
 

Til  

Finansdepartementet  

Finanstilsynet 

          25. mars 2020 

 

Permitteringer og utmelding fra tjenestepensjoner 
 

Viser til brev av 20. Mars 2020, fra NHO og LO til Finansdepartementet og Finanstilsynet, om at 

permitterte skal kunne stå i pensjonsordningene. Tekna ønsker med dette å uttrykke sin støtte til 

forslaget fra NHO og LO. Bakgrunnen for dette er det økende antallet permitterte som følge av 

korona-krisen.   

Tekna stiller seg bak forslaget til frivillig alternativ løsning for bedriftene hvor:   

• Permitterte blir stående som medlem i ordningen.   

• Sparing/opptjening i pensjonsordningen opphører   

• Risikodekninger opphører, men den enkelte kan opprettholde disse gjennom at de ansatte 

får 6 (12) mnd. på å benytte seg av fortsettelsesforsikring 

I henhold til dagens regler kan bedriftene velge å la permitterte opprettholde medlemskapet i 

pensjonsordningen. Hvis ikke annet er bestemt så skal de permitterte meldes ut av 

pensjonsordningen, noe som innebærer at den ansatte bl.a. mottar pensjonskapitalbevis (evt. 

fripolise eller pensjonsbevis). Ved permittering av ansatte betaler da disse bedriftene verken for 

sparing, risikodekninger og administrasjons- og forvaltningskostnader.  

Tekna støtter forslaget om at bedriftene skal gis et mellomalternativ, der de kan la de permitterte stå 

i pensjonsordningen, samtidig som sparing og risikodekning opphører. I forslaget betaler bedriftene 

likevel for administrasjon og forvaltning for den permitterte. De permitterte unngår med det de 

negative konsekvensene av en utmelding samtidig som bedriftens kostnader blir begrenset.  

Tekna vurderer forslaget til å være til fordel for den permitterte, da det ikke utstedes 

pensjonskapitalbevis. I skissen bes det også om at de ansatte skal få mulighet til å tegne 

fortsettelsesforsikring utvides fra 6 til 12 måneder.   

 Vi er positive til at det gis mulighet for et frivillig alternativ for bedriftene, og at forslaget som 

skisseres opp vil ikke medføre økt belastning for bedriftene utover minimale endringer. Slik 

ordningen er i dag, er det et betydelig antall bedrifter som ikke lar de permitterte være medlemmer i 

pensjonsordningen på grunn av den økonomiske belastningen. Dette er negativt for ansatte som 

permitteres. Vi oppfordrer samtidig til at bedrifter som allerede lar ansatte være medlemmer fullt ut 

i pensjonsordningen fortsetter med dette. Det viktigste nå er å sørge for at interessene til både 

bedriftene og de ansatte tas hensyn til, slik at vi kommer oss over den kritiske tiden vi er inne i. 

 

Med vennlig hilsen 
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening 
 
 
Line Henriette Holten 
generalsekretær 


