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Sammendrag og konklusjoner 
 
I utgangspunktet skal alle ansatte i privat sektor være med i en tjenestepensjonsordning. Det 
er imidlertid tillatt for bedriftene å ikke gi pensjonsopptjening til ansatte i mindre 
deltidsstillinger enn 20 prosent og ansatte som er under 20 år. Det er dessuten tillatt å kun gi 
pensjonsopptjening for inntekt ut over 1 G (p.t. 90 068 kroner), og det er tillatt å kun gi 
ansatte som har arbeidet i minst 12 måneder i virksomheten når de slutter rett til opptjent 
pensjonskapital.  
 
I denne rapporten vurderes mulige konsekvenser av de ulike unntaksmulighetene i 
innskuddspensjonsordninger for henholdsvis de ansattes pensjoner og bedriftenes utgifter 
til pensjon. Beregningene tar utgangspunkt i tenkte eksempelpersoner med gitte yrkes-
karrierer, og tre tenkte eksempelbedrifter med ulikt antall ansatte. Utgangspunktet for alle 
eksemplene er at de er innenfor handelsnæringen.  
 
Beregningene viser at det er manglende pensjonsopptjening for lønn mellom 0 og 1 G som 
ser ut til å ha størst effekt for de ansattes forventede pensjoner. Tabellen under viser hvor 
mye pensjonsnivåene ved 67 år er beregnet å ville øke vil øke dersom de fire unntaks-
mulighetene ikke benyttes, gitt karriereforutsetningene mv. som er lagt til grunn i 
beregningene.  
 

  Økt pensjon i 
prosent av 
sluttlønn dersom 
unntaksmuligheten 
ikke benyttes 

Ikke opptjening for lønn under 1 G 32 % 

Ikke opptjening for stillinger under 20 % 6 % 

Ikke opptjening før fylte 20 år 10 % 

Får ikke beholde opptjent kapital ved mindre enn 12 måneders ansettelse 28 % 

 
Det er også beregnet hvor mye bedriftenes pensjonskostnader vil kunne øke dersom de 
velger å ikke benytte unntaksreglene. Beregningene viser at det vil gi størst utgiftsøkning å gi 
de ansatte opptjening fra 0 G i stedet for 1 G. Effektene av å unnlate å benytte de øvrige 
unntaksmulighetene vil bli langt lavere. Dette skyldes at å endre grensen for hvilken lønn 
som skal gi opptjening fra 0 til 1 G vil ha effekt for alle ansatte, vil de øvrige unntakene kun 
ha effekt for enkelte/grupper av ansatte. Beregningene viser dermed at endringer som vil 
kunne ha stor betydning for enkelte ansattes forventede pensjon vil gi en relativt liten 
økning i bedriftens pensjonsutgifter.   
 
I rapporten vurderes det videre hvor mange personer i privat sektor som kan være berørt av 
de ulike unntaksreglene, og hvor store besparelser bedriftene samlet sett kan ha ved å 
unnlate å gi alle ansatte pensjonsopptjening, eventuelt unnlate å gi opptjening for all 
inntekt. Siden det ikke finnes et godt statistikkmateriale til dette formålet, er beregningene 
som presenteres å betrakte som grove anslag.  
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Det synes imidlertid å være et gjennomgående trekk for flere av unntakene at kvinner 
berøres i større grad enn menn. Dette skyldes flere forhold, som at kvinners lønn i gjennom-
snitt er lavere enn menns lønn, at kvinner jobber mer deltid enn menn og at kvinner i større 
grad enn menn er midlertidig ansatt.   
 
Det er også gitt et anslag på hvor mange personer ikke får pensjonsopptjening på grunn av at 
de har vikariater for personer som er i fødselspermisjon og følgelig i de fleste tilfeller ikke vil 
være ansatt i mer enn 12 måneder.   
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1 Bakgrunn og oppdrag 
 
Det er påbudt for alle norske bedrifter å opprette en tjenestepensjonsordning for de ansatte 
i bedriften. Dette er regulert i lov om obligatorisk tjenestepensjon, som også definerer 
minstekravene til slike tjenestepensjonsordninger. I tillegg til denne loven finnes det tre 
pensjonslover som regulerer innretningen av tre ulike typer tjenestepensjonsordninger; 
innskuddspensjon, ytelsespensjon og hybridpensjon.  
 
Selv om utgangspunktet i tjenestepensjonsregelverket er at alle ansatte skal være med i 
pensjonsordningen, finnes det enkelte unntaksmuligheter bedriftene kan benytte for å 
avskjære enkelte grupper ansatte fra pensjonsopptjening. Dette gjelder ansatte i mindre 
deltidsstillinger enn 20 prosent og ansatte som er under 20 år. Det er dessuten tillatt å ikke 
gi pensjonsopptjening for all inntekt, ved at kun inntekt over 1 G (p.t. 90 068 kroner) gir rett 
til pensjon, og det er tillatt å kun gi ansatte som har arbeidet i minst 12 måneder i 
virksomheten når de slutter rett til opptjent pensjonskapital.  
 
Actecan har på oppdrag fra Handel og Kontor vurdert mulige konsekvenser av de ulike 
unntaksmulighetene i pensjonsregelverket for henholdsvis de ansattes pensjoner og for 
bedriftenes utgifter til pensjon. Vurderingene er avgrenset til effekter for innskudds-
pensjonsordninger.   
 
Konsekvensene er beskrevet for tenkte eksempelpersoner og eksempelbedrifter innenfor 
varehandelen. Det er videre gjort et forsøk på å tallfeste hvor mange personer i privat sektor 
som ikke får pensjonsopptjening på grunn av unntaksreglene, og hvor store besparelsene er 
for norske bedrifter sammenliknet med om alle ansatte og all inntekt skulle gitt pensjons-
opptjening.   
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2 Kort om dagens regelverk for innskuddspensjonsordninger 

2.1 Lover 

Innskuddspensjonsordninger må følge regelverket i lov om innskuddspensjon i arbeids-
forhold for at arbeidsgiver skal få skattefradrag for pensjonskostnadene. Loven må følges 
også for at de ansatte skal slippe inntekts- og formuesskatt på innbetalingene fra arbeids-
giver.   
 
Alle private tjenestepensjonsordninger med skattefordeler må i tillegg tilfredsstille kravene i 
lov om obligatorisk tjenestepensjon. I tillegg til å definere et minimumsnivå for 
pensjonsordningene stiller denne loven krav om at pensjonsavtalen må avtalen inneholde 
både alderspensjon og innskuddsfritak. 
 

2.2 Kort om alderspensjon 

Størrelsen på alderspensjonen fra en innskuddsordning avhenger av størrelsen på 
pensjonskapitalen på utbetalingstidspunktet og hvor lang tid medlemmet ønsker å få 
utbetalt kapitalen over. Minste tillatte utbetalingstid er 10 år, likevel minimum til 77 år 
dersom pensjonen tas ut før 67 år.  
 
Størrelsen på pensjonskapitalen vil avhenge av innbetalte premier og oppnådd avkastning. 
Den enkelte har i utgangspunktet ingen garanti for at pensjonskapitalen må være minst like 
stor som innbetalte premier ved utbetaling. 
 
I henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon skal innskuddene minimum være på 2 
prosent av lønn mellom 1 G og 12 G1. Grensene for maksimale innskudd er gitt i forskrift og 
er følgende: 
 

 For lønn opp til 7,1 G: 7 prosent 
 For lønn mellom 7,1 og 12 G: 25,1 prosent 

 

2.3 Medlemskap 

Etter loven skal alle arbeidstakere som har mer enn en femdel av full stilling i foretaket, dvs. 
mer enn 20 prosent i stillingsbrøk, være med i pensjonsordningen. 
 

2.4 Unntak fra opptjening som vurderes i rapporten 

I denne rapporten vurderes som omtalt i punkt 1 effekter av for ansatte, bedrifter og 
samfunnet av ulike regler for innskuddspensjonsordninger som innebærer at de ansatte ikke 
får opptjening i en innskuddspensjonsordning, eventuelt ikke får beholde opptjent 
pensjonskapital når de bytter jobb.   
  
                                                      
1
 G=folketrygdens grunnbeløp, kr 90 068 pr. 01.05.2015 
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2.4.1 Ikke opptjening for inntekt mellom 0 og 1 G 

I henhold til § 4 i lov om obligatorisk tjenestepensjon må det i en innskuddspensjonsordning 
kun betales premie for all lønn mellom 1 og 12 G. Det vil si at det er tillatt å ha 
innskuddspensjonsordninger der det ikke betales premie for inntekt mellom 0 og 1 G.  
 
Bakgrunnen for at denne unntaksmuligheten finnes er at det frem til de maksimale 
innskuddsgrensene ble endret til de gjeldende grensene pr. 01.01.2014, ikke var tillatt å 
betale premie for inntekt mellom 0 og 1 G i noen innskuddsordninger. I forbindelse med 
endringen av innskuddsgrensene 01.01.2014 ble det med andre ord åpnet for at bedriftene 
kan gi de ansatte opptjening for all inntekt opp til 12 G, men dette ble ikke gjort obligatorisk.   
 
I og med at de aller fleste innskuddspensjonsordninger ble etablert før de maksimale 
innskuddsgrensene, og det kun er et fåtall av innskuddspensjonsordningene som gir 
opptjening for all inntekt opp til 12 G.  
 

2.4.2 Mindre enn 20 prosent stilling 

I lov om innskuddspensjon § 4-2, tredje ledd, heter det:  
 
«Arbeidstaker som har mindre enn en femdels stilling i foretaket, skal ikke være medlem av 
pensjonsordningen med mindre annet er fastsatt i regelverket.» 
 
Hovedregelen er med andre ord at det kreves minst 20 prosent stilling for å ha rett på 
medlemskap. Bestemmelsen åpner imidlertid for at det kan fastsettes i pensjonsavtalen at 
også ansatte med lavere stillingsandel kan være medlem.  
 

2.4.3 Ikke medlem før fylte 20 år 

I lov om innskuddspensjon § 4-2, første ledd, heter det blant annet:  
 
«Pensjonsordningen skal omfatte alle arbeidstakere i foretaket som har fylt 20 år, med 
mindre annet er fastsatt i loven her eller i forskrifter fastsatt av Kongen. Det kan fastsettes 
lavere alder i regelverket. […]» 
 
I utgangspunktet må man altså ha fylt 20 år før å bli meldt inn i en innskuddsordning, men 
som det fremgår av bestemmelsen kan det fastsettes at også yngre ansatte skal være 
medlem.  
 

