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Permitteringer i Coronakrisen



Pensjon og personalforsikring

Overordnet

▪ Regler rundt «Permitterte som følge av driftsinnskrenkninger» er lovregulert

▪ Dette innebærer også at det fremkommer av den enkelte bedrifts avtale hvordan 

medlemskapet blir ved permittering

▪ 3. april kom Finansdepartementet med midlertidige reguleringer som gjør at bedriftene 

enklere kan tilpasse avtalene sine til den spesielle situasjon Norge nå befinner seg i

▪ På personalforsikring er det kun avtalen som gjelder

▪ Legger til grunn at de fleste av WTW sine kunder i avtalen kun har som 

medlemskapsbetingelse at «man er ansatt»

▪ Som permittert er man fremdeles å anse som ansatt, og det betyr i praksis at man er 

dekket av personalforsikringene i permitteringsperioden – unntak kan forekomme
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Pensjon
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Pensjon

Medlemskap

Permitterte ved driftsinnskrenkninger

▪ Dette punktet er lovregulert i LoI § 4-3

▪ Antar at de fleste bedrifter har avtalt at ansatte under permittering skal være medlem

̵ I så fall er hovedregelen at medlemskapet videreføres uendret, dvs. at pensjonsgrunnlag og 

lønn opprettholdes

̵ Midlertidige reguleringer fra 3.4.2020

▪ Selve punktet bør sjekkes og drøftes med kundene om avtalen er slik man ønsker

▪ Eventuelt foreta avtaleendring

▪ Selv om bedriftene ønsker at ansatte skal stå i ordningen er det mulig de ønsker å få redusert 

kostnadene

̵ Redusere innskuddssatsene

▪ Dersom avtalen sier at de skal meldes ut skal dette gjennomføres, men….her kan også 

de midlertidige reguleringene anvendes

MERK: Disse endringene medfører nødvendigvis ikke varig endring av avtalen. 

Dersom bedriften ønsker å følge de midlertidige bestemmelsene opphører disse etter 

6 måneder (kan forlenges av Kongen) og avtalens opprinnelige bestemmelser 

gjelder!
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Permitterte

Midlertidig regulering fra Finansdepartementet 3.4.2020

Gjelder både de avtaler/bedrifter som har avtalt å melde ut eller at de skal forbli 

medlem

▪ Det er avtalt at de ansatte skal forbli medlem, hva kan gjøres?

▪ Avtalen videreføres og innskudd og risikodekninger fortsetter som før, altså ingen endring

▪ Avtalen 0-stilles, dvs at både innskudd og risiko settes til 0, men medlemskapet opprettholdes. 

̵ Her vil det være krav om fortsettelsesforsikring for risikodekningene

̵ Bedriften betaler kun adm. og forvaltningsomkostninger

̵ Ingen krav til helseerklæring eller karensperiode ved reaktivering av ordinært medlemskap etter 

permitteringsperioden

▪ Ny mellomløsning: Innskudd settes til o, dvs. at lønn i innskuddsensjon settes til 0, mens lønn 

opprettholdes for risikodekningene, medlemskapet opprettholdes

̵ Ingen krav til fortsettelsesforsikring

̵ Bedriften betaler adm. og forvaltningsomkostninger

̵ Medlemskapet er ordinært, det er kun sparingen som er satt til 0 i permitteringsperioden

▪ Det er avtalt at de ansatte skal meldes ut, hva kan da gjøres?

▪ Se over: Alle de samme punktene kan benyttes også i disse tilfeller dersom bedriften ønsker det
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Konsekvenser for ansatte som meldes ut ved permittering

For innskuddspensjon:

• Vil få utstedt pensjonskapitalbevis iht. de regler som gjelder for utmelding. Normalt sett krav om 1 års 

medlemskap i avtalen for rett til utstedelse av pensjonskapitalbevis. Den ansatte må selv bære 

kostnadene for pensjonskapitalbeviset.

• Når permitteringsperioden er over, skal den ansatte igjen meldes inn i avtalen, og det kan avtales 

(mellom arbeidsgiver og den ansatte) at pensjonskapitalen i pensjonskapitalbeviset blir en del av 

sparingen i tjenestepensjonsavtalen. Hvis dette avtales, vil kostnadsansvaret for pensjonskapitalen 

da bli overført til bedriften igjen, og pensjonskapitalbeviset vil opphøre.

