
Lovvedtak 22
(2021–2022)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 51 L (2021–2022), jf. Prop. 223 L (2020–2021)

I Stortingets møte 14. desember 2021 ble det gjort følgende

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

om endringer i pensjonslovgivningen mv. (pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter)

I
I lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon gjøres føl-
gende endringer:

§ 2-12 åttende ledd skal lyde:
(8) Bestemmelsen i annet ledd gjelder likevel ikke 

pensjonsordning for arbeidstakere som omfattes av 
foretakspensjonsloven § 3-9 annet ledd.

§ 3-2 annet ledd annet punktum skal lyde:
Bestemmelsen i § 3-5 gjelder tilsvarende.

§ 3-3 første ledd skal lyde:
(1) Pensjonsordningen skal omfatte alle arbeidsta-

kere i foretaket som har fylt 13 år, med mindre annet er 
fastsatt i loven her eller i forskrifter fastsatt av Kongen.

§ 3-4 første ledd skal lyde:
(1) En arbeidstaker som ansettes av foretaket og 

som fyller de øvrige vilkårene for medlemskap i pen-
sjonsordningen, opptas som medlem når arbeidstake-
ren har mottatt samlet lønn fra foretaket med et beløp 
som tilsvarer rapporteringspliktig lønn i a-meldingen, 
med mindre annet følger av forskrift fastsatt av departe-
mentet. I regelverket for pensjonsordningen kan det fast-
settes lavere eller ingen minstekrav til lønn for opptak i 
pensjonsordningen. Dersom pensjonsordningen ikke har 
minstekrav til lønn, skal arbeidstakeren opptas som med-
lem fra første arbeidsdag i foretaket.

§ 3-5 skal lyde:
§ 3-5 Arbeidstakere i deltidsstilling

Opptjent pensjon for arbeidstaker i deltidsstilling 
skal utgjøre en forholdsmessig del av den pensjon som 
ville være opptjent dersom arbeidstakeren hadde hatt 
fulltidsstilling.

§ 3-6 oppheves.

Nåværende §§ 3-7 til 3-11 blir nye §§ 3-6 til 3-10.

Ny § 3-8 første ledd skal lyde:
(1) En arbeidstaker skal tas opp som medlem av 

pensjonsordningen etter bestemmelsene i §§ 3-3 til 3-7
selv om arbeidstakeren ved ansettelsen har mindre enn 
10 år igjen til opptjeningsalderen etter § 4-1.

§ 4-5 tredje ledd skal lyde:
(3) For medlem som har opptjent rett til full pen-

sjon, og som fortsatt har stilling i foretaket, gjelder § 3-9
annet ledd tilsvarende.

§ 4-7 første ledd nytt fjerde punktum skal lyde:
Er opptjent premiereserve knyttet til alderspensjon mellom 
50 og 150 prosent av folketrygdens grunnbeløp, kan 
medlemmet kreve at premiereserven og en forholdsmessig 
andel av tilleggsavsetninger blir overført til annen fore-
takspensjonsordning eller individuell pensjonsavtale etter 
lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning.
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§ 4-7 a. annet ledd skal lyde:
(2) Avtale etter første ledd kan også omfatte kompen-

sasjon fra pensjonsinnretningen til fripoliseinnehaveren 
for bortfall av rentegarantien. Kompensasjonen skal re-
flektere verdien av rentegarantien på avtaletidspunktet, 
basert på realistiske forutsetninger om fremtidig renteut-
vikling. Kompensasjonen skal tilføres investeringsporte-
føljen tilknyttet fripoliseinnehaveren.

§ 4-7 a. nåværende annet til sjette ledd blir nytt tredje til 
syvende ledd.

§ 4-7 a. nytt sjette ledd skal lyde:
(6) Før det inngås avtale om utstedelse av fripolise 

tilordnet egen investeringsportefølje, skal pensjonsinn-
retningen skriftlig opplyse fripoliseinnehaveren om at:
a) investeringsporteføljen tilordnet fripolisen vil bli 

forvaltet for fripoliseinnehaverens regning og risiko,
b) pensjonsytelsene bestemmes ut fra verdien av por-

teføljen på tidspunktet for uttak av pensjon,
c) pensjonsinnretningens ansvar for avkastningsre-

sultatet og verdiutviklingen over tid bortfaller med 
mindre annet er avtalt, og at

d) pensjonsinnretningen har rett til vederlag som 
nevnt i fjerde ledd.

For hvert forhold det opplyses om etter bokstav a til d 
skal det samtidig opplyses skriftlig om hvilke vilkår som 
gjelder for en fripolise som undergis alminnelig forvalt-
ning. Hvis avtalen omfatter kompensasjon etter annet 
ledd skal det gis skriftlig informasjon om hvordan kom-
pensasjonen er beregnet.

