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Høringsuttalelse – Høring av forslag om deling av inntektsopplysninger fra 

Skatteetaten til pensjonsinnretninger og overføring av tilsynsmyndighet etter 

OTP-loven til Skatteetaten  

 
Vi viser til departementets høringsbrev av 8. juni 2020 og det vedlagte høringsnotatet.   

 

Departementet foreslår i notatet endringer i skatteforvaltningsloven og OTP-loven som legger til 

rette for at opplysninger om lønns- og ansettelsesforhold som arbeidsgivere gir i a-meldingen skal 

kunne utleveres til private pensjonsforetak og tilsynsmyndigheter.  

 

Opplysningene skal kunne brukes av pensjonsforetakene i deres arbeid med ajourhold og oppfølging 

av eksisterende avtaler om obligatorisk tjenestepensjon, samt til tilsynsformål for å sikre at 

arbeidsgivere overholder plikten til å etablere og opprettholde tjenestepensjonsordninger for sine 

ansatte. For å oppnå dette foreslås det blant annet endringer i OTP-loven slik at arbeidsgiver plikter å 

gi opplysninger i skattemeldingen om hvilken pensjonsinnretning den har inngått avtale med for sine 

ansatte.  

 

Det foreslås at endringene trer i kraft fra 1. januar 2021, samt en innføringsperiode med varighet ut 

andre kvartal 2021 for å lette overgangen for aktørene.   

 

Departementet foreslår videre at tilsynsansvaret for arbeidsgivers etterlevelse av OTP-loven flyttes 

fra Finanstilsynet til Skatteetaten, med virkning fra 1. juni 2020.  

 

Verdipapirfondenes forening (VFF) støtter forslagene. VFF tror forslagene vil bidra til 

kostnadsbesparelser og forenkling av rutiner både hos arbeidsgivere og pensjonsforetak og bedre 

datakvalitet om lønn- og pensjonsforhold hos pensjonsforetakene, noe som vil gi riktigere beregning 

av pensjon for arbeidstakere. Sist - men ikke minst - tror vi tiltakene samlet vil effektivisere tilsynet 

med arbeidsgivernes oppfyllelse av kravene i OTP-loven, slik at flere lønnstakere blir omfattet av 

lovpålagt tjenestepensjon. Departementet foreslår etter vårt syn viktige grep for å styrke det 

organiserte arbeidslivet og bekjempe a-kriminalitet.  

 

Vi er inne i en periode med endringer på pensjonsområdet. Reglene om egen pensjonskonto, som en 

samlet pensjonsbransje nå legger til grunn vil tre i kraft fra 1. januar 2021, vil kunne medføre ny og 

forsterket konkurranse om pensjonsmidlene, og muligens også strukturelle endringer i måten 
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aktørene samhandler på om pensjon. Innføringen av egen pensjonskonto medfører blant annet at en 

arbeidsgiver kan ha ansatte som har valgt selvvalgt pensjonsleverandør.  

 

Vi legger til grunn at ordningen med gjenbruk av opplysninger fra a-meldingen til ajourhold av 

lønns- og pensjonsopplysninger hos pensjonsforetakene innrettes slik at den tar nødvendig høyde for 

innføringen av egen pensjonskonto, slik at også selvvalgt pensjonsleverandør omfattes av og kan ta 

del i fordelene departementets forslag innebærer for pensjonsforetakene, på lik linje med 

arbeidsgivers valgte leverandør.        
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