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Att:

Høring - utredning om pensjon fra første krone og første dag
Det vises til departementets høring om en utredning om pensjon fra første krone og første dag, der en
arbeidsgrupperapport har presentert mulige endringer i reglene for privat tjenestepensjon.
LO viser til at arbeidsgruppen ikke har kommet frem til en felles tilrådning om og hvordan pensjon fra
første krone bør innføres, men har utredet ulike alternativer. LO støtter representantene for
arbeidstakerorganisasjonene som ønsker å innføre pensjon fra første krone med minstesats på 2
prosent.
Rapporten påpeker at fradraget for 1 G innebærer at pensjonen fra innskuddspensjonsordninger
reduseres relativt mest for lavtlønnede. Det vises også i rapporten at fordelingen av pensjonsgivende
inntekt innebærer at kvinner i snitt får redusert pensjonen fra innskuddspensjonsordninger mer enn
menn.
LO støtter videre representantene fra arbeidstakerorganisasjonene om at minstekravet for alder og
arbeidstid må fjernes, og at en eventuell lav inntektsgrense i så fall må settes på et bagatellnivå.
Rapporten viser at kriterier for medlemskap i pensjonsordninger har endret seg over tid. Dette følger
av endringer i lov- og regelverk, og også av utviklingen av tekniske løsninger. Innføringen av egen
pensjons¬konto og etablering av overføringen av opplysninger fra a-ordningen til
pensjons¬leverandørene vil ytterligere endre rammebetingelsene for tjenestepensjonsordningene. Det
påpekes også at kostnadene ved teknisk håndtering av pensjons¬forhold har blitt lavere og vil bli
ytterligere redusert gjennom innføring av egen pensjonskonto og a-ordningen. Det er derfor ikke
lenger mulig å argumentere med at det er behov for å opprettholde minstegrenser av tekniske grunner
eller på grunn av høye administrasjonskostnader.
Det vises i rapporten at ved å fjerne dagens grenser på 20-prosent stilling og 20 år vil det kunne gi en
reell økning av pensjonen for berørte grupper. Rapporten viser også til at eventuelle minstegrenser for
opptjening må veies mot hensynet til at samme person kan ha mange små arbeidsforhold som til
sammen tilsier at de bør få opptjening også for lave inntektsbeløp.
Det går fram av rapporten hvordan pensjon fra første krone og første dag vil kunne gi en betydelig
økning av pensjonen for mange arbeidstakere. I et eksempel vises det at en person kan få økt
tjenestepensjonen sin med over 40 prosent med pensjon fra første krone og første dag, fra 4,8 prosent
til 6,6 prosent av sluttlønna.
Forslagene om opptjening for all lønn er derfor svært viktig for LOs medlemmer. Det er særlig viktig for
lavlønnsgrupper med dårlig pensjonsopptjening i utgangspunktet. De aller fleste av disse har
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minimumsordning på 2-3 prosent innskuddspensjon og opptjening fra 1 G. Disse rammes hardt av et
urettferdig pensjonssystem. Actecans rapport Innskuddspensjon i ulike næringer som det også er vist til i
rapporten har kartlagt utviklingen i innskuddspensjon i Norge, og her ser vi tydelig at næringer med lav
lønn også har dårligere ordninger med lavere satser og sparing fra 1 G.
LO har følgende merknader til de alternative lovforslagene i rapportens kapittel 8:
8.1. Endringer vedr. pensjon fra første krone.
LO forutsetter at det er alternativet med 2 prosent som legges til grunn. LO legger til grunn at all
skattbar inntekt må være en del av pensjonsgrunnlaget.
8.2 Endringer vedr. krav til nedre alder.
LO støtter forslag til lovendringer som medfører at alle arbeidstakere over 13 år omfattes av
pensjonsordninger etter lov om innskuddspensjon, lov om tjenestepensjon, og lov om foretakspensjon.
8.3 Endringer vedr. oppheving av krav til stillingsandel
LO støtter forslag til lovendringer i lovene om innskuddspensjon, tjenestepensjon og foretakspensjon
som fjerner kravet om 20 prosent stilling for å være omfattet av pensjonsordningene.
8.4 Endringer vedr. krav om 10 prosent stillingsandel
LO går mot forslag til lovendringer som medfører krav om 10 prosent stillingsandel for å være omfattet
av pensjonsordningene.
8.5 Endringer vedr. minstekrav til lønn
LO ønsker ikke minstekrav til lønn for å omfattes av pensjonsordningene, og går mot lovforslag som
medfører dette.
8.6 Ikraftsettings- og overgangsregler
LO ønsker lovendringer som gir rett til tjenestepensjon fra første krone og første dag innført så fort
som mulig.
LO viser til enigheten mellom regjeringen og Fremskrittspartiet om å innføre pensjon fra første krone i
privat sektor fra 2023. LO mener det ikke er behov for å utsette innføringen og ønsker ikrafttredelse så
fort som mulig, og senest innen 01.01. 2022.
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