§ 4-7 b. annet ledd skal lyde:
(2) Bestemmelsene i § 4-7 a annet til syvende ledd 

gjelder tilsvarende for en fripolise utstedt etter paragra-
fen her.

§ 4-11 første ledd annet punktum skal lyde:
For eldre arbeidstakere gjelder § 3-8 tredje ledd.

§ 5-1 annet ledd skal lyde:
(2) Det kan fastsettes i regelverket at alderspensjon 

skal opphøre eller settes ned ved fylte 77 år eller senere, 
men ikke i noe tilfelle før alderspensjon har vært utbe-
talt minst i 10 år. Utbetalingstiden for opphørende og 
livsvarige ytelser kan settes ned til det antall hele år som 
er nødvendig for at samlet årlig alderspensjon utgjør 
om lag folketrygdens grunnbeløp. Medlemmet kan kreve
at utbetalingstiden for opphørende og livsvarige ytelser 
settes ned til det antall hele år som er nødvendig for at 
samlet årlig alderspensjon utgjør om lag 50 prosent av 
folketrygdens grunnbeløp. Medlemmet og pensjons-
innretningen kan avtale at opphørende og livsvarige 
ytelser settes ned til det antall hele år som er nødvendig 
for at samlet årlig alderspensjon utgjør om lag 100 pro-
sent av folketrygdens grunnbeløp. Ved omregning etter 

annet og tredje punktum gjelder § 5-6 annet ledd annet 
punktum tilsvarende. Kongen kan i forskrift gi nærmere 
regler om pliktig informasjon og rådgivning som skal gis 
før det inngås avtale etter fjerde punktum.

II
I lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i 
arbeidsforhold gjøres følgende endringer:

§ 4-2 første og annet ledd skal lyde:
(1) Pensjonsordningen skal omfatte alle arbeidsta-

kere i foretaket som har fylt 13 år, med mindre annet er 
fastsatt i loven her eller i forskrifter fastsatt av Kongen. I
regelverket kan det fastsettes at arbeidstakere som har 
fylt 75 år, ikke skal opptas som medlem.

(2) En arbeidstaker som ansettes av foretaket og 
som fyller de øvrige vilkårene for medlemskap i pen-
sjonsordningen, opptas som medlem når arbeidstake-
ren har mottatt samlet lønn fra foretaket med et beløp 
som tilsvarer rapporteringspliktig lønn i a-meldingen, 
med mindre annet følger av forskrift fastsatt av departe-
mentet. I regelverket for pensjonsordningen kan det fast-
settes lavere eller ingen minstekrav til lønn for opptak i 
pensjonsordningen. Dersom pensjonsordningen ikke har 
minstekrav til lønn, skal arbeidstakeren opptas som med-
lem fra første arbeidsdag i foretaket.

§ 4-2 tredje og fjerde ledd oppheves.

III
I lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsvirksomhet gjø-
res følgende endringer:

§ 3-13 annet ledd første punktum skal lyde:
Avkastning tilordnet en kontrakt skal etter fradrag 

for tilordning i samsvar med beregningsgrunnlaget for 
kontrakten og i tilfelle tilleggsavsetninger etter § 3-19 el-
ler avsetning til bufferfond etter § 4-10 a, tilordnes kon-
trakten som overskudd på avkastningsresultatet.

§ 3-19 annet ledd tredje punktum skal lyde:
Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om adgang til å 
bruke en annen prosentsats for grupper av kontrakter.

Ny § 4-10 a skal lyde:
§ 4-10 a. Bufferfond

For å sikre sine forpliktelser under kontrakter med 
kontraktfastsatte forpliktelser, kan pensjonsinnretningen 
avsette hele eller deler av overskuddet på avkastningsre-
sultatet for den enkelte kontrakt til bufferfond ut over 
minstekravet til premiereserve. Tilsvarende gjelder for 
kontrakter i særskilt investeringsportefølje som skal sikre 
alders-, uføre- og etterlatteytelser etter reglene i § 4-15. Fi-
nanstilsynet kan, når det finner at soliditetshensyn tilsier 
det, pålegge pensjonsinnretningen å avsette overskuddet 
på den enkelte kontrakt til bufferfond.
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Pensjonsinnretningens bufferfond skal være fordelt 
på de enkelte kontraktene. Pensjonsinnretningen fastset-
ter årets avsetning til bufferfond, jf. § 3-13 første ledd, i 
prosent av premiereserven knyttet til den enkelte kontrakt 
ut fra pensjonsinnretningens risiko for avkastningsresul-
tatet. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om avset-
ninger til bufferfond.