2.4.4 Krav om 12 måneders ansettelse for rett til pensjonskapitalbevis 

Personer som slutter i en bedrift som har en innskuddspensjonsordning skal i utgangs-
punktet få med seg sin opptjente pensjonskapital i form av et pensjonskapitalbevis. I lov om 
innskuddspensjon § 6-1, andre ledd, er det imidlertid gjort unntak fra denne regelen dersom 
vedkommende har vært ansatt i mindre enn ett år:  
 



 
 

Effekter av ulik rett til pensjonsopptjening i innskuddspensjonsordninger 

 

Side | 8  
 

«Ved opphør av medlemskap beholder medlemmet sin rett til den pensjonskapital som er 
opptjent ved fratredelsen, med mindre medlemskapet da har vart kortere enn 12 måneder.» 
 
Loven sier som det fremgår ikke noe om hvorvidt det likevel er tillatt å la personer som har 
hatt kortere ansettelse enn 12 måneder få beholde opptjent kapital. Finanstilsynet har 
imidlertid i brev til Storebrand av 31.03.2011 vist til at det ikke er loven som hindrer at det 
inngås pensjonsavtaler som gir også slike ansatte rett på pensjonskapitalbevis ved 
fratredelse. 
 
Dersom denne gruppen ansatte ikke får beholde opptjent kapital når de slutter, skal 
kapitalen tilbakeføres til bedriftens innskuddsfond, og bedriften kan dermed benytte disse 
midlene til å betale fremtidige pensjonspremier.       
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3 Konsekvenser for ansattes pensjoner 

3.1 Innledning  

I dette punktet illustreres det ved hjelp av typeeksempelberegninger hva de fire unntaks-
mulighetene som ble beskrevet i punkt 2.4 kan bety for forventede innskuddspensjoner for 
ansatte i handelsnæringen, altså hvor mye mindre pensjon de ansatte forventes å få 
sammenliknet med om arbeidsgiver velger å ikke benytte seg av disse unntakene i lovverket, 
eventuelt om unntakene fjernes fra lovverket.  
 
Hvor store konsekvensene vil være for den enkelte ansattes pensjonsnivå (pensjon målt i 
prosent av lønn på utbetalingstidspunktet) vil avhenge av en rekke forhold, herunder:  
 

- Inntektsnivå 
- Inntektsutvikling gjennom karrieren 
- Innskuddssats i pensjonsordningen 
- Karrierelengde (startalder og uttaksalder) 
- Avkastning på pensjonskapitalen frem til uttak av pensjon 

 
Forutsetningene som er benyttet i eksempelberegningene i dette punktet er beskrevet i 
punkt 3.2. Effektene av de ulike unntaksmulighetene illustreres i punktene 3.3 til 3.6.   
 
Størrelsen på årlig pensjon fra en innskuddsordning fastsettes ved å dele pensjonskapitalen 
på uttakstidspunktet på antall år den enkelte ønsker å utbetale pensjonen over. Minste 
tillatte utbetalingstid er 10 år, eller minst til 77 år dersom uttaket starter før 67 år. Her er det 
valgt å sammenlikne pensjonsnivåer 67 år gitt 10 års utbetaling, under ulike forutsetninger 
om hvilken inntekt/stillingsstørrelse som gir opptjening, rett til medlemskap o.l.  
 

3.2 Valg av eksempelpersoner og innskuddssatser 

3.2.1 Eksempelpersoner 

For å beregne hvordan en persons forventede pensjon fra en innskuddspensjonsordning 
påvirkes av om bedriften benytter eller ikke benytter de ulike unntaksmulighetene i regel-
verket, må det gjøres en del forutsetninger om personens karriere:  
 

 Alder når karrieren starter 
 Lønnsnivå og lønnsutvikling gjennom karrieren 
 Stillingsandel 
 Fødselsår (dersom det skal regnes på livsvarig pensjon) 

 
Eksempelpersonene det skal regnes på i denne rapporten er antatt å arbeide i handels-
næringen. Når det gjelder lønnskarrier er det derfor for alle eksempler tatt utgangspunkt i 
fulltidslønn for en ansatt i handelsnæringen, jf. statistikk fra Virke. Der det er gjort 
beregninger for deltidsansatte, er disse antatt å få en andel av denne fulltidslønnen.  
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Figur 1 viser lønn for «butikkmedarbeider o.l. (detalj)» i ulike alderssegmenter i henhold til 
statistikken fra Virke (lønnsnivåene i statistikken er justert med veksten i G fra 2014 til 2015). 
Lønn ved pensjonsuttak (67 år) er 382 000 kroner.  
 
Figur 1 Lønn i ulike aldere for «butikkmedarbeider o.l.» i detaljhandelen  

 
Kilde: Virke – «Lønnsstatistikk varehandel 2014», tabell 9.1 B 

 
Det er videre antatt at lønnsprofilen i Figur 1 hvert år justeres i takt med veksten i G, som er 
antatt å være 2,5 prosent.  
 
Det er videre gjort beregninger både for heltidsansatte og deltidsansatte. Når det gjelder 
deltidsansatte, så er det stort sett antatt at disse jobber i en 40 prosent stilling. Unntaket er 
ved beregning av betydningen av å ikke gi opptjening for mindre enn 20 prosent stilling, der 
det er antatt 15 prosent stilling. Valget av 40 prosent stilling, bygger på data i Fafo-notat 
2013: 15 «Deltidsarbeid i varehandelen – hva sier de ansatte», der det er presentert tall 
blant annet for stillingsstørrelser for ansatte i varehandelen fra «HK-Virke undersøkelsen 
2013». Se Tabell 1.   
 
Tabell 1  Stillingsstørrelse alle ansatte innen varehandel 

Stillingsstørrelse Andel ansatte i 

prosent 

Under 10 timer 11 % 

10-19 timer 27 % 

20-29 timer 18 % 

30-36 timer 13 % 

Tilnærmet heltid 3 % 

Ingen avtale  14 % 

Vet ikke 14 % 
Kilde: Fafo-notat 2013: 15 
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For å illustrere effekter av de ulike unntaksreglene er det i tillegg til forutsetningene 
beskrevet over gjort ulike forutsetninger om startalder og lengde på ansettelsesforhold i de 
ulike beregningene. Tabell 2 viser hvilke forutsetninger som er lagt til grunn i de ulike 
eksempelberegningene.  
 
Tabell 2  Forutsetninger om karrierer i eksempelberegninger 

 Unntak som er 

vurdert 

Karrierelengde/ 

opptjeningstid 

Stillingsstørrelse 

Eksempelperson 1 Punkt 3.3:  

Ikke opptjening for 

lønn mellom 0 og 1 

G  

20-67 år 

 

 Heltid  

 Deltid 40 % 

Eksempelperson 2 Punkt 3.4: 

Ikke opptjening for 

stilling under 20 % 

20-67 år 

 

 15 % i 10 år,  

deretter 100 % 

 15 % i 10 år,  

deretter 40 % 

Eksempelperson 3 Punkt 3.5: 

Ikke opptjening før 

20 år 

16-67 år 

 

 Heltid  

 Deltid 40 % 

Eksempelperson 4 Punkt 3.6:   

Ikke pensjonsrett 

ved kortere 

ansettelse enn 12 

måneder 

20-67 år 

 

Fra 20 til 30 år:  

Kun midlertidige 

engasjement med under 

12 måneders varighet 

 Heltid  

 Deltid 40 % 

  

3.2.2 Innskuddssatser 

Som omtalt i punkt 2.2 skal innskuddssatsen i en innskuddspensjonsordning være minimum 
2 prosent av inntekt mellom 1 og 12 G, og maksimalt 7 prosent av inntekt mellom 0 og 12 G, 
ev. med et tillegg på 18,1 prosent for inntekter over 7,1 G.  
 
For å illustrere både minimumsutslag og maksimale utslag av de ulike unntakene i 
pensjonsreglene, er det gjort beregninger for både den laveste og høyeste tillatte innskudds-
satsen, altså både 2 prosent og 7 prosent av lønn.  
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3.2.3 Avkastningsforutsetninger 

Størrelsen på pensjonskapitalen ved pensjonsuttak i en innskuddsordning avhenger i tillegg 
til innskutt kapital av hvilken avkastning som oppnås i forvaltningen av kapitalen. I 
beregningene i dette punktet er det tatt utgangspunkt i forventet avkastning i henhold til 
Finans Norges bransjeavtale om avkastningsprognoser.  
 
Det er lagt til grunn at kapitalen forvaltes i en portefølje bestående av 50 prosent aksjer og 
50 prosent obligasjoner, og at aksjeandelen trappes ned over 10 år til 20 prosent ved 67 år. 
En slik aktivasammensetning gir i henhold til bransjeavtalen en årlig forventet avkastning på 
5,3 prosent før nedtrapping, og 3,7 prosent når aksjeandelen er trappet ned til 20 prosent.  
 
I henhold til Finans Norges bransjeavtale skal videre inflasjonen settes lik G-veksten, det vil si 
at også inflasjonen er forventet å bli 2,5 prosent.  
 

3.3 Opptjening for inntekt mellom 0 og 1 G 

Å unnlate å betale pensjonsinnskudd for inntekt mellom 0 og 1 G har relativt størst effekt for 
ansatte med lave inntekter. Dette skyldes at andel av inntekten som ikke gir 
pensjonsopptjening er størst for de ansatte som har de laveste inntektene.  Figur 2 viser 
nivået på minimum og maksimum innskuddssatser målt prosent av lønn for ulike 
inntektsnivåer. Figuren viser hvordan det å ikke gi opptjening for inntekt mellom 0 og 1 G 
fører til at en lavere andel av lønnen gir rett til pensjonsopptjening for lavinntektsgrupper 
enn for høyinntektsgrupper.   
 
Figur 2 Årlig pensjonsinnskudd i prosent av lønn over 1 G, minimum og maksimum innskuddssatser 

 
 

 
Eksempelpersonen det er gjort beregninger for i dette punktet har en inntekt gjennom 
karrieren i full stilling på mellom 3 G og 4,2 G. Etter fradrag for inntekt mellom 0 G og 1 G gir 
en inntekt på 3 G et årlig pensjonsinnskudd på 1,3 prosent av lønn med minimums 
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innskuddssatser (2 prosent), og 4,7 prosent med maksimale innskuddssatser (7 prosent). 
Innskuddene øker til henholdsvis 1,5 prosent og 5,3 prosent når inntekten øker til 4 G.   
 
Figur 3 viser nivåer på årlig forventet pensjon i prosent av sluttlønn fra en innskudds-
pensjonsordning gitt 10 års utbetaling for henholdsvis minimum og maksimum innskudds-
satser og med innskudd beregnet fra 0 G og 1 G. Det går frem av figuren at å gi innskudd fra 
0 G i stedet for fra 1 G vil gi en relativt stor økning i årlig forventet pensjon. Med en 2-
prosentordning øker pensjonen fra 13 til 17 prosent av sluttlønn, det vil si en økning på om 
lag 4 prosentpoeng. Dette tilsvarer om lag 15 000 kroner i økt årlig pensjon.  
 
Med en 7-prosentordning øker pensjonen fra 44 prosent av sluttlønn til 59 prosent av slutt-
lønn.  
 