For ytelsespensjon:

• Vil få utstedt fripolise iht. de regler som gjelder for utmelding. Normalt sett vil det være krav om 1 års 

medlemskap i avtalen for rett til utstedelse av fripolise.  Det forfaller en engangskostnad til fremtidig 

administrasjon av fripolisen som bedriften må dekke.  

• Når permitteringsperioden er over, skal den ansatte igjen meldes inn i avtalen såfremt det ikke er 

snakk om en lukket ytelsesordning.                                                                                           

Det er p.t uavklart om det vil være mulig å bli ‘re-innmeldt’ i en lukket ytelsesordning, eller om den 

ansatte må meldes inn i foretakets innskuddspensjonsavtale 
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Personalforsikring
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Personalforsikring

Medlemskap – spare kostnader

Medlemskap er her kun avtaleregulert. I praksis er «alle ansatte» dekket og 

dette inkluderer også permitterte

▪ Hvordan redusere kostnadene?

▪ Så lenge de permitterte ikke utfører arbeid kan antall årsverk på yrkesskade 

reduseres tilsvarende. Gir direkte premiereduksjon

▪ Dersom man ennå ikke (i 2020) har mottatt fakturaen kan man vurdere å gå over til 

terminbetaling, istedenfor å ha helårlig premie. Dette bør være mulig uten å få 

termintillegg (forhandling). Dette er sjekket med noen leverandører. 

▪ Siste utvei å redusere dekningene?

̵ Dette anbefales ikke. Husk at det da må gis tilbud om fortsettelsesforsikring

̵ Når man etter krisen hever dekningene igjen vil enkelte ansatte ikke få tilbake 

opprinnelig dekning da de i mellomtiden har blitt syke. I alle tilfeller vil karenstid på 

to år gjelde for alle
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Pensjon
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Arbeidsgiveravgift

Både generelt og på pensjon

▪ Generelt er AGA satt ned med 4 %-poeng. For de fleste av våre kunder fra 

14,1 % til 10,1 %

▪ Det er også gitt utsettelser på innbetalingen

▪ Husk at innbetaling av innskuddspensjon inkl. risikodekninger også medfører 

arbeidsgiveravgift, og dermed vil også pensjonskostnaden gå ned som følge 

av redusert AGA
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AFP og permittering

Hva skjer her?

Har arbeidstaker rett på AFP under permittering?

▪ Svaret er egentlig enkelt, JA den ansatte mister ikke rett til AFP som følge av 

permittering

▪ Dersom man ellers kvalifiserer til AFP og blir permittert, blir man ansett å være «ansatt 

og reell arbeidstaker»

▪ Kostnader:

▪ Arbeidsgiver betaler inn til AFP ordningen kun i arbeidsgiverperioden (2 dager)

▪ Dessuten oppfordrer AFP kontoret bedriftene til å ta kontakt ved betalingsutfordringer

▪ Konkurs:

▪ Konkurs vil sannsynligvis påvirke retten til AFP og vil i de fleste tilfellene bortfalle

̵ Dersom man i ordinæroppsigelsesperiode (normalt 6 måneder for denne 

aldersgruppen 60+) kan man allikevel få rett på AFP, men må søke AFP i denne 

perioden. Hvis ikke er AFP tapt. I praksis vil det derfor være mulighet for AFP for 

ansatte 61 ½ +
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Kostnadsreduserende tiltak

Pensjon

Hva er avklart allerede?

▪Det har kommet nye satser for arbeidsgiveravgift

▪Satt ned 4 % poeng. For de fleste betyr dette nedgang fra 14,1 % til 10,1 %

▪Merk: Redusert sats på AGA gjelder også pensjonskostnader

▪Det er blitt innført mer fleksibelt regelverk rundt permittering

▪Henholdsvis medlemskap eller ikke

▪Velge om sparing og risiko opprettholdes eller at kun risikodekningene opprettholdes
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Kostnadsreduserende tiltak

Pensjon

Andre mer varige tiltak for å redusere kostnadene

12
© 2020 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only.

