
Introduksjon til «Data for ajourhold av 
OTP i privat sektor»

■ Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP)
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Hvem bør lese dette dokumentet?

■ Strategisk ledelse

■ Forretningsledere

■ Ledere med ansvar for organisasjonsutvikling

■ Forretningsutviklere, prosessansvarlige og IT



Innhold i presentasjonen

■ Hva er OTP?

■ Generell bakgrunn 

■ Dagens situasjon uten Data for ajourhold av OTP i privat sektor

■ Ny løsning med Data for ajourhold av OTP i privat sektor

■ Gevinst/nytteverdi

■ Overordnet teknisk

■ Teknisk flyt

■ Status pilot

■ Forvaltning
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Generell bakgrunn

■ Arbeidsgivere rapporterer i dag opplysninger om lønn og ansatte til pensjonsinnretningen gjennom 
lønnssystemer eller online-portaler

■ Opplysningene brukes til å ajourholde informasjon om ansatte og beregne rett pensjonssparing

■ Tilsvarende informasjon rapporteres i a-meldingen til Skatteetaten, NAV, SSB med flere

■ Den nye løsningen innebærer at pensjonsinnretninger skal hente data om lønns- og arbeidsforhold 
direkte fra Skatt og NAV

■ Det ble planlagt og gjennomført en pilot av prosjektet i første halvår 2021

■ Deltakere i prosjektet: Skatteetaten og NAV, pensjonsinnretningene Storebrand, Gjensidige, 
Nordea, DNB, Sparebank 1 samt Bits og Finans Norge
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Situasjon uten Data for ajourhold av OTP i privat sektor

■ Dagens løsning: Arbeidsgivere rapporterer informasjon til både pensjonsselskaper og til a-
ordningen
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Ny løsning med Data for ajourhold av OTP i privat sektor

■ Gir økt datakvalitet på opplysninger om arbeidsforhold via a-ordningen slik at arbeidstakere får et 
korrekt pensjonsgrunnlag

■ Forenkler rapporteringspliktene for arbeidsgiver og reduserer næringslivets kostnader til 
rapportering

■ Tilsynsmyndighet (Skatteetaten) kan påse at arbeidsgiverne overholder plikten til å etablere og 
opprettholde tjenestepensjonsordning for sine ansatte etter OTP-loven

■ Reduserer feilrapportering, samt påser at arbeidsgiver etterlever sine pensjonsplikter
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Endringer for pensjonsinnretninger

■ Pensjonsselskapene må tilpasse og utvikle egne interne systemer og prosesser for å hente og behandle 

data fra Skatt og NAV

■ Integrasjon mot Skatt og NAV sine API-er for uthenting av data

− Bruke Maskinporten for autentisering og autorisering (Digdir felleskomponent)

− Informasjon om avtaleforhold/pensjonsselskap må være rapportert fra både arbeidsgiver (kunde) og i a-melding

■ Tilpasning av egne systemer, prosesser og forretningsregler for å behandle data

− Data fra Skatt og NAV som må sammenstilles mot selskapets eksisterende data - Ikke en masterkilde

− Tolkning og anvendelse av data - eksempelvis fastsetting av lønn og stillingsprosent

■ Inngå avtale som gir tilgang til tjenesten

− Standardavtale som administreres av BITS som segmentansvarlig
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Begrensninger i tjenesten

■ Løsningen gjelder kun for ajourhold av obligatorisk tjenestepensjon

− Pensjonsordning som følger bestemmelsene i innskuddspensjonsloven, tjenestepensjonsloven eller 
foretakspensjonsloven – ikke offentlig tjenestepensjon

■ Data kan ikke brukes til annet enn Data for ajourhold av OTP i privat sektor

− Eksempelvis vil det ikke kunne brukes til produktutvikling og annen forretningsutvikling

■ Arbeidsgivere må oppgi pensjonsselskap i a-melding for at man skal få tilgang til å hente data

− Informasjon fra arbeidsgivere og pensjonsselskap lagres i avtaleregister for tilgangsstyring og tilsyn

■ Pensjonsselskaper som benytter underleverandører til å hente og behandle data må delegere 
tilganger i Maskinporten

− Avtaleforhold og behandlingsansvar ligger til pensjonsselskapet iht. relevant lovgivning
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Ny overordnet løsning med Data for ajourhold av OTP i privat sektor
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Overordnet om teknisk

■ Separate API-er hos Skatt og NAV for uthenting av data:
− Inntektsmottaker

− Inntektsmottakere

− Tjenestepensjonsavtale

− Arbeidsforholdopplysninger

■ Maskinporten benyttes til autorisering og autentisering
■ Avtalekomponent (avtaleregister) hos Skatteetaten er del av tilgangsstyring og benyttes til tilsyn
■ Dokumentasjon av tekniske grensesnitt, ytelse, testdata, veiledning for oppkobling etc. er dokumentert 

på Skatteetaten og NAV sine GitHub-sider

■ Hjemmelsbasert løsning
■ Felleskomponenter

− Maskinporten

− Altinn – delegeringsfunksjon
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https://bitsnorge.github.io/dsop-documentation/dsop_skatteetaten_api.html#informasjonsmodeller
https://navikt.github.io/aareg/#_otp
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Endringer for opplysningspliktige (arbeidsgivere)

■ Arbeidsgivere slipper dobbeltrapportering til pensjonsselskaper og a-meldingen

− Med mindre arbeidsgiver har andre avtaleforhold som krever rapportering til pensjonsselskap

■ Arbeidsgivere må oppgi hvilke pensjonsselskaper de benytter i a-meldingen, for at selskap skal få 
tilgang til data

− Mulig å oppgi flere selskaper/pensjonsinnretninger

■ Det forutsettes at rapportering i a-meldingen er riktig. Ved feil må retting gjøres ved innsending av 
ny a-melding, og ikke meldes direkte til pensjonsselskap.

■ Nye datakilder og justering av forretningsregler hos selskapene kan medføre endrede premier

− Ref. utredning av gevinster som tilsier at det vil bli 1 til 2 milliarder kroner ekstra innbetalt i pensjon
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Veien videre

■ BITS er segmentansvarlig for løsningen og vil være kontaktpunkt og førstelinje for 
pensjonsselskaper (som for øvrige DSOP-tjenester)

■ Kontakt: dsop@bits.no

− Administrere avtaler, bistå ved tilkobling, tilgjengeliggjøre informasjon om løsninger og data, være 
kontaktpunkt ved spørsmål, bindeledd mot Skatt og NAV

■ For mer informasjon om prosessene ved implementering av løsningen, se på dokumentet:

Se Onboardingsguide for Data for ajourhold av OTP i privat sektor 

mailto:dsop@bits.no
https://bitsnorge.github.io/dsop-documentation/dsop_ajourhold_onboarding.html#onboarding