Både med en 2-prosent- og en 7-prosentordning øker altså forventet pensjon med over 30 
prosent dersom arbeidsgiver betaler innskudd for all lønn.   
 
Figur 3 Forventet årlig pensjon i prosent av sluttlønn med opptjening fra 0 og 1 G, 2 % og 7 % 

innskuddspensjonsordning 

 
Forutsetninger: 10 års utbetaling, karriere som beskrevet for eksempelperson 1 i tabell 2, avkastning innskuddspensjon 5,3 
%. 

 
Beregnede pensjonsnivåer er for øvrig like for eksempelpersonen som har jobbet fulltid hele 
karrieren og eksempelpersonen som har jobbet 40 prosent deltid hele karrieren. Dette 
skyldes at pensjonsinnskudd for deltidsansatte i henhold til lov om innskuddspensjon § 5-2, 
tredje ledd, skal «utgjøre en forholdsmessig del av innskuddet dersom medlemmet hadde 
fulltidsstilling». Dermed blir pensjonsopptjeningen og pensjonen målt i prosent av sluttlønn 
(deltidslønn) også forholdsmessig like stor.   
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3.3.1 Betydning av avkastning  

Forventet fremtidig pensjon fra en innskuddspensjonsordning avhenger sterkt av hva som 
forutsettes om fremtidig avkastning på opptjent pensjonskapital. I denne rapporten er det 
lagt til grunn av forventet fremtidig avkastning fastsettes i henhold Finans Norges bransje-
avtale om avkastningsprognoser, gitt en portefølje bestående av 50 prosent aksjer og 50 
prosent obligasjoner, og at aksjeandelen trappes ned til 20 prosent de siste 10 årene før 67 
år. Bransjeavtalen gir en forventet nominell avkastning på 5,3 prosent med 50 prosent i 
aksjer og 3,7 prosent med 20 prosent i aksjer.  
 
Figur 4 viser hvordan lavere forventet avkastning enn det som er lagt til grunn ellers i 
rapporten (gitt 20 prosent i aksjer hele karrieren) påvirker forventet pensjonsnivå. Med 
opptjening av pensjon fra 1 G synker forventet pensjon med om lag 27 prosent, fra 13 til 9 
prosent av sluttlønn, dersom aksjeandelen og dermed forventet avkastning er lavere hele 
karrieren. Den relative reduksjonen er like stor (27 prosent) dersom det gis opptjening fra 0 
G.  
 
Forutsetningen om forventet avkastning påvirker med andre ord forventet nivå på 
innskuddspensjonen, men den relative effekten på pensjonen av om det gis opptjening fra 0 
eller 1 G påvirkes ikke.  
 
Figur 4 Forventet årlig pensjon i prosent av sluttlønn med ulik avkastning, 2 % innskuddsordning 

 
Forutsetninger: 10 års utbetaling, karriere som beskrevet for eksempelperson 1 i tabell 2. 

 

3.3.2 Betydning av utbetalingstid 

Eksempelpersonen det er gjort beregninger for i dette punktet er født i 1996. Forventet 
gjenstående levealder ved 67 år i henhold til forsikringsselskapenes gjeldende tariff (K2013) 
for en kvinne født i 1996 er 27,5 år.  
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Dersom pensjonskapitalen fra innskuddsordning skal benyttes til å utbetale en pensjon i like 
mange år som forventet gjenstående levealder, vil årlig pensjon naturlig nok bli vesentlig 
lavere enn det som er vist i eksemplene over. Figur 5 viser at pensjonsnivået med en 
innskuddsordning på 2 prosent av lønn vil reduseres fra i overkant av 16 prosent av sluttlønn 
til om lag 6 prosent av sluttlønn (ved opptjening fra 0 G).   
 
Likevel, i og med at pensjonskapitalen ved 67 år ved opptjening fra henholdsvis 1 G og 0 G 
ikke påvirkes av lengden på utbetalingsperioden, vil også den prosentvise forskjellen mellom 
pensjon opptjent fra inntekt på 1 G og 0 G være like stor. 
 
Figur 5 Forventet årlig pensjon i prosent av sluttlønn med 10 års og livsvarig utbetaling, 2 % 

innskuddsordning 

 
Forutsetninger: Karriere som beskrevet for eksempelperson 1 i tabell 2, avkastning innskuddspensjon 5,3 %. 

 

3.4 Opptjening ved mindre enn 20 prosent stilling 

Eksempelpersonen det er gjort beregninger for her er som omtalt over forutsatt å ha en 
karriere som starter med en 15 % stilling fra 20 til 30 år og full stilling fra 30 år og til 67 år. 
Figur 6 viser nivåer på forventet pensjon med en slik karriere dersom det kreves minst 20 
prosent stilling for å bli medlem i pensjonsordningen og dersom det ikke er et slikt 
minstekrav til stillingsstørrelse. I det siste tilfellet gis det altså pensjonsopptjening også for 
de 10 første årene av karrieren, når eksempelpersonen har en 15 prosent stilling.  
 
Figuren viser at det er ikke er veldig store forskjeller i pensjonsnivåene. Å få opptjening også 
med 15 prosent stilling gir i dette eksempelet om lag 6 prosent høyere pensjon ved 67 år enn 
om det ikke gis opptjening for slik stilling. 
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Figur 6 Forventet årlig pensjon i prosent av sluttlønn med opptjening fra 0 og 1 G, 2 % og 7 % 
innskuddspensjonsordning 

 
Forutsetninger: 10 års utbetaling, karriere som beskrevet for eksempelperson 2 i tabell 2, avkastning innskuddspensjon 5,3 
%. 

 
Andre forutsetninger om karrierelengde og stillingsstørrelse vil naturligvis gi andre pensjons-
nivåer enn de som er presentert over. 
 

3.5 Opptjening for ansatte som er yngre enn 20 år 

Figur 7 viser hvor mye pensjonen øker dersom en person som blir ansatt når hun er 16 år blir 
meldt inn i pensjonsordningen og får pensjonsopptjening med en gang, sammenliknet med 
om hun ikke blir innmeldt og ikke får opptjening før hun fyller 20 år. Med en minimums 
innskuddsordning får hun om lag 1 prosentpoeng høyere pensjon. Med en maksimal 
innskuddsordning øker pensjonen med om lag 5 prosentpoeng.  
 
Dette betyr at i dette eksempelet blir innskuddspensjonen om lag 10 prosent høyere dersom 
det gis opptjening fra 16 år i stedet for fra lovens minstekrav for alder for å ha rett til 
medlemskap, 20 år.  
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Figur 7 Forventet årlig pensjon i prosent av sluttlønn med opptjening fra 20 år og uten alderskrav 
for rett til medlemskap, 2 % og 7 % innskuddspensjonsordning 

 
Forutsetninger: 10 års utbetaling, karriere som beskrevet for eksempelperson 3 i tabell 2, avkastning innskuddspensjon 5,3 
%. 

 

3.6 Rett til pensjon uavhengig av lengde på ansettelsesforhold 

I dette punktet illustreres effekten av å få beholde pensjonsopptjeningen ved flere 
midlertidige ansettelsesforhold tidlig i karrieren. Eksempelpersonen det er gjort beregninger 
for har som beskrevet i punkt 3.2.1 flere midlertidige ansettelsesforhold fra 20 til 30 år som 
alle er av kortere varighet enn 12 måneder. Figur 8 viser hvor mye pensjonen øker dersom 
eksempelpersonen får beholde disse opptjeningene i form av pensjonskapitalbevis ved bytte 
av jobb.  
 
Figuren viser at dersom eksempelpersonen har vært medlem av minimums innskudds-
ordninger i alle arbeidsforhold gjennom karrieren, vil det å få beholde pensjonskapitalen for 
alle midlertidige arbeidsforhold øke pensjonsnivået fra 9 til 12 prosent av sluttlønn. Med 
maksimale innskuddsgrenser vil pensjonen øke fra 33 til 42 prosent. Dette tilsvarer i begge 
tilfeller en økning i pensjon på 28 prosent. 
 
I disse beregningene er det for øvrig antatt at kostnadene på pensjonskapitalbevisene er 1 
prosent, slik at kapitalen knyttet til disse får 1 prosentpoeng lavere avkastning enn 
avkastningen på innskuddspensjonsordningen vedkommende får fra hun blir ansatt i fast 
jobb fra fylte 30 år.  
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Figur 8 Forventet årlig pensjon i prosent av sluttlønn med krav om 12 måneders ansettelse for rett 
til pensjon og uten krav til ansettelseslengde, 2 % og 7 % innskuddspensjonsordning 

 
Forutsetninger: 10 års utbetaling, karriere som beskrevet for eksempelperson 4 i tabell 2, avkastning innskuddspensjon 5,3 
%, avkastning pensjonskapitalbevis 4,3 %. 

 

3.7 Oppsummering 

Eksempelberegningene som er vist i dette punktet viser at de fire ulike unntakene fra 
opptjening i innskuddspensjonsordninger har ulik effekt på de ansattes pensjoner. Tabell 3 
oppsummerer hvor mye pensjonsnivåene ved 67 år vil øke dersom de fire unntaks-
mulighetene ikke benyttes, gitt karriereforutsetningene mv. som er lagt til grunn i 
beregningene.  
 
Tabell 3  Økning i pensjon ved å ikke benytte ulike unntaksmuligheter i innskuddspensjonsordninger, 

eksempelberegninger 

  Økt pensjon i 
prosent av 
sluttlønn dersom 
unntaksmuligheten 
ikke benyttes 

Ikke opptjening for lønn under 1 G 32 % 

Ikke opptjening for stillinger under 20 % 6 % 

Ikke opptjening før fylte 20 år 10 % 

Får ikke beholde opptjent kapital ved mindre enn 12 måneders ansettelse 28 % 
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4 Konsekvenser for bedriftenes utgifter til pensjon 

4.1 Innledning 

I dette punktet diskuteres mulige effekter for bedriftenes utgifter til pensjon dersom de gir 
pensjonsopptjening fra 0 G og til alle ansatte. For å eksemplifisere mulige effekter er det 
konstruert tre eksempelvirksomheter innenfor varehandelen; en liten bedrift, en middels 
stor bedrift og en stor bedrift. Det er så sammenliknet hvor store bedriftenes innskudds-
premier vil bli dersom de enten benytter alle unntaksmulighetene, eller om de ikke benytter 
dem.   
 
Beregningene viser at effekten blir størst av å gi opptjening fra 0 G i stedet for 1 G. Å unnlate 
å benytte de øvrige unntaksmulighetene ser ut til å ville påvirke bedriftenes kostnader langt 
mindre. Dette skyldes at mens det å endre grensen for hvilken lønn som skal gi opptjening 
fra 0 til 1 G vil ha effekt for alle ansatte, vil de øvrige unntakene kun ha effekt for enkelte 
eller grupper av ansatte. Dermed kan endringer som vil ha stor betydning for den enkelte 
ansattes tjenestepensjon bare gi en relativt liten økning i bedriftens pensjonsutgifter.   
 
