
Lovvedtak 41
(2018–2019)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 157 L (2018–2019), jf. Prop. 3 L (2018–2019)
I Stortingets møte 14. februar 2019 ble det gjort følgende

v e d t a k  t i l  l o v

om tilskudd til visse private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning

§ 1 Formål
Lovens formål er å bidra til bedre rammevilkår for

private virksomheter som nevnt i § 2 ved å yte tilskudd
til dekning av kostnader i offentlige tjenestepensjons-
ordninger knyttet til tidligere opptjente pensjonsrettig-
heter som forfaller til betaling etter at opptjeningen har
skjedd (historiske pensjonskostnader).

§ 2 Tilskuddsordning
Departementet kan etter søknad tildele tilskudd til

private virksomheter som har levert spesialisthelsetje-
nester som nevnt i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a
eller barneverntjenester som staten har finansierings-
ansvaret for etter barnevernloven § 9-4, til dekning av
årlig premie til offentlig tjenestepensjonsordning som
regulert i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 4.

Søknader om tilskudd avgjøres av departementet. 

§ 3 Beregning av tilskudd
Det skal ytes årlige tilskudd beregnet på grunnlag av

virksomhetens årlige pensjonspremie, begrenset til pre-
mie for pensjonsrettigheter som medlemmer av pen-
sjonsordningen har opptjent før 1. januar 2019. Tilskud-

det omfatter ikke premie som er knyttet til annen virk-
somhet enn levering av tjenester som nevnt i § 2.

I tilskuddet skal det gjøres fradrag for
a. virksomhetens avkastning på premiereserve og til-

leggsavsetninger forvaltet av tjenestepensjonsleve-
randør for den andel som tilskuddsordningen dek-
ker, fratrukket administrative kostnader

b. kompensasjon som allerede er gitt eller er forutsatt
dekket etter avtale.

§ 4 Forskrifter
Kongen kan gi forskrift om innretningen av til-

skuddsordningen, herunder virkeområde, beregning av
tilskudd, forvaltning av ordningen, vilkår for utbetaling
av tilskudd og plikter og forvaltningstiltak overfor priva-
te i forbindelse med forvaltningens kontroll av til-
skuddsordningen. Kongen kan i forskrift bestemme at
virksomheter som omfattes av § 2, likevel ikke skal om-
fattes av tilskuddsordningen.

§ 5 Ikrafttredelse
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Tone Wilhelmsen Trøen
president
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