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Fra 2022 er pensjonslovene for privat sektor 
endret slik at alle ansatte har rett til 
pensjonsopptjening for lønn fra første dag og 
første krone. 

Bedriftene får tid til 30. juni 2022 med å tilpasse 
sine pensjonsordninger til de nye reglene.



Hva er de nye reglene?

Pensjon fra 0 G.

Sparing fra første krone

Fra 20 til 13 år

Ny aldersgrense

Alle er med, uansett 
stillingsprosent

20 % opphører



Pensjon fra første krone
Viktig å vite

• Alle bedrifter som er lovpålagt å ha tjenestepensjon til sine 
ansatte må nå spare fra første lønnskrone. Det betyr at 
bedrifter med sparing fra 1 G må endre sin spareplan.

Vikt ig å vite
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• Minste sparesats på 2% opprettholdes

• Nytt regelverk om sparing gjelder ikke selvstendig 
næringsdrivende eller andre som ikke er OTP-pliktige



Ny aldersgrense
Viktig å vite

• Aldersgrensen for medlemskap settes ned fra 20 til 13 år

• Det vil si at alle ansatte over 13 år, og som tjener over 
rapporteringspliktig lønn i a-meldingen skal meldes inn i 
pensjonsordningen

Vikt ig å vite

Rapporteringspliktig lønn
For de fleste er denne grensen 1 000 kroner per ansatt per år. For enkelte 
grupper kan beløpet være avvikende, les mer hos Skatteetaten. 



20 % opphører
Viktig å vite

• Minstekravet til 20 % stilling for rett på medlemskap i 
ordningene opphører 

• Det vil si at alle ansatte skal med i pensjonsavtalen, 
uavhengig av stillingsprosent

• Det blir ikke lenger egne unntaksregler for sesongarbeidere -
de skal meldes inn på lik linje med andre ansatte

Vikt ig å vite



Når gjelder de nye reglene?
Viktig å vite

• Nye regler gjelder fra 1. januar 2022 

• Overgangsperiode frem til 30. juni hvor bedrifter selv kan 
endre spareplan

Vikt ig å vite

Hva skjer med bedrifter som ikke gjør et valg innen 30. juni?
Bedrifter som ikke gjør et valg, vil automatisk få pensjonsavtalen endret til nytt 
regelverk når overgangsperioden utløper 30.6.22. 

Det innebærer at opptaksbetingelsene endres for alle og at de bedrifter som er 
OTP-pliktig og ikke har sparing fra første krone får endret sin sparing. Sparesatsen 
endres ved å benytte samme sparesats for 0-1 G som bedriften har fra 1-12 G.



Sparing fra første krone

Hvor mye endringen utgjør avhenger 
av bedriftens sparesats 
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Hvor mye ekstra pensjon utgjør det?

Lønn Gamle regler Nye regler Økning i kr Økning prosent 

300 000 kr 486 150 753 330 267 180 55 %

500 000 kr 988 370 1 255 550 267 180 27 %

700 000 kr 1 490 590 1 757 770 267 180 18 %

Eksempel pensjonsbeholdning ved 67 år* :
Medlem 30 år, 2 % spareordning
Pensjonsinntjening kun på nye regler 

* Alderstilpasset spareprofil, FNO bransjestandard for avkastningsprognoser 



Hvordan endre spareplan?
Enkelt å endre i kundeportalen



Hvordan endre spareplan?

Detaljerte 

endringer for den 

enkelte ansatte. 



Mer informasjon?
sparebank1.no/lovendring



Spørsmål?
Ta kontakt med din pensjonsrådgiver eller 
kundesenteret vårt på telefon 21 02 50 50 / 
e-post pensjon@sparebank1.no



Spørsmål & svar

Er denne noe bedriften må informere de ansatte om? 

Ja, ansatte skal informeres om endringene. Hvilke ansatte som skal bli meldt inn og 

hvilken spareplan som gjelder. Dersom bedriften har 15 eller flere medlemmer må 

bedriften ha en styringsgruppe for pensjon og da skal endringen innom 

styringsgruppen. Forsikringsbevisene og portalen blir oppdatert, og der kan de 

ansatte finne informasjon om endringene. Planlagt utsendelse av nye 

forsikringsbevis i juli. Bedriften kan også sende ut oppdatert ansattbrosjyre, som 

finnes i bedriftsportalen. 

Når man har innskuddspensjon så er det jo også noen som har en ekstra 

forsikring ved uførhet. Skal ansatte med korte engasjement og små summer ha 

forsikring for uførepensjon? 

De som skal meldes inn, skal også ha uførepensjon om avtalen har det. Det er ikke 

anledning til å unnta de for dette. Har avtalen få medlemmer må de levere 

helseerklæring. Om medlemstiden er kort og helseerklæring ikke leveres vil de ikke 

bli tatt opp i uførepensjonsdelen. 