Beregningene i dette punktet viser kun effekter for bedriftenes utgifter til rene innskudds-
premier. Det vil si at det ikke er tatt hensyn til at bedriftenes utgifter til omkostninger og 
innskuddsfritak også vil kunne øke dersom flere personer skal meldes inn i pensjons-
ordningen. Både kostnader og premie for innskuddsfritak kan variere fra bedrift til bedrift, 
blant annet avhengig av størrelsen på bedriften. Kostnadene per ansatt er generelt sett 
vesentlig høyere for små enn for store bedrifter. 
 
Kostnadene består i de fleste tilfeller av administrasjonskostnader, forvaltningskostnader og 
en kontraktskostnad. Administrasjonskostnadene avhenger stort sett av antall ansatte, og 
kan utgjøre alt fra 0,05 prosent av G til 1,5 prosent av G pr. ansatt. Premien for innskudds-
fritak avhenger av både lønn, kjønn og alder, men kan typisk utgjøre ca. 1 prosent av 
innskuddspremien.  
 

4.2 Valg av eksempelbedrifter 

Det skal gjøres beregninger av mulige effekter for bedriftenes utgifter til pensjon av å ikke 
benytte unntaksmulighetene beskrevet i punkt 2.4 for tre ulike typer bedrifter innenfor 
handelsnæringen: en liten bedrift, en middels bedrift og en stor bedrift. For å gjøre slike 
beregninger må følgende antagelser gjøres om hvordan disse bedriftene ser ut:  
 

 Antall ansatte 
 Sammensetning av ansatte, herunder alder, stillingsandeler og stillingskategorier 
 Hvilken lønnsstruktur bedriften har 
 Hvor mange ansatte som hvert år slutter før de har jobbet i 12 måneder 

 
Figur 9 viser hvordan sammensetningen av norske bedrifter generelt sett og bedrifter 
innenfor varehandelen er med hensyn til antall ansatte. Figuren viser at de aller fleste 
bedrifter er relativt små. Med utgangspunkt i denne statistikken er det i denne rapporten 
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lagt til grunn følgende for antall ansatte i de tre varehandelsbedriftene det er gjort 
beregninger for:   
 

 Liten bedrift: 4 ansatte 
 Middels bedrift: 15 ansatte 
 Stor bedrift: 75 ansatte 

 
Figur 9 Antall ansatte i norske bedrifter, andeler 

 
Kilde: SSB  

 
Når det gjelder sammensetningen av ansatte, så er det antatt at det er to typer ansatte i 
bedriftene; butikkmedarbeidere og administrativt personell. Butikkmedarbeiderne antas å 
følge lønnsstrukturen som er beskrevet i punkt 3.2. Alle som er klassifisert som 
administrativt personell antas å ha gjennomsnittslønn for ledere i henhold til Virkes «Lønns-
statistikk varehandel 2014», det vil si:   
 

 Ledere i store og mellomstore virksomheter: Lønn kr 664 000,-  
(justert for G-vekst fra 2014 til 2015) 

 Ledere i små virksomheter: Lønn 448 000,-  
(justert for G-vekst fra 2014 til 2015) 

 
Det er videre gjort antagelser om stillingsstørrelser og aldersfordeling for de ansatte i de tre 
virksomhetene, jf. Tabell 4 og Tabell 5. I og med at lønnen for det administrative personalet 
er antatt å være lik uavhengig av alder, har det ikke vært nødvendig å gjøre antagelser om 
alder for denne gruppen ansatte.  
 
Fordelingen mellom heltidsansatte og deltidsansatte bygger på statistikk fra SSB som er 
gjengitt i Fafo-rapport 2013:27 «Heltid – deltid – en kunnskapsstatus». Her fremkommer det 
at for kvinner innen næringen «Varehandel, motorvognreparasjoner» er 45 prosent heltids-
ansatte og 55 prosent deltidsansatte.  
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Tabell 4  Stillingsstørrelser for ansatte i eksempelbedrifter  

 Butikkmedarbeidere Administrativt personell 

Liten bedrift 

(4 ansatte) 

3 ansatte, herav:  

- 1 i 100 % stilling 

- 1 i 40 % stilling 

- 1 i 15 % stilling 

1 ansatt 

Middels bedrift 

(15 ansatte) 

13 ansatte, herav: 

- 5 i 100 % stilling 

- 5 i 40 % stilling 

- 3 i 15 % stilling 

2 ansatte – begge i 100 % 

stilling 

Stor bedrift 

(75 ansatte) 

65 ansatte, herav: 

- 25 i 100 % stilling 

- 30 i 40 % stilling 

- 10 i 15 % stilling 

10 ansatte - alle 100 % stilling 

 
Tabell 5  Aldersfordeling for butikkmedarbeidere i eksempelbedrifter 

Liten bedrift 3 ansatte, herav  

- 1 i 100 % stilling: 50 år 

- 1 i 40 % stilling: 30 år 

- 1 i 15 % stilling: 20 år 

Middels bedrift 13 ansatte, herav:  

- 1 i 100 % stilling: 60 år 

- 2 i 100 % stilling: 40 år 

- 2 i 100 % stilling: 30 år 

- 3 i 40 % stilling: 30 år 

- 2 i 40 % stilling: 18 år 

- 2 i 15 % stilling: 20 år 

- 1 i 15 % stilling: 18 år 

Stor bedrift 65 ansatte, herav: 

- 5 i 100 % stilling: 60 år 

- 10 i 100 % stilling: 40 år 

- 5 i 100 % stilling: 30 år 

- 5 i 100 % stilling: 20 år 

- 5 i 40 % stilling: 40 år 

- 10 i 40 % stilling: 30 år 

- 10 i 40 % stilling: 20 år 

- 5 i 40 % stilling: 18 år 

- 5 i 15 % stilling: 20 år 

- 5 i 15 % stilling: 18 år 
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For å vise effekten for bedriftene av om de ansatte skal få med seg opptjent pensjonskapital 
dersom de slutter før det har gått 12 måneder er det videre antatt at enkelte av stillingene 
er besatt av ansatte som alle bytter jobb før det har gått 12 måneder. Vi kan dermed anta at 
bedriftene reelt sett ikke betaler premie for disse stillingene. I praksis vil de først betale 
premie, og så få premien tilbakeført når disse ansatte slutter.  
 
Det antas at dette gjelder for én stilling (50 prosent stilling, 30 år) i den middels store 
bedriften og totalt 3 stillinger i den store bedriften; én 100 prosent stilling (40 år) og to 50 
prosent stillinger (begge 20 år).  
 

4.3 Effekter for en liten bedrift 

Den minste bedriften er antatt å ha fire ansatte. Utbetalt lønn, når det er tatt hensyn til 
stillingsstørrelse, fordeler seg som vist i Figur 10. Samlede lønnsutgifter for bedriften er  
1 043 250 kroner. 
 
Figur 10 Utbetalt årslønn til ansatte i liten eksempelbedrift 

 
 
Premien for innskuddspensjon vil avhenge av innskuddsprosenten i pensjonsavtalen og 
hvorvidt om unntakene beskrevet i punkt 2.4 er benyttet. I den minste bedriften er det kun 
én ansatt som vil bli holdt utenfor dersom bedriften benytter unntaksmulighetene; den 
ansatte som har mindre enn 20 prosent stilling. Pensjonspremien vil dermed øke relativt lite 
dersom bedriften velger å la alle ansatte få opptjening i ordningen, altså at den ikke benytter 
unntaksmulighetene. Effekten av å gi opptjening fra 0 G vil imidlertid påvirke pensjons-
premien for alle ansatte, slik at en slik endring av pensjonsordningen vil ha større effekt på 
premien.   
 
Figur 11 viser hvordan pensjonspremien vil endres dersom bedriften velger å la være å 
benytte unntaksmulighetene i regelverket. Figuren viser pensjonspremier i kroner for 
henholdsvis en 2 prosent innskuddsordning og en 7 prosent innskuddsordning.  
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Figur 11 Pensjonspremier liten bedrift med og uten unntak for opptjening 

 
 
De grønne skraverte søylene viser pensjonspremien dersom alle unntaksmulighetene er 
benyttet, og det kun gis pensjonsopptjening for inntekt over 1 G. Premien utgjør i dette 
tilfellet 1,5 prosent av samlet lønn med en 2-prosentordning og 5,2 prosent av samlet lønn 
med en 7-prosentordning.  
 
De grønne feltene på toppen av disse søylene viser hvor mye premien vil øke dersom 
bedriften velger å ikke benytte unntaksmulighetene, samtidig som opptjeningen fremdeles 
kun gjelder for inntekt over 1 G. Som det fremgår av figuren vil dette kun gi en marginal 
økning i pensjonspremien.  
 
De oransje skraverte søylene viser pensjonspremien gitt at alle unntaksmulighetene er 
benyttet, men at opptjeningen starter ved 0 G. En slik endring vil for denne bedriften øke 
pensjonspremien om lag 4 400 kroner med en 2-prosentordning og om lag 15 500 kroner 
med en 7-prosentordning. Dette tilsvarer en økning på om lag 28 prosent i begge tilfeller.  
 
Dersom det i tillegg åpnes for at alle ansatte får opptjening vil premien øke ytterligere, men 
som figuren viser vil denne økningen være langt mindre. Dersom pensjonsopptjeningen 
starter fra 0 G og alle unntakene fjernes vil pensjonspremien bli henholdsvis 2 og 7 prosent 
av samlet lønn.  
 
Tabell 6 oppsummerer beregningene og viser hvordan bedriftens pensjonspremie vil bli 
endret dersom bedriften velger å la opptjeningen starte fra 0 G i stedet for 1 G og/eller 
unnlater å benytte seg av de ulike unntakene i regelverket.  
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Tabell 6  Beregnede pensjonspremier for liten bedrift 

 
Kroner Prosent av lønnsgrunnlag 

Opptjening fra 1 G 0 G 1 G 0 G 

2 prosent innskuddsordning     

 Premie med alle unntak   15 598   20 029  1,5 % 1,9 % 

 + ikke aldersgrense for medlemskap   -     -    0,0 % 0,0 % 

 + ikke krav om stillingsstørrelse   -     -    0,0 % 0,0 % 

 + hverken krav om alder eller stillingsstørrelse   559   836  0,1 % 0,1 % 

 + ikke krav om 12 måneders ansettelse   -     -    0,0 % 0,0 % 

 Premie uten unntak   16 157   20 865  1,5 % 2,0 % 

     

7 prosent innskuddsordning     

 Premie med alle unntak   54 593   70 102  5,2 % 6,7 % 

 + ikke aldersgrense for medlemskap   -     -    0,0 % 0,0 % 

 + ikke krav om stillingsstørrelse   -     -    0,0 % 0,0 % 

 + hverken krav om alder eller stillingsstørrelse   1 956   2 925  0,2 % 0,3 % 

 + ikke krav om 12 måneders ansettelse   -     -    0,0 % 0,0 % 

 Premie uten unntak   56 548   73 027  5,4 % 7,0 % 

 
 

4.4 Effekter for en middels stor bedrift 

Den middels store bedriften er antatt å ha 15 ansatte. Utbetalt lønn fordeler seg som vist i 
Figur 12. Samlede lønnsutgifter er 4 127 381 kroner. 
 
