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Høring  -  NOU 2005:15 - Obligatorisk tjenestepensjon

Advokatforeningen har gjennomgått NOU 2005:15 og beklager at det ikke har vært
mulig å avgi høringsuttalelse innen fristen den 8. august 2005. Foreningen ønsker
likevel å avgi følgende uttalelse til forslaget til lov om obligatorisk tjenestepensjon.

I §1 Virkeområde fremgår det at loven gjelder foretak som har arbeidstakere i sin
tjeneste. Som foretak regnes her selskap, enkeltpersonforetak og ethvert annet
rettssubjekt som omfattes av skatteloven §2-3 første ledd bokstav b og som har
arbeidstaker ved fast driftssted her i riket. Loven gjelder også for foretak som i dag
ikke kan tegne kollektiv tjenestepensjon fordi alt arbeidet i foretaket blir utført av
personer som har deltidsstilling i foretaket eller som er innehaver av foretaket eller
har eierinteresser i dette.

Det fremgår videre av §7 at heleide foretak dvs. selskap eller enkeltpersonforetak og
hvor det bare er den som må anses som innehaver av foretaket som har en arbeidstid
og lønn i foretaket som utgjør 75% eller mer av full stilling, kan opprette
pensjonsordning med innskuddspensjon som fyller minstekravene til alderspensjon i
§3•

Advokatforeningen støtter forslaget om at slike heleide foretak får adgang til å
opprette tjenestepensjonsordning. Vi støtter også at det skal være frivillig for denne
gruppen om de ønsker å benytte denne mulighet i loven.

Advokatforeningen støtter imidlertid ikke de begrensninger som foreslås, dvs
at heleide foretak slik disse er definert i § 7, kun kan velge innskuddspensjon og kun i
samsvar med minimumskravene til innskudd innenfor rammen av loven om
obligatorisk tjenestepensjon. Også slike foretak bør få anledning til å spare til
pensjon med like gode skattevilkår som andre grupper, og bør derfor ikke forholde
seg til de lave maksimalgrensene, men bør kunne velge å benytte seg av grensene som
ligger i lov om innskuddspensjon. Ut fra de initiativ som er tatt for å utrede
obligatorisk tjenestepensjon, kan man ikke se at det er lagt føringen som begrunner
denne begrensningen.

Advokatforeningen ønsker at alle foreningens medlemmer som driver
advokatvirksomhet alene eller i kontorfellesskap, skal ha anledning til å spare til
pensjon for seg og sine ansatte på gunstige vilkår og uten begrensninger når det
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