Dersom avkastningen tilordnet en kontrakt etter § 3-13 
første ledd i et år er negativ eller ikke er stor nok til å dekke 
det årlige kravet til økning i premiereserven etter premiebe-
regningsgrunnlaget, kan kravet oppfylles ved bruk av buf-
ferfond tilordnet kontrakten.

Midler som er avsatt til bufferfond, kan i et senere år 
tilordnes kontrakten som overskudd.

Bestemmelsene om tilleggsavsetninger i § 3-19 og 
kursreguleringsfond i § 3-21 gjelder ikke for pensjonsord-
ninger som omfattes av bestemmelsen her.

§ 4-11 skal lyde:
§ 4-11. Pensjonsordningens forsikringskapital

Pensjonsordningens forsikringskapital består av 
premiereserven, bufferfond, premiefond, og eventuelt 
bufferavsetning for pensjonsordninger med flerårig av-
kastningsgaranti.

§ 6-7 første ledd første punktum skal lyde:
En ytelsesbasert pensjonsordnings midler omfatter 

premiereserve til sikring av opptjent pensjon, herunder 
premiereserve for uføre- og etterlatteytelser, samt til-
leggsavsetninger eller bufferfond, pensjonistenes over-
skuddsfond og premiefondet.

§ 6-10 annet og tredje ledd skal lyde:
Tilleggsavsetninger, bufferfond, pensjonistenes 

overskuddsfond og premiefond skal etter overføringen 
fortsatt være en del av pensjonsordningens midler og 
anvendes etter ellers gjeldende regler.

Er overført premiereserve ikke tilstrekkelig til å sikre 
rettighetene til de enkelte medlemmer eller pensjonister et-
ter beregningsgrunnlaget i pensjonsinnretningen det flyt-
tes til, skal manglende premiereserve tilføres fra premiefon-
det. Resten dekkes i tilfelle ved overførte tilleggsavsetninger 
eller bufferfond eller ved overføringer fra foretaket.

IV
I lov 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenes-
tepensjon gjøres følgende endringer:

§ 4 første ledd annet punktum skal lyde:
Innskuddet skal minst utgjøre 2 prosent av den lønn opp 
til 12 G som det enkelte medlem mottar fra foretaket i lø-
pet av innskuddsåret, jf. innskuddspensjonsloven § 5-5.

§ 4 annet ledd annet punktum skal lyde:
Årlig innskudd skal minst utgjøre 2 prosent av den lønn 
opp til 12 G som det enkelte medlem mottar fra foretaket 
i løpet av premieåret, jf. tjenestepensjonsloven § 4-3.

V
I lov 13. desember 2013 nr. 106 om tjenestepensjon gjø-
res følgende endringer:

§ 3-2 første ledd skal lyde:
(1) Pensjonsordningen skal omfatte alle arbeidsta-

kere i foretaket som har fylt 13 år. Kongen kan i forskrift 
gjøre unntak fra bestemmelsen i første punktum.

§ 3-2 tredje ledd annet punktum skal lyde:
Bestemmelsen i § 3-4 gjelder tilsvarende.

§ 3-3 første ledd skal lyde:
(1) En arbeidstaker som ansettes av foretaket og 

som fyller de øvrige vilkårene for medlemskap i pen-
sjonsordningen, opptas som medlem når arbeidstake-
ren har mottatt samlet lønn fra foretaket med et beløp 
som tilsvarer rapporteringspliktig lønn i a-meldingen, 
med mindre annet følger av forskrift fastsatt av departe-
mentet. I regelverket for pensjonsordningen kan det fast-
settes lavere eller ingen minstekrav til lønn for opptak i 
pensjonsordningen. Dersom pensjonsordningen ikke har 
minstekrav til lønn, skal arbeidstakeren opptas som med-
lem fra første arbeidsdag i foretaket.

§ 3-4 skal lyde:
§ 3-4 Arbeidstakere i deltidsstilling

Pensjonsopptjeningen for arbeidstaker i deltidsstil-
ling skal utgjøre en forholdsmessig del av den pensjon 
som ville være opptjent dersom arbeidstakeren hadde 
hatt fulltidsstilling.

§ 3-5 oppheves.

Nåværende §§ 3-6 til 3-8 blir nye §§ 3-5 til 3-7.

Ny § 3-7 første ledd første punktum skal lyde:
En arbeidstaker skal tas opp som medlem av pen-

sjonsordningen etter bestemmelsene i §§ 3-3 til 3-6
frem til fylte 75 år.

VI
1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kon-

gen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til 
forskjellig tid.

2. Departementet kan gi nærmere overgangsregler.

Masud Gharahkhani
president
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