserte ordninger kan fortsette med
dette ut 2007. Flere av samvirkelagene har ordninger med f. eks. krav til  50  % stillingsbrøk
eller mer, 25 års aldersgrense eller inntil 5 års ansettelsestid for å komme med i bedriftens
ordning. Disse ordningene gjenspeiler behov for varehandelsbedrifter i pressområder som
kjennetegnes av stor turnover og mange små stillingsbrøker.
Samvirkelagene er tariffbundne og derfor underlagt tariffbestemmelser med fortrinnsrett til
utvidelse av stillingsbrøker som man er skikket til ved ledighet. Dette gjør at stabil
arbeidskraft som ønsker å bli værende og utvide sin stilling i bedriften normalt oppnår en
stillingsstørrelse som omfattes av pensjonsordningen innen rimelig tid. Den nye
arbeidsmiljøloven far som kjent tilsvarende bestemmelser ved iverksettelsen 01.01.06.

Innkjøpsforening for obligatorisk tjenestepensjon
Coop er tilfreds med forslaget som vil gi mulighet til større konkurranse på kostnadssiden
mellom forsikringsgiverne.
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Lovutkastets  §  3, minstekrav og forholdet  til LOI § 5-5
At lovutkastet kun henviser til LOI § 5-5 første ledd gjør at det skapes usikkerhet, og
eventuell forskjellsbehandling i forhold til at LOI i § 5-5 (2) gis den naturlige mulighet til å
begrense innskuddspensjonsplikten i forhold til overtid med mer. Det anmodes om at denne
usikkerhet fjernes ved at henvisningen i lovutkastes § 3 gjelder hele § 5-5 i LOI.

Økonomisk og administrative konsekvenser
For våre samvirkelag i pressområder med stor gjennomtrekk av arbeidskraft vil forslaget bety
ytterligere økning av administrativt arbeid og økonomiske utgifter som neppe over tid bringer
særlig fordeler til disse arbeidstakergruppene som for en stor del består av skoleelever og
studenter. Disse jobber med sikte på et økonomisk tilskudd til skole og studier og ikke for å få
en marginal andel av en pensjonsordning 40-50 år inn i fremtiden. For bedriften står ikke
tilleggsbyrdene ved å melde disse ansatte ut og inn av ordninger i forhold til hva angjeldende
arbeidskraft oppnår. Dette administrative arbeidet er bare delvis kommentert i innstillingen på
side 197. Vi vil foreslå at det innføres en noe større takhøyde for inntak i bedriftens lovpålagte
pensjonsordning enn 20 år og 20 % stilling. Eksempelvis vil man avhjelpe dette problemet
med en karantenetid på 12 måneders ansettelse før man slippes inn, og at oppspart beløp på
den ansattes hånd må utgjøre mer enn 25 % av G før den ansatte har noen rettigheter med å få
ut en fripolise eller en IPA ved avslutning av arbeidsforholdet.

Forholdet me llom lovforslagets bunnfradrag  på 1 G og  de eksisterende
pensjonsordninger etter ska tt elovens bunnfradrag på 2 G
Innskuddspensjonsloven-med tilhørende forskrifter begrenser innskuddsplikten til
lønnsområdet over 2 G og opp til og med 12 G. I den nye loven om obligatorisk
tjenestepensjon er bunnfradraget redusert til 1 G uten at vi har funnet forslag til hvordan dette
innfases i gjeldende lov og forskrift for lov om innskuddspensjon.

Konklusjon
Coop vil understreke viktigheten av at bedrifter som allerede har tjenestepensjonsordninger,
og som bruker overgangsreglene for ytelsesbaserte ordninger, kan fortsette med dette ut 2007.

Med vennlig hilsen
Coop NKL BA

Bern t Aas  7 1, Gr- 4
Administrerende direktør Turid Jødahl
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