Forslag til lov om obligatorisk
tjenestepensjon
Finansminister Per-Kristian Foss
7. oktober 2005
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Finansdepartementet

Innføring av obligatorisk tjenestepensjon
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•

Regjeringen foreslår en ny lov om obligatorisk
tjenestepensjon

•

Forslaget vil bidra til bred utbredelse av
pensjonsopptjening for arbeidstakere i tillegg til
folketrygden

•

Forslaget innebærer at foretak (arbeidsgiver)
pålegges plikt til å ha tjenestepensjonsordning for
sine ansatte etter nærmere bestemte minstekrav

•

Forslaget følger opp Regjeringens pensjonsmelding
og vedtak i Stortinget 26. mai 2005

Finansdepartementet

Forslaget omfatter
•

Foretak hvor minst to personer i foretaket har en
arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer
av full stilling

•

Foretak med minst én arbeidstaker uten
eierinteresser i foretaket som har en arbeidstid og
lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling

•

Foretak hvor personer i foretaket som hver har en
arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer
av full stilling, til sammen utfører arbeid som
tilsvarer minst to årsverk

•

Foretak med og uten skatteplikt
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Finansdepartementet

Minstekrav til pensjonsordningen
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•

Arbeidsgiver kan velge mellom innskuddsbaserte
eller ytelsesbaserte pensjonsordninger innenfor
dagens lovverk

•

Uansett må ordningen oppfylle visse minstekrav:


Omfatte alle arbeidstakerne som oppfyller
medlemsvilkårene i foretakspensjonsloven eller
innskuddspensjonsloven



Omfatte alderspensjon og innskudds/premiefritak ved uførhet



Oppfylle minstekrav til innskudd på 2 prosent av
lønn, eller gi en tilsvarende ytelse

Finansdepartementet

Hvem skal betale?
•

Det er foretaket som skal betale inn til
pensjonsordningen

•

Kostnader til administrasjon og kostnader knyttet
til innskudds-/premiefritak ved uførhet kommer i
tillegg

•

Arbeidstaker kan også bidra med tilskudd til
pensjonsordningen. Dette kommer i tillegg til
innbetaling fra foretaket
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Finansdepartementet

Kontroll og tilsyn
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•

Opplysninger om at pensjonsordningen oppfyller
minstekravene skal for regnskapspliktige foretak stå i
regnskapet, for andre foretak i næringsoppgaven

•

Kredittilsynet skal føre tilsyn med pensjonsordningene og
gis innsyn i næringsoppgaven

•

Kredittilsynet kan gi pålegg om at foretak skal opprette
pensjonsordning, og ilegge løpende mulkt dersom slikt
pålegg ikke blir etterfulgt innen en fastsatt frist

•

Arbeidstakers krav på pensjonsordning kan håndheves av
domstolene

Finansdepartementet

Pensjonssparing for selvstendig
næringsdrivende
•

Regjeringen foreslår også at selvstendig
næringsdrivende gis adgang til å opprette
pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven

•

Sparingen foreslås begrenset til det minstekravet
som følger av forslaget til lov om obligatorisk
tjenestepensjon – nemlig 2 prosent av lønn

•

Det foreslås ikke plikt til å ha pensjonsordning for
selvstendig næringsdrivende
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Finansdepartementet

Konsekvenser av lovforslaget
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•

Departementet antar at ca. 600 000 sysselsatte
fordelt på ca. 130 000 foretak omfattes

•

Foretak og sysselsatte i skattefri sektor kommer i
tillegg

•

Samlede årlige kostnader gitt gjennomsnittlig lønn
4,5 G = 3,3 mrd før skattefordel og
arbeidsgiveravgift

•

En ordning på minimumsnivå med 40 års
tjenestetid/opptjening vil kunne gi årlig
alderspensjon på mellom 8 og 11 prosent av lønn,
for lønn mellom 4 G og 8 G

Finansdepartementet

Ikrafttredelse
•

Det foreslås at loven trer i kraft 1. januar 2006

•

Foretakene gis frist til utløpet av 2006 til å
opprette pensjonsordning i tråd med
minstekravene

•

Pensjonsordningen skal uansett ha økonomisk
virkning senest fra 1. juli 2006

•

Nye foretak gis en frist på 6 måneder fra plikten
oppstår til å opprette pensjonsordning
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• Pressemelding
• Lysark
• Dokumenter
• A-Å liste
• Spørsmål og svar

www.pensjonsreform.no
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