Figur 12 Utbetalt årslønn til ansatte i middels stor eksempelbedrift 
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I denne bedriften er det ansatte som kommer inn under alle de ulike unntakene regelverket 
åpner for. Det vil si at det er ansatte under 20 år, det er ansatte med lavere stillingsandel 
enn 20 prosent, og det er ansatte som slutter før det har gått ett år.  
 
Figur 13 viser hvordan pensjonspremien vil endres dersom bedriften velger å la være å 
benytte unntaksmulighetene i regelverket. Som for den minste bedriften viser de grønne 
skraverte søylene pensjonspremien dersom alle unntaksmulighetene er benyttet, og det kun 
gis pensjonsopptjening for inntekt over 1 G, mens de oransje skraverte søylene viser samme 
premie dersom opptjeningen starter fra 0 G. De grønne og oransje feltene på toppen av 
søylene viser hvor mye premien øker dersom bedriften velger å ikke benytte noen av 
unntaksmulighetene i regelverket.  
 
Figur 13 Pensjonspremier middels stor bedrift med og uten unntak for opptjening 

 
 
Bedriftens pensjonspremie vil øke med om lag 25 prosent dersom alle unntaksmulighetene 
benyttes, men opptjeningen starter ved 0 G i stedet for 1 G. Dette tilsvarer om lag 14 000 
kroner med en 2-prosentordning og om lag 50 000 kroner med en 7-prosentordning. Dersom 
det i tillegg åpnes for at alle ansatte får opptjening, altså at ingen av unntakene benyttes, vil 
premien øke med ytterligere 10 000 kroner med en 2-prosentordning og 36 000 kroner med 
en 7-prosentordning.  
 
Tabell 7 oppsummerer beregningene og viser hvordan bedriftens pensjonspremie vil bli 
endret dersom bedriften velger å la opptjeningen starte fra 0 G i stedet for 1 G og/eller 
unnlater å benytte seg av de ulike unntakene i regelverket.  
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Tabell 7  Beregnede pensjonspremier for middels stor bedrift 

 
Kroner Prosent av lønnsgrunnlag 

Opptjening fra 1 G 0 G 1 G 0 G 

2 prosent innskuddsordning     

 Premie med alle unntak   58 159   72 561  1,4 % 1,8 % 

 + ikke aldersgrense for medlemskap   2 980   4 458  0,1 % 0,1 % 

 + ikke krav om stillingsstørrelse   1 359   1 913  0,0 % 0,0 % 

 + hverken krav om alder eller stillingsstørrelse   559   836  0,0 % 0,0 % 

 + ikke krav om 12 måneders ansettelse   2 384   3 122  0,1 % 0,1 % 

 Premie uten unntak   65 441   82 889  1,6 % 2,0 % 

     

7 prosent innskuddsordning     

 Premie med alle unntak   203 558   253 964  4,9 % 6,2 % 

 + ikke aldersgrense for medlemskap   10 432   15 601  0,3 % 0,4 % 

 + ikke krav om stillingsstørrelse   4 755   6 694  0,1 % 0,2 % 

 + hverken krav om alder eller stillingsstørrelse   1 956   2 925  0,0 % 0,1 % 

 + ikke krav om 12 måneders ansettelse   8 343   10 928  0,2 % 0,3 % 

 Premie uten unntak   229 043   290 112  5,5 % 7,0 % 

 

4.5 Effekter for en stor bedrift 

Den store bedriften er antatt å ha 75 ansatte. Utbetalt lønn fordeler seg som vist i Figur 14. 
Samlede lønnsutgifter er 20 793 254 kroner. 
 
Figur 14 Utbetalt årslønn til ansatte i stor eksempelbedrift 
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Også i den store bedriften er det ansatte som kommer inn under alle de ulike unntakene 
regelverket åpner for. Det vil si at det er ansatte under 20 år, det er ansatte med lavere 
stillingsandel enn 20 prosent, og det er ansatte som slutter før det har gått ett år.  
 
Figur 15 viser hvordan pensjonspremien vil endres dersom bedriften velger å la være å 
benytte unntaksmulighetene i regelverket. Som tidligere viser de grønne skraverte søylene 
pensjonspremien dersom alle unntaksmulighetene er benyttet, og det kun gis 
pensjonsopptjening for inntekt over 1 G, mens de oransje skraverte søylene viser samme 
premie dersom opptjeningen starter fra 0 G. De grønne og oransje feltene på toppen av 
søylene viser hvor mye premien øker dersom bedriften velger å ikke benytte noen av 
unntaksmulighetene i regelverket.  
 
Figur 15 Pensjonspremier middels stor bedrift med og uten unntak for opptjening 

 
 
Bedriftens pensjonspremie vil øke med om lag 26 prosent dersom alle unntaksmulighetene 
benyttes, men opptjeningen starter ved 0 G i stedet for 1 G. Dette tilsvarer om lag 80 000 
kroner med en 2-prosentordning og om lag 280 000 kroner med en 7-prosentordning. 
Dersom det i tillegg åpnes for at alle ansatte får opptjening, altså at ingen av unntakene 
benyttes, vil premien øke med ytterligere 33 000 kroner med en 2-prosentordning og 
117 000 kroner med en 7-prosentordning.  
 
Tabell 8 oppsummerer beregningene og viser hvordan bedriftens pensjonspremie vil bli 
endret dersom bedriften velger å la opptjeningen starte fra 0 G i stedet for 1 G og/eller 
unnlater å benytte seg av de ulike unntakene i regelverket.  
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Tabell 8  Beregnede pensjonspremier for stor bedrift 

 
Kroner Prosent av lønnsgrunnlag 

Opptjening fra 1 G 0 G 1 G 0 G 

2 prosent innskuddsordning     

 Premie med alle unntak   304 446   384 210  1,5 % 1,8 % 

 + ikke aldersgrense for medlemskap   7 451   11 144  0,0 % 0,1 % 

 + ikke krav om stillingsstørrelse   3 397   4 781  0,0 % 0,0 % 

 + hverken krav om alder eller stillingsstørrelse   2 794   4 179  0,0 % 0,0 % 

 + ikke krav om 12 måneders ansettelse   9 934   13 257  0,0 % 0,1 % 

 Premie uten unntak   328 021   417 571  1,6 % 2,0 % 

     

7 prosent innskuddsordning     

 Premie med alle unntak   1 065 559   1 344 734  5,1 % 6,5 % 

 + ikke aldersgrense for medlemskap   26 079   39 004  0,1 % 0,2 % 

 + ikke krav om stillingsstørrelse   11 888   16 735  0,1 % 0,1 % 

 + hverken krav om alder eller stillingsstørrelse   9 780   14 626  0,0 % 0,1 % 

 + ikke krav om 12 måneders ansettelse   34 768   46 400  0,2 % 0,2 % 

 Premie uten unntak   1 148 073   1 461 499  5,5 % 7,0 % 
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5 Samfunnsmessige konsekvenser 

5.1 Innledning 

I kapittel 3 og 4 i rapporten er det hvilke effekter ulike tillatte unntak for pensjonsopptjening 
i innskuddspensjonsordninger kan ha for henholdsvis enkeltansatte og enkeltbedrifter. I 
dette kapittelet er det gjort et forsøk på å tallfeste hvor mange personer i privat sektor som 
er berørt av de ulike unntaksreglene, samt hvor store besparelser bedriftene samlet sett har 
ved å unnlate å gi alle ansatte pensjonsopptjening, eventuelt unnlate å gi opptjening for all 
inntekt.  
 
Beregningene bygger i stor grad på statistikk over ansatte, lønninger, stillingsandeler, mv. i 
ulike næringer fra SSBs Arbeidskraftundersøkelse (AKU). Hverken i AKU eller i annen offisiell 
statistikk finnes det tall som gjør det mulig å si nøyaktig hvor mange personer som berøres, 
eller nøyaktig hvor store kostnadsbesparelsene er for bedriftene. Det presiseres derfor at 
tallene som presenteres i dette kapitlet er grove anslag.  
 
Et gjennomgående trekk ved beregningene for flere av unntakene synes å være at kvinner 
rammes i større grad enn menn. Dette skyldes at kvinners lønn i gjennomsnitt er lavere enn 
menns lønn, at kvinner jobber mer deltid enn menn og at kvinner i større grad enn menn er 
midlertidig ansatt.   
 
I punkt 5.3 er det gjort et anslag på hvor mange personer ikke får pensjonsopptjening på 
grunn av at de har vikariater for personer som er i fødselspermisjon, og følgelig i de fleste 
tilfeller ikke vil være ansatt i mer enn 12 måneder.   
 

5.2 Antall sysselsatte som påvirkes av unntakene 

5.2.1 Ikke opptjening for inntekt mellom 0 og 1 G 

Det finnes ikke offentlig tilgjengelig statistikk som viser hvor mange, eller hvor stor andel av, 
norske innskuddspensjonsordninger som har pensjonsopptjening for inntekt mellom 0 og 1 
G. Det var imidlertid ikke før 01.01.2014 det ble tillatt å ha opptjening for slik inntekt. De 
aller fleste innskuddsordningene etablert før denne datoen, og i disse ordningene må da 
bedriften aktivt ha gått inn og endret ordningen.  
 
Én mulig grunn til at også bedrifter som ellers har et lite aktivt forhold til tjenestepensjons-
ordningen sin faktisk kan tenkes å vurdere å endre hvilken inntekt som skal gi opptjening, 
kan være at samtidig med at det ble åpnet for å gi opptjening fra 0 G, ble også det såkalte 
«knekkpunktet» for hvilken inntekt som kan gis høyere opptjening endret fra 6 G til 7,1 G. 
Alle innskuddsordninger som var etablert før denne endringen, og som har høyere 
opptjening for inntekt over 6 G, har frist til ut 2016 på å endre knekkpunktet til 7,1 G. 
Dermed må bedriftene uansett foreta en vurdering av pensjonsordningen, noe som kan få 
en del bedrifter til også å endre hvilken inntekt som skal gi opptjening.  
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I en artikkel i Dagens Næringsliv (DN) 20.05.2015 ble det presentert tall fra Storebrand for 
hvilke innskuddssatser som er vanlige i ulike bransjer, samt hvor stor andel som har 
pensjonsopptjening fra 0 G. Tallene i DN er gjengitt i Tabell 9.  
 