Tiltak Konsekvens Kommentar

Redusere sparesatsene Endrer personalgodene for ansatte

Kan gjøres midlertidig

Må drøftes i Styringsgruppen

Mest kostnadsreduserende tiltak og 

dermed også størst negativ betydning for 

de ansatte

Merk også at opprinnelig saldo jo blir 

bevart, det er kun fremtidig sparing som 

blir påvirket

Redusere risikodekningene Endrer også personalgodene. Kan også 

sees i sammenheng med øvrige 

personalforsikringer

Kan gjelde både regulering av 

innskuddsfritak, barnetillegg til 

Uførepensjon og selve uførepensjonen

Vil ikke gi samme reduksjon i kostnader 

som å redusere innskuddssatsene.

Merk også at ansatte igjen vil få såkalt 

karenstid dersom ytelsene på et senere 

tidspunkt blir satt opp igjen

Innføre egenandel Gir samme reduksjon som å redusere 

satsene som nevnt over. Ansatte betaler 

en andel.

Merk: Ansatte kan ikke betale mer enn 50 

% av innskuddet

Kan være aktuelt dersom man blir enige 

om egenandel slik at sparesatsene blir 

opprettholdt og videre at sparing til 

pensjon videreføres.

Administrativt komplisert løsning, særlig 

dersom man i dag ikke dekker sparing fra 

første krone
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Kostnadsreduksjon

Øvrige personalforsikringer

For personalforsikringer er det selve dekningsomfanget man kan se på, dvs. forsikringssummene
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Tiltak Konsekvens Kommentar

Nedtrapping på alder Lavere dekning ved økende 

alder

Mindre/liten konsekvens for 

mange arbeidstakere

Kan gi en del reduksjon i 

kostnadene

I noen tilfeller faktisk mer «riktig» 

dekning?

Redusere dekningene, også 

eventuelt kutte ut dekninger

Særlig «annen sykdom» og 

gruppeliv

Mest kostnadsreduserende tiltak

Merk at slike endringer også får 

som konsekvens at ansatte får 

karenstid dersom dekningene 

igjen blir oppjustert

Gjennomføre anbud Dersom det er lenge siden kan 

dette være aktuelt

Markedet er i dag ikke like 

sultent som tidligere, og generelt 

er prisene på vei oppover. Det er 

derfor en «risiko» for at prisene 

kan bli høyere enn idag
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Andre reguleringer som vil påvirke kostnadene fremover

Regulering Konsekvens Kommentar

Marked Som også nevnt over er prisene 

generelt på vei oppover

Ser dette særlig på personalforsikring

Egen pensjonskonto Er vedtatt og skal innføres 1.1.2021

Vil gi arbeidsgivere et noe større 

kostnadsansvar, selv om vi ikke tror 

det blir så stort. Arbeidsgivere må 

allikevel regne med noe større 

ressursbruk på grunn av informasjon 

rundt ansattes valgmuligheter

Innføringen av EPK skal egentlig gi 

ansatte høyere pensjon pga lavere 

forvaltningshonorar.

Gir redusert inntjening for 

pensjonsleverandørene. Vil disse 

prøve å få dekket dette inn fra f.eks

kundene sine?

A-ordningen

Dette gjelder automatisk overføring av 

lønnsdata fra Skatteetaten

Skal lette administrasjonen for 

arbeidsgiverne både ved inn/utmelding 

av avtalene, og at korrekte lønnsdata 

blir brukt ved innskuddsavtalene.

Denne ordningen er foreslått å bli 

obligatorisk og vil gi høyere kostnader 

for arbeidsgiverne, bl.a som følge av 

at lønnsgrunnlaget blir høyere enn i 

dag for alle

Innføres også i 2021

Selv om dette for mange er en fordel 

og at ansattes pensjon blir mer 

korrekt, vil både ordningen og selve 

lønnsgrunnlaget gjøre at kostnadene 

til pensjon øker.
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Medaljens Bakside
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Forutsetninger:
Saldo i 1990: NOK 90.000

Årlig innskudd: NOK 30.000

Innskuddsvekst: 3,5%

Profil: 80% aksjer, 20% obligasjoner

Nedtrapping: ingen

Antall år: 33 år (forutsetter sparing også før 1990)

Strategisk allokering: 

2% norske pengemarked stat. (ST1X)

18%  norske lange statsoblig. (ST5X)

16% norske aksjer (OSEBX)

64% Amerikanske aksjer (S&P500)
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Medaljens Bakside

-Sovepiller er bra for pensjon – status til nå!

16
© 2020 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only.

Pensjonskapital Årlig pensjon

Lav 4.072.444 271.496 

Middels 4.573.461 304.897 

Høy 5.074.479 338.299 


