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Avdelinger i Fellesforbundet 

 

 

Tjenestepensjon fra første krone-Betydning for ansatte på VTA-

tiltaket 

 

Den rød-grønne regjeringen har innført nye regler som gir opptjening til tjenestepensjon fra 

første krone og første dag for alle ansatte som er fylt 13 år og har rapporteringspliktig lønn 

(tjener over kr 1 000,-). Fra 1. juli 2022 skal alle bedrifter ha tilpasset sine 

tjenestepensjonsordninger til de nye reglene.  

 

Finansdepartementet har, i brev til forbundet av 31. mai, bekreftet at dette også omfatter 

ansatte på VTA og VTO (Bilaget: Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet). 

 

Etter det vi kjenner til har ingen ansatte på VTA og VTO til nå vært innmeldt i bedriftens 

tjenestepensjonsordning (de tjener sjelden eller aldri over 1 G). Nå skal disse meldes inn. 

 

Vi ber derfor avdelingene orientere klubbene i sin avdeling og eventuelt bistå slik at 

tiltaksansatte meldes inn i bedriftens tjenestepensjonsordning. 

 

Vi gjør oppmerksom på at en del bedrifter, i sin pensjonsordning, har avtale om årlig 

innskudd fra ansatte. Dette vil også omfatte ansatte på VTA/VTO. De skal da betale den 

samme prosentsatsen, av sin lønn fra bedriften, som øvrige ansatte. Innbetalingen er til den 

ansattes egen pensjonssparing. Det er mulig dette må forklares for de av våre medlemmer som 

har dette i sine ordninger og som opplever å bli trukket i lønn. 

 

Dersom avdelingen har spørsmål, eventuelt behov for bistand, ta kontakt med 

overenskomstansvarlig Rune Hantho.  

 

Forbundet tar sikte på å avholde et digitalt møte med aktuelle avdelinger i august. 
 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 
 

Stig Lundsbakken Rune Hantho 

(sign.) (sign.) 
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