
 

                    

    

             

          
 

Til finanskomiteen i Stortinget       6. november 2018 

 
Ungdommen vil ha rettferdighet  - vi krever 
pensjon fra første krone 
 

Stortinget skal behandle et forslag om pensjonsopptjening fra første krone (Representantforslag 218 

S (2017–2018)). Får forslaget flertall, vil det gi én million arbeidstakere en bedre pensjon. 

Vi som har signert dette brevet representerer til sammen om lag 124 000 unge arbeidstakere i LO. 

 

Usosiale mangler ved dagens lov 
Dagens lov om obligatorisk tjenestepensjon har noen usosiale mangler. Ifølge loven trenger ikke 

arbeidsgiver å betale inn pensjon fra første krone. De trenger heller ikke å inkludere dem som er 

under 20 år, har stillingsbrøker mindre enn 20 prosent eller er for arbeidsforhold som varer kortere 

enn 12 måneder. 

Dette rammer folk som allerede står svakt i arbeidslivet. Det rammer vikarer, unge, 

deltidsarbeidende og ansatte i lavtlønnsyrker. I stor grad rammer det kvinner.  

Ungdom får ikke pensjonsopptjening i de to første årene av læretiden, selv om de har inntekt og 

betaler skatt. Det gis heller ikke opptjening av lønn fra sommerjobber. Dette er ikke i tråd med 

pensjonsreformens premisser. All inntekt skal gi pensjon, og dersom OTP-loven endres i tråd med 

forslaget som behandles vil regelverket være fullt tilpasset dagens pensjonssystem. 
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Et eksempel på hvor urettferdig ordningen er 
"Kristian" jobber med forsikring, med månedslønn på 64.000 kroner og sju prosent 

pensjonsopptjening – gjennomsnittet for bransjen. Han har pensjonsopptjening fra første krone, noe 

de fleste med høy opptjeningsprosent har. Det betyr at arbeidsgiver setter av rundt 4.500 kroner i 

måneden for til hans tjenestepensjon. 

"Julie" jobber på hotell. I overnattings- og serveringsbransjen er gjennomsnittlig månedslønn under 

halvparten av lønnen i bank og forsikring: Drøyt 30.000 kroner. Med den lønnen, uten pensjon fra 

første krone, og med lovens minimum på to prosent pensjonssparing – som er snittet for denne 

bransjen – vil den ÅRLIGE utgiften for arbeidsgiver være litt over 5.000 kroner.  

"Kristian" tjener altså dobbelt så mye som "Julie", men han får ti ganger så mye pensjonsopptjening. 

 

Forslagene er godt utredet. Vi håper at komiteen ser at dagens ordning ikke er tråd med 

arbeidslinjen, og at den er usosial og urettferdig. 
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