Tabell 9  Innskuddssatser og andeler med opptjening fra 0 G i ulike bransjer 

Bransje Gjennomsnittlig 

innskuddssats 

(0/1-12 G) 

Andel som 

har 

opptjening 

fra 0 G 

Butikk 2 % 7 % 

Frisør/skjønnhetspleie 2 % 4 % 

Overnatting og servering 2 % 5 % 

Vikar og bemanning 3 % 8 % 

Bil, reparasjon og transport 4 % 33 % 

Entreprenørvirksomhet 4 % 8 % 

Kraft og industri 4 % 73 % 

Kultur og media 4 % 36 % 

Arkitekt 5 % 86 % 

Engros 5 % 23 % 

Helsetjenester 5 % 55 % 

IKT 5 % 55 % 

Jus og regnskap 5 % 51 % 

Konsulent 5 % 36 % 

Finans 6 % 88 % 

Forskning og undervisning 6 % 62 % 

Medlemsorganisasjoner 6 % 73 % 

Offshoreindustri 7 % 81 % 
Kilde: Storebrand (artikkel i DN 20.05.2015)  

 
I mangel på offisiell statistikk over innskuddssatser og andeler som har opptjening fra 0 G, er 
det i det følgende gjort et forsøk på å bruke tallene fra Storebrand til å estimere hvor stor 
andel av lønn som i gjennomsnitt ikke blir gitt pensjonsopptjening i ulike bransjer, samt hvor 
store ekstra pensjonspremier de ulike bransjene måtte ha betalt dersom bedriftene som i 
dag ikke gir opptjening fra 0 G skulle gjort det. 
 
Det er flere problemer knyttet til disse beregningene. For det første er det på ingen måte 
sikkert at tallene fra Storebrand er representative for hele forsikringsnæringen. Dette gjelder 
både de gjennomsnittlige innskuddssatsene og andelene som har opptjening fra 0 G.  
 
Videre er ikke bransjeinndelingen Storebrand opererer med ikke sammenfallende med 
bransjeinndelingen Statistisk sentralbyrå (SSB) benytter i offentlig tilgjengelig statistikk. SSB 
opererer generelt sett med næringer på et mer overordnet nivå enn i tabellen fra 
Storebrand. Dette fører til at flere av bransjene i Storebrands tabell kan inngå i samme 
næring definert av SSB, noe som gjør det vanskelig å tilegne næringen et innskuddsnivå og 
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en andel ansatte med opptjening fra 0 G (siden disse størrelsene varierer i tabellen fra 
Storebrand).   
 
For å finne mest mulig presise data for gjennomsnittslønn fra SSB, har det også vært 
nødvendig å hente data fra SSB som er klassifisert etter en næringsinndeling som er litt 
avvikende fra SSBs vanlige næringsinndeling. Det er med andre ord noen utfordringer 
knyttet til å bruke data for gjennomsnittlig lønn og antall ansatte i ulike næringer fra SSB i 
kombinasjon med dataene fra Storebrand. Det er likevel gjort et forsøk på å kombinere 
dataene for enkelte av bransjene Storebrand opererer med, men det presiseres at det er 
usikkerhet knyttet til om kombinasjonen er presis.  
 
Tabell 10 viser hvordan et utvalg bransjer i Storebrands tabell er innplassert i ulike nærings-
kategorier i SSBs statistikk.  
 
Tabell 10 Bransjeinndeling Storebrand og SSB 

Bransje 

Storebrand 

Næringskode SSB  

(benyttes for statistikk over antall ansatte) 

«Næringshovedområde» SSB  

(benyttes for statistikk over 

gjennomsnittslønn) 

Butikk Detaljhandel, unntatt med motorvogner (47) Varehandel 

Overnatting og 

servering 

Overnattingsvirksomhet (55), 

Serveringsvirksomhet (56) 

Hotell og restaurant 

Offshoreindustri Utvinning av råolje og naturgass (06) Olje og gassutvinning 

Bil, reparasjon 

og transport 

Handel med og reparasjon av motorvogner 

(45), Transporttjenester og lagring (52) 

Samferdsel 

Entreprenør-

virksomhet 

Bygge- og anleggsvirksomhet (41-43) Bygge- og anleggsvirksomhet 

Kraft og industri Bergverksdrift mv., industri, elektrisitet, vann 

og renovasjon (05-39) 

Industri 

Finans Finansiering og forsikring (64-66) Finanstjenester 
Note: Tallene i parentes i kolonnen «Næringskode SSB» er koder i SSBs «Standard for næringsgruppering (SN2007)»  

 
Tabell 11 viser tall fra SSB for antall ansatte og gjennomsnittlig årslønn i heltidsstilling for alle 
ansatte i bransjen i 2014.  
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Tabell 11 Bransjeinndeling Storebrand og SSB 

Bransje Storebrand Antall 

menn 

Antall 

kvinner  

Kvinneandel i 

næringen 

Gjennomsnittlig årslønn for 

alle ansatte (heltid) 

Butikk  73 206   137 846  65 % 440 800 

Overnatting og servering  36 990   52 540  59 % 347 300 

Offshoreindustri  18 619   7 723  29 % 785 600 

Bil, reparasjon og 

transport 

 63 666   14 210  18 % 490 000 

Entreprenørvirksomhet  195 012   17 543  8 % 470 200 

Kraft og industri  235 326   66 729  22 % 503 300 

Finans  24 573   22 997  48 % 715 800 
Kilde: SSB, antall sysselsatte 15-74 år i 2014, årslønn for 2014  

 
Som vist i punkt 3.3, varierer det med inntektsnivå hvor stor andel av inntekten som ikke er 
gjenstand for pensjonsopptjening dersom det ikke gis opptjening for inntekt mellom 0 og 1 
G.  
 
Tabell 12 viser hvordan de avtalte gjennomsnittlige innskuddssatsene i de ulike bransjene 
påvirkes dersom det tas hensyn til at det ikke gis pensjonsopptjening for slik inntekt. 
Tabellen viser at de reelle innskuddssatsene (faktisk innskudd målt i prosent av all lønn) i alle 
tilfeller blir vesentlig lavere enn innskuddene som fremgår av pensjonsavtalen.  
 
Reduksjonen er størst i bransjene som har lavest gjennomsnittlig inntekt, butikk og 
overnatting og servering. Dette er de to bransjene med der det er flest kvinner ansatt. 
Tallene fra Storebrand i Tabell 9 kan for øvrig tyde på at bedriftene i disse bransjene i minst 
grad har endret pensjonsordningene slik at de gir opptjening fra 0 G.  
 

 Tabell 12 Innskuddssatser i pensjonsavtale og reelle innskuddssatser når det ikke gis opptjening for 
inntekt mellom 0 og 1 G 

 Gjennomsnittlig 

innskuddssats ihht 

pensjonsavtale 

(0/1-12 G) 

Reell innskuddssats i 

prosent av all inntekt 

når det ikke gis 

opptjening for inntekt 

mellom 0 og 1 G 

Reduksjon i 

opptjening pga 

fradrag for 0 til 1 G 

sammenliknet med 

innskuddssats i 

pensjonsavtalen 

Butikk 2 % 1,6 % -19,8 % 

Overnatting og servering 2 % 1,5 % -25,1 % 

Offshoreindustri 7 % 6,2 % -11,1 % 

Bil, reparasjon og transport 4 % 3,3 % -17,8 % 

Entreprenørvirksomhet 4 % 3,3 % -18,6 % 

Kraft og industri 4 % 3,3 % -17,4 % 

Finans 6 % 5,3 % -12,2 % 
Forutsetninger: beregnet med G = 87 328 kroner (gjennomsnittlig G for 2014) 
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Eksempelberegningene i punkt 3.3 viste at reduksjonen i den reelle innskuddssatsen som 
følge av at inntekt mellom 0 og 1 G holdes utenfor, fører til en vesentlig reduksjon i 
forventet tjenestepensjon for den enkelte ansatte.  
 
Å endre pensjonsavtalen slik at det gis opptjening også for lønn mellom 0 og 1 G vil 
naturligvis øke den enkelte bedrifts utgifter til innskuddspensjon. Hvor stor utgiftsøkningen 
er i prosent av innskuddspremien før endringen vil avhenge både av lønnsnivået i bedriften 
og innskuddsprosenten i pensjonsavtalen.  
 
Dersom det tas utgangspunkt i dataene fra Storebrand og SSB over, og det som en forenkling 
antas at alle ansatte innenfor hver bransje har lønn lik gjennomsnittslønn og at alle jobber 
heltid, kan det anslås hvor mye pensjonsutgiftene vil øke innenfor de ulike bransjene hvis all 
lønn skulle vært pensjonsgivende. I denne beregningen er det for øvrig indirekte også antatt 
at alle bedrifter innenfor de utvalgte bransjene har innskuddspensjonsordning, og at alle er i 
privat sektor. Dette er åpenbart ikke riktig, slik at tallene som presenteres under trolig (i ulik 
grad) overvurderer kostnadsøkningen innenfor de ulike bransjene.  
 
Tabell 13 viser resultatet av disse beregningene. Kostnadene vil naturlig nok øke mest i 
bransjene som har den laveste andelen bedrifter som allerede gir innskudd fra 0 G.  
 
Tabell 13 Kostnadsøkning i ulike bransjer dersom alle ansatte skal få opptjening fra 0 G 

Bransje Andel som 

allerede har 

innskudd 

fra 0 G  

Totale innskudd 

i dag 

Økning i 

innskudd om 

alle skal få 

opptjening fra 

0 G 

Prosentvis økning 

sammenliknet 

med totale 

innskudd i dag  

Butikk 7 %  1 517 822 500   342 811 932  23 % 

Overnatting og servering 5 %  473 324 339   148 551 041  31 % 

Offshoreindustri 81 %  1 418 004 021   30 595 243  2 % 

Bil, reparasjon og transport 33 %  1 344 109 357   182 260 243  14 % 

Entreprenørvirksomhet 8 %  3 314 652 728   683 081 712  21 % 

Kraft og industri 73 %  5 796 090 382   284 880 878  5 % 

Finans 88 %  2 013 126 171   29 910 189  1 % 

 

5.2.2 Mindre enn 20 % stilling 

Det finnes etter det Actecan er kjent med ikke offisiell tilgjengelig statistikk som viser hvor 
mange ansatte i privat sektor som er ansatt i stillinger som er mindre enn 20 prosent. SSB 
har imidlertid tall i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) som kan gi en indikasjon på hvor mange 
personer det kan være snakk om.  
 
I AKU finnes det tall for antall sysselsatte som jobber i ulike stillingsstørrelser i ulike 
næringer. Det skilles her mellom «kort deltid» (1-19 timer), «lang deltid» (20-36 timer) og 
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«heltid». Det finnes videre tall som viser hvor stor andel av alle som jobber «kort deltid» 
som jobber fra 1 til 9 timer per uke. De sistnevnte tallene finnes imidlertid ikke fordelt etter 
næringstilknytning. Alle tallene finnes fordelt på menn og kvinner.  
 
