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Bakgrunnen for NOU 2013: 3 

• Utkastet til ny tjenestepensjonslov i NOU 
2012: 13 

• Denne utredningen gjør lovutkastet fullstendig 
hva gjelder alderspensjon 

• Mangler regler om uførepensjon og 
etterlatteytelser. Foretakspensjonslovens 
bestemmelser videreføres inntil videre 



Hovedemner i utredningen  
• Overgangsregler for omdanning av ytelsesbaserte 

foretakspensjonsordninger til 
tjenestepensjonsforsikring 

• Utkast til regler for behandling av 
tjenestepensjonsordningen ved selskapsmessige 
endringer i foretaket eller endring/avvikling av 
pensjonsordningen. 

• Tekniske tilpasninger i andre lover 

• Maksimalrammene for innskudd i 
innskuddspensjonsloven og enkelte andre 
oppdateringer 

 



Overgangsordningen - hovedhensyn 
• Allerede opptjent pensjonsytelse er vernet 

etter Grunnloven § 97 

• Sikring av kontinuitet i opptjening av 
pensjonsrettigheter og opprettholdelse av 
pensjonsordninger 

• Unngå avvikling og masseutstedelse av 
fripoliser 

• Stoppe ytterligere akkumulering av 
levealdersrisiko i pensjonsinnretningene 
knyttet til opptjente rettigheter 



Hovedgrepene i overgangsreglene 

• Kapittel 7 i utkastet til tjenestepensjonslov 

• Tre år på å endre pensjonsplanen i samsvar 
med tjenestepensjonsloven fra lovens 
ikrafttredelse 

• Pensjonsordningen opprettholdes – skilles 
mellom gammel opptjening og ny opptjening. 
To adskilte pensjonsbeholdninger i 
pensjonsordningen 



Ny opptjening 

• Skal skje i samsvar med grunnmodell eller 
standardmodell (§ 7-5) 

• Valgfritt: Særskilt behandling av eldre 
arbeidstakere født i 1962 eller tidligere 

– Årlig tilleggsinnskudd (§ 7-6) 

– Videreføring av ytelsesbasert pensjonsplan for 
denne gruppen (§ 7-7) 



Gammel opptjening 

• Skille mellom avsetninger til premiereserve og 
opptjent rett til pensjonsytelse 

• Premiereserve og tilleggsavsetninger for den 
enkelte arbeidstaker regnes som egen 
pensjonsbeholdning 

• Om underreservert skal det utarbeides en 
opptrappingsplan  

• Avkastning brukes til oppreservering i samsvar 
med godkjent opptrappingsplan, deretter etter 
vanlige regler 

• Tilsvarende for fripoliser og løpende pensjon 



Innskuddspensjon 

• Foreslår at maksimalrammene fastsettes lik 
rammene i grunnmodellen. En ramme for 
innskudd 0 til 12 G og mulighet for 
tilleggsinnskudd for lønn  mellom 7,1 og 12 G 

• Justering av ordningen for tilskudd fra 
arbeidstakere 

• Justering av grensen for ad hoc-innskudd til 
inntil 2 prosent av lønn 


