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Høring – utredning av pensjon fra første krone 

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, er landets største organisasjon for ingeniører og 

teknologer med flere enn 93 000 medlemmer.  

 

Vi viser til departementets høringsbrev og utvalgsrapporten som ligger til grunn for høringen. NITO 

skulle gjerne sett en bredere sammensetning av organisasjoner fra arbeidstakersiden i utvalget, slik 

at flere interesser hadde framkommet utredningen. Vi er også kjent med at flertallet på Stortinget har 

kommet til enigheten om innføring av pensjonsopptjening fra første krone fra 2023.  

 

NITO er betinget positive til å innføre pensjonsopptjening fra første krone i 

innskuddspensjonsordninger, medlemskap i private tjenestepensjonsordninger for ansatte under 20 

år, og ansatte med lavere stillingsandel enn 20 prosent.  

 

NITO støtter at det ikke kan settes krav til minste stillingsstørrelse eller minste alder for medlemskap i 

tjenestepensjonsordninger. 

 

Den store utfordringen med dagens regelverk er at kravet til minste sparenivå i lov om obligatorisk 

tjenestepensjon allerede er for lavt. To prosents innskuddssats gir en dårlig pensjonsopptjening. 

Innskuddssatsen kan derfor ikke svekkes som følge av innføring av pensjon fra første krone.  

 

Samlet innskuddspensjon må vurderes ut fra hva som faktisk spares. Det blir ikke høyere pensjon for 

den enkelte hvis konsekvensen av pensjon fra første krone blir at innskuddssatsene reduseres. Det 

blir heller ikke høyere pensjon dersom bedrifter, som i dag sparer utover minstekravet, reduserer 

sparesatsen som en konsekvens av krav om sparing fra første krone. NITO støtter derfor ikke et krav 

om sparing fra første krone for virksomheter som har tilpasset seg med innskuddssatser høyere enn 

2 prosent, når minstekravet til sparing ellers er innfridd.  

 

For NITO vil det være helt urimelig hvis noen skal få lavere pensjonssparing som følge av 

innføringen av pensjonsopptjening fra første krone.  

 

I rapporten peker arbeidsgruppen på muligheten for at bedriftenes økte kostnader knyttet til innføring 

av pensjon fra første krone helt eller delvis vil kunne bli lempet over på arbeidstakerne i form av 

lavere lønnsvekst. Forutsetningen, eller målsetningen, med å innføre pensjonsopptjening fra første 

krone kan ikke være at en større andel av avlønningen for arbeid skal være utsatt lønn, som pensjon 

faktisk er. En innføring av pensjonsopptjening fra første krone må bidra til at den samlede 

avlønningen gjennom lønn og pensjon bedres for arbeidstakerne. Ordningen kan derfor ikke være 



 

kostnadsnøytral for bedriftene på lang sikt. NITO er derfor positive til at staten, i en 

overgangsperiode, bidrar med ordninger som reduserer bedriftenes økte kostnader.      
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