Ved å kombinere dataene omtalt over er det mulig å gi et anslag på hvor mange ansatte i 
ulike næringer som jobber mindre enn 10 timer per uke. Disse tallene kan gi en indikasjon på 
hvor mange som ikke får opptjening i private tjenestepensjonsordninger på grunn av for 
liten stilling. Kravet om 20 prosent stilling for rett til medlemskap gjelder i alle typer private 
tjenestepensjonsordninger, ikke bare i innskuddspensjonsordninger.  
 
Det er viktig å være klar over at det er usikkerhet knyttet til tallene som presenteres under, 
blant annet fordi en 20 prosent stilling utgjør 7,5 timer av en normal arbeidsuke på 37,5 
timer. Dette er færre timer enn de som inngår i AKU-tallene.  
 
Videre gir ikke næringsinndelingen i AKU et klart skille mellom virksomhet i privat sektor og 
virksomhet i offentlig sektor. Næringene som er definert som «privat sektor» her vil altså i 
større eller mindre grad også kunne inneholde enkelte virksomheter i offentlig sektor. 
Tilsvarende vil næringene som ikke er med her fordi de er definert som offentlig sektor 
(offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring, undervisning og helse- og sosialtjenester) 
kunne inneholde privat virksomhet. De sysselsatte i næringene som er plukket ut utgjør 65 
prosent av alle sysselsatte i 2014. Til sammenlikning viser annen statistikk fra SSB at i 2013 
arbeidet 65,7 prosent av alle sysselsatte i privat sektor. Dette kan tyde på at næringene som 
er valgt ut dekker privat sektor på en relativt god måte.  
 
Tabell 14 viser antall sysselsatte menn og kvinner i ulike næringer som her defineres som 
privat sektor, og hvor mange av disse som har en avtalt arbeidstid på 1-19 timer. Tabellen 
viser at det er til dels store variasjoner mellom næringene med hensyn til omfanget av små 
stillinger, og at det er kvinner som i alle næringer er de som har de minste stillingene.  
 
  



 
 

Effekter av ulik rett til pensjonsopptjening i innskuddspensjonsordninger 

 

Side | 35  
 

Tabell 14 Sysselsatte etter næring og kjønn og avtalt arbeidstid, i alt og med kort deltid (1-19 timer),  
1 000 personer 

 Menn Kvinner 

Næring  I alt  Antall med 

kort deltid 

(1-19 timer) 

Andel 

menn 

med kort 

deltid 

I alt  Kort deltid 

(1-19 timer) 

Andel 

kvinner 

med kort 

deltid 

Jordbruk, skogbruk og fiske  46  5 10,9 %  13  4 30,8 % 

Bergverksdrift mv., industri, 

elektrisitet, vann og 

renovasjon 

 259  6 2,3 %  74  7 9,5 % 

Bygge- og anleggsvirksomhet  183  6 3,3 %  17  3 17,6 % 

Varehandel, reparasjon av 

motorvogner 
 184  25 13,6 %  163  50 30,7 % 

Transport og lagring  110  8 7,3 %  28  4 14,3 % 

Overnattings- og 

serveringsvirksomhet 
 30  7 23,3 %  45  13 28,9 % 

Informasjon og 

kommunikasjon 
 74  4 5,4 %  29  3 10,3 % 

Finansiering og forsikring  27  1 3,7 %  30  2 6,7 % 

Teknisk og forretningsmessig 

tjenesteyting, eiendomsdrift 
 169  12 7,1 %  120  16 13,3 % 

Personlig tjenesteyting  44  9 20,5 %  63  17 27,0 % 
Kilde: SSB Statistikkbanken (AKU) 

 
I og med at alle som arbeider over 7,5 timer per uke skal være med i en privat tjeneste-
pensjonsordning, vil Tabell 14 ikke gi et riktig bilde av hvor mange ansatte i privat sektor som 
ikke får pensjonsopptjening på grunn av for lave stillingsandeler. I AKU finnes det imidlertid 
også tall som viser hvor mange av de som jobber «kort deltid» som jobber henholdsvis 1-9 
timer per uke og 10-19 timer per uke. Disse tallene, som kun finnes på aggregert nivå for alle 
sysselsatte samlet sett, men fordelt etter kjønn, viser at 45 prosent av mennene med avtalt 
arbeidstid 1-19 timer hadde en avtalt arbeidstid på 1-9 timer i 2014. Tilsvarende andel for 
kvinner var 38 prosent.  
 
Dersom andelene for hvor mange som jobber mindre enn 10 timer antas å gjelde i alle 
næringene i Tabell 14, kan det gis et anslag på hvor mange kvinner og menn i hver næring 
som jobber mindre enn 10 timer. Slike anslag finnes i Tabell 15. Nå er 9 timer i uken mer enn 
20 prosent stilling, hvilket innebærer at antallene i tabellen trolig overvurderer hvor mange 
som ikke blir meldt inn i en tjenestepensjonsordning på grunn av for liten stilling.  
 
Tabellen viser at anslagsvis 37 600 menn og 45 000 kvinner i privat sektor har en avtalt 
arbeidstid på mindre enn 10 timer i uken. Dette utgjør henholdsvis 3,3 og 7,7 prosent av alle 
menn og kvinner i de aktuelle sektorene. Det ser med andre ord ut til kravet om 20 prosent 
stilling for rett til medlemskap i privat tjenestepensjonsordning i størst grad rammer kvinner. 
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Det kan se ut som om det både er flere kvinner enn menn som ikke får opptjening i private 
tjenestepensjonsordninger, og også at en større andel av kvinner som er sysselsatt enn 
menn som er sysselsatt er i denne situasjonen.  
 
 Tabell 15 Anslag på antall sysselsatte etter næring og kjønn med deltid 1-9 timer, 1 000 personer 

 Menn Kvinner 

Næring  Anslag på 

antall med 

deltid 1-9 timer 

Andel menn 

med kort 

deltid 

Anslag på 

antall med 

deltid 1-9 

timer 

Andel 

kvinner med 

kort deltid 

Jordbruk, skogbruk og fiske 2,3 4,9 % 1,5 11,6 % 

Bergverksdrift mv., industri, 

elektrisitet, vann og renovasjon 

2,7 1,0 % 2,6 3,6 % 

Bygge- og anleggsvirksomhet 2,7 1,5 % 1,1 6,7 % 

Varehandel, reparasjon av 

motorvogner 

11,3 6,2 % 18,9 11,6 % 

Transport og lagring 3,6 3,3 % 1,5 5,4 % 

Overnattings- og 

serveringsvirksomhet 

3,2 10,6 % 4,9 10,9 % 

Informasjon og kommunikasjon 1,8 2,4 % 1,1 3,9 % 

Finansiering og forsikring 0,5 1,7 % 0,8 2,5 % 

Teknisk og forretningsmessig 

tjenesteyting, eiendomsdrift 

5,4 3,2 % 6,0 5,0 % 

Personlig tjenesteyting 4,1 9,3 % 6,4 10,2 % 

Totalt 37,6 3,3 % 45,0 7,7 % 
Kilde: SSB Statistikkbanken (AKU) og Actecans beregninger 

 
Det er vanskelig å gi presise anslag på hvor mange kroner norske bedrifter sparer per år på 
grunn av at ansatte med lavere stillingsandel enn 20 prosent ikke får pensjonsopptjening 
ettersom dette i tillegg til antall personer avhenger av den enkelte ansattes lønnsnivå og 
kvaliteten på pensjonsordningen vedkommende kunne vært medlem av.  
 
I Tabell 16 vises likevel for eksempelets skyld anslag på hvor store besparelser det er snakk 
om dersom det antas at antall personer som arbeider mindre enn 20 prosent stilling er 
identisk med antall personer i ulike næringer som vist i Tabell 14. I beregningen er det lagt til 
grunn at alle ansatte har 19 % stilling og har gjennomsnittslønn for ansatte i den aktuelle 
næringen i 2014. Siden både antall personer og stillingsstørrelse etter alt å dømme er for 
høye, er premieanslagene i tabellen trolig også for høye.  
 
Tabellen viser at med forutsetningene omtalt over, og gitt at alle bedrifter hadde en 2-
prosent innskuddsordning, ville utgiftene ha økt med om lag 93 millioner kroner. 
Tilsvarende, dersom alle bedrifter hadde en 7-prosent innskuddsordning, ville utgiftene ha 
økt med om lag 325 millioner.  
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I 2014 var til sammenlikning samlet premie i norske innskuddspensjonsordninger i underkant 
av 16 milliarder kroner i henhold til statistikk fra Finans Norge2.  
 
Tabell 16 Anslag på premier i innskuddsordninger dersom alle med mindre enn 20 % stilling skal gis 

pensjonsopptjening 

 2 % innskuddsordning 7 % innskuddsordning 

Næring  Menn Kvinner Menn Kvinner 

Jordbruk, skogbruk og fiske  2 766 000   1 964 000   9 682 000   6 874 000  

Bergverksdrift mv., industri, 

elektrisitet, vann og renovasjon 

 3 815 000   3 230 000   13 353 000   11 306 000  

Bygge- og anleggsvirksomhet  3 667 000   1 426 000   12 833 000   4 993 000  

Varehandel, reparasjon av 

motorvogner 

 10 683 000   18 346 000   37 390 000   64 213 000  

Transport og lagring  4 790 000   1 888 000   16 764 000   6 609 000  

Overnattings- og 

serveringsvirksomhet 

 2 485 000   3 829 000   8 699 000   13 402 000  

Informasjon og kommunikasjon  3 006 000   1 742 000   10 521 000   6 096 000  

Finansiering og forsikring  834 000   1 130 000   2 919 000   3 956 000  

Teknisk og forretningsmessig 

tjenesteyting, eiendomsdrift 

 7 692 000   7 834 000   26 924 000   27 417 000  

Personlig tjenesteyting  5 165 000   6 501 000   18 079 000   22 755 000  

Totalt  44 904 000   47 891 000   157 164 000   167 620 000  
Forutsetninger: Beregningene bygger på antall personer i Tabell 14, samt lønnsdata fra SSB for de ulike næringene pr. 2014, 
innskudd beregnet for inntekt over 1 G 

 

5.2.3 Ikke medlem før fylte 20 år 

I henhold til statistikk fra SSB var det i 2014 totalt 113 000 personer under 20 år som var 
sysselsatt i Norge. Dette tallet inkluderer både offentlig og privat sektor. Det finnes ikke 
offentlig tilgjengelige tall som viser hvor mange av disse som arbeidet i privat sektor.   
 
Det som finnes er statistikk i AKU som viser hvor mange ansatte i ulike næringer som var 
under 25 år. SSB har imidlertid også tall som viser hvor mange sysselsatte som var 20-24 år. 
Dermed kan det beregnes hvor stor andel de som er under 20 år utgjør av alle som er under 
25 år. For menn er denne andelen 31 prosent, og kvinner er den 35 prosent. 
 
Dersom det videre antas at disse andelene gjelder for alle næringer, kan beregnes et anslag 
på hvor mange personer i ulike næringer som er under 20 år. Resultatet av denne 
beregningen vises i Tabell 17. Tabellen viser at anslagsvis 84 500 personer i privat sektor er 
under 20 år, og vil da ikke få pensjonsopptjening i tjenestepensjonsordninger med mindre 

                                                      
2
 Markedsandeler – endelige tall og regnskapsstatistikk, 4. kvartal 2014 
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arbeidsgiver har valgt å ikke benytte den aktuelle unntaksmuligheten (som gjelder i alle 
typer private tjenestepensjonsordninger).    
 
Tabell 17 Anslag på antall sysselsatte under 20 år etter næring og kjønn, 1 000 personer 

 Menn Kvinner 

Næring  Anslag på 

antall under 

20 år 

Andel av 

totalt antall 

menn 

næringen 

Anslag på 

antall under 

20 år 

Andel av 

totalt antall 

kvinner 

næringen 

Jordbruk, skogbruk og fiske 1,9 4,1 % 1,1 8,1 % 

Bergverksdrift mv., industri, 

elektrisitet, vann og renovasjon 

6,2 2,4 % 2,1 2,9 % 

Bygge- og anleggsvirksomhet 9,0 4,9 % 0,7 4,2 % 

Varehandel, reparasjon av 

motorvogner 

12,5 6,8 % 19,4 11,9 % 

Transport og lagring 3,1 2,8 % 0,7 2,5 % 

Overnattings- og 

serveringsvirksomhet 

2,5 8,3 % 6,4 14,1 % 

Informasjon og kommunikasjon 1,6 2,1 % 1,1 3,7 % 

Finansiering og forsikring 0,3 1,2 % 0,7 2,4 % 

Teknisk og forretningsmessig 

tjenesteyting, eiendomsdrift 

4,4 2,6 % 3,9 3,2 % 

Personlig tjenesteyting 2,2 5,0 % 4,9 7,8 % 

Totalt 43,6 3,9 % 40,9 7,0 % 
Kilde: SSB Statistikkbanken (AKU) og Actecans beregninger 

 
Tabellen viser videre at det er omtrent like mange kvinner og menn som er under 20 år, men 
at disse utgjør en større andel av alle sysselsatte for kvinner. Det er videre relativt stor 
variasjon mellom de ulike næringene. Ikke uventet er det flest ansatte under 20 år i næringer 
som bygge- og anleggsvirksomhet, varehandel og overnattings- og serveringsvirksomhet.   
 
Det er ikke gjort et forsøk på å beregne hvor mye norske bedrifter sparer på å ikke gi 
pensjonsopptjening til ansatte under 20 år. Dette skyldes at det selv for å gi et overordnet 
anslag er for mange usikkerhetsfaktorer. I tillegg til at det er usikkert hvilket lønnsnivå og 
hvilken tjenestepensjonsordning de ulike ansatte har, er det usikkert hvor store stillinger de 
har. Det er grunn til å tro at de yngste ansatte, i alle fall i enkelte av næringene, jobber 
relativt mye deltid, og at det har langt lavere lønn enn gjennomsnittet for næringen.  
 

5.2.4 Krav om 12 måneders ansettelse for rett til pensjonskapitalbevis 

Det finnes ikke offentlig tilgjengelig statistikk som viser hvor mange ansatte i privat sektor i 
Norge som har byttet jobb etter å ha hatt et ansettelsesforhold som har vært kortere enn 12 
måneder.  
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Én gruppe som trolig har slike korte ansettelsesforhold i større grad enn andre er ulike typer 
midlertidig ansatte. I henhold til statistikk fra SSB var det i 2014 om lag 185 000 personer 
som var midlertidig ansatt, hvorav 72 000 var menn og 113 000 var kvinner.  Figur 16 viser 
hvordan disse fordeler seg på ulike ansettelsestyper. 
 
Figur 16 Midlertidig ansatte etter kjønn og ansettelsestype, 1 000 personer  

 
Kilde: SSB, tall for 2014 

 
Det er stor variasjon i bruken av midlertidige ansettelser i ulike næringer. Tabell 18 viser at 
andelen midlertidige er størst innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet. Målt i antall 
ansatte er innen varehandelen det er flest midlertidige. 
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Tabell 18 Midlertidig ansatte etter næring, 1 000 personer 

Næring Antall 

midlertidige 

ansatte  

Andel 

midlertidig 

ansatte i 

næringen 

Jordbruk, skogbruk og fiske 3 11,4 % 

Bergverksdrift mv., industri, elektrisitet, vann og renovasjon 14 4,2 % 

Bygge- og anleggsvirksomhet 8 4,7 % 

Varehandel, reparasjon av motorvogner 22 6,5 % 

Transport og lagring 6 5,0 % 

Overnattings- og serveringsvirksomhet 9 12,0 % 

Informasjon og kommunikasjon 5 5,2 % 

Finansiering og forsikring 1 2,2 % 

Teknisk og forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 19 7,4 % 

Personlig tjenesteyting 8 5,3 % 
Kilde: SSB (AKU), tall for 2014 

 
Spørsmålet er da i hvilken grad disse arbeidsforholdene har kortere varighet enn 12 
måneder slik at de ansatte ikke får beholde opptjeningen i tjenestepensjonsordningen. SSB 
har ikke offentlig tilgjengelig statistikk om dette. I Fafo-rapport 2006: 19 «Midlertidig ansatte 
i norsk arbeidsliv» er det imidlertid presentert tall blant annet for lengde på 
ansettelsesforhold for midlertidig ansatte fra en tilleggsundersøkelse til Arbeidskraft-
undersøkelsen (AKU) 4. kvartal 2005 SSB utførte på oppdrag fra Arbeids- og inkluderings-
departementet. Denne undersøkelsen viste at 1/3 av de midlertidig ansatte hadde et 
ansettelsesforhold som skulle vare under et halvt år, og at halvparten hadde et ansettelses-
forhold som skulle vare inntil ett år.  
 
Omfanget av midlertidig ansettelser er også omtalt i høringsnotat fra Arbeids- og sosial-
departementet av juni 2014 om «endringer i arbeidsmiljølovens regler om midlertidig 
ansettelse og inn-/utleie fra bemanningsforetak». Her heter det at «De fleste midlertidige 
ansettelser er kortvarige. Om lag 2/3 av de midlertidige ansatte har vært mindre enn ett år 
hos sin nåværende arbeidsgiver. Andelen med langvarige midlertidige ansettelser er høyere i 
staten enn i andre sektorer.» Høringsnotatet inneholder imidlertid ikke opplysninger om 
forventet lengde på ansettelsesforholdene.  
 
Det er vanskelig å anslå hvor mye bedriftene i privat sektor samlet sett sparer i pensjons-
utgifter på grunn av at personer som er ansatt i mindre enn 12 måneder ikke får beholde 
opptjent pensjonskapital. Dette avhenger både av hvor mange personer det er snakk om, 
lønnsnivået til den enkelte ansatte, kvaliteten på pensjonsordningene, og varigheten på 
arbeidsforholdene. Av denne grunn er det ikke gjort anslag på mulige besparelser for privat 
sektor samlet sett.  
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5.3 Mulige effekter ved vikariater i forbindelse med fødselspermisjoner  

Det er til enhver tid mange tusen ansatte i Norge som har fødselspermisjon. Lengden på 
foreldrenes samlede tillatte permisjon, og reglene for hvordan permisjonstiden kan fordeles 
mellom foreldrene har variert en del de senere årene. Med mindre den ene forelderen har 
søkt og fått innvilget rett til foreldrepenger i hele foreldrepengeperioden, som med dagens 
regler kan være inntil 59 uker, har det imidlertid ikke vært mulig hverken for mor eller far å 
ha permisjon med foreldrepenger fra NAV i mer enn ett år.  
 
I henhold til data fra NAV var det i løpet av 1.-3. kvartal 2015 50 904 menn og 74 939 kvinner 
som mottok foreldrepenger.  
 
Mennene mottok i gjennomsnitt foreldrepenger i 44 dager både i 2014 og 2015. Videre, i 
2014 var det ca. 20 prosent og i 2015 ca. 28 prosent av mennene som mottok foreldre-
penger i mer enn to måneder. De aller fleste av disse hadde imidlertid kun et fåtall ekstra 
dager med utbetaling (de fleste hadde mindre enn 70 dager med utbetaling). Siden de fleste 
har så vidt korte permisjoner, er det grunn til å tro at det er relativt få menn i 
fødselspermisjon som blir erstattet av en vikar.  
 
Kvinner har vesentlig lengre permisjoner enn menn. I gjennomsnitt mottok kvinner med 
foreldrepenger denne ytelsen i 99 dager i 2015.  
 
Det er også forskjell på alderen til kvinner og menn som mottar foreldrepenger. Figur 17 
viser at mennene gjennomgående er eldre enn kvinnene.  
 
Figur 17 Kvinner og menn som mottar foreldrepenger, aldersfordelt  

 
Kilde: NAV, mottakere i løpet av 1.-3. kvartal 2015 

 
Personer som er i fødselspermisjon blir i ulik grad erstattet når de er borte fra jobb. I og med 
at fødselspermisjoner ikke varer i over 12 måneder, vil de som ansettes i vikariater for 
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ansatte som er ute i fødselspermisjon normalt ikke være ansatt lenge nok til å få med seg 
opptjent pensjonskapital når vikariatet utløper.    
 
Om en person blir erstattet eller ikke avhenger trolig av flere forhold. Det er åpenbart av 
betydning hvor lang permisjonen er. Personer som har lange permisjoner blir nok langt 
oftere erstattet av vikarer enn personer med korte permisjoner. Videre har det nok også 
betydning hva slags stilling den permitterte har, herunder hvor enkelt det er å finne en vikar 
som kan utføre den permittertes arbeidsoppgaver. I denne forbindelse spiller det trolig en 
rolle at eldre arbeidstakere i større grad enn yngre har lederstillinger, og at det trolig er 
vanskeligere å finne en passende vikar til lederstillinger.  
 
Både permisjonenes lengde og alderen på permisjonstidspunktet bidrar trolig til kvinner i 
større grad enn menn blir erstattet av vikarer når de er mottar fødselspenger.  
 
Spørsmålet blir da hvem det er som ansettes i vikariatene. Det er en kjent sak arbeids-
markedet i Norge er kjønnsdelt, det vil si at det finnes en rekke typiske «kvinneyrker» og 
«mannsyrker». Det kan på denne bakgrunn tenkes at kvinner i større grad enn menn 
ansettes i vikariater for personer som har fødselspermisjon.  
 
 
 
 
 
 

 


