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Endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om 

Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover


Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 9. oktober 2009, 

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Stoltenberg II)


Proposisjonens innhold 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet leg
ger med dette frem forslag til endringer i lov 28. juli 
1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte 
andre lover. Lovforslaget ble fremmet for Stortin
get i forrige valgperiode, jf. Ot.prp. nr. 101 (2008
2009), men ble ikke ferdigbehandlet. Lovforslaget 
fremmes på ny i henhold til § 33 i Stortingets for
retningsorden. 

Ot.prp. nr. 101 (2008-2009) gjelder forslag til 
endringer i lov om Statens Pensjonskasse og i 
enkelte andre lover. Lovforslaget handler i store 
trekk om å oppfylle kravet til likestilling mellom 
kvinner og menn etter EØS-avtalens artikkel 69. 
Konkret gjelder saken reglene om enke- og enke
mannspensjon i lov om Statens Pensjonskasse, lov 
om pensjonsordning for sykepleiere, lov om pen
sjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov om 
samordning av pensjons- og trygdeytelser. Propo
sisjonen inneholder i tillegg noen andre mindre 
endringer i lov om Statens Pensjonskasse og i 
enkelte andre lover. 

Lov 21. juni 1895 nr. 2 om den norske Enke
kasse foreslås opphevet. 

I lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjons
kasse foreslås følgende endringer: 
–	 Stadfestelse av hvilke oppgaver styret i Statens 

Pensjonskasse har. 

–	 Periode der embets- og tjenestemenn og politi
kere ilegges karantene før vedkommende star
ter i nytt arbeidsforhold regnes som pensjons
givende tjenestetid. 

–	 Presisering av karensbestemmelse knyttet til 
uførepensjon og enke- og enkemannspensjon. 
Endringen stadfester gjeldende rett om at også 
symptomer på en sykdom regnes med i ordene 
«som medlemmet led av» og «antas å ha kjent 
til». 

–	 Oppfyllelse av krav til likestilling mellom kvin
ner og menn etter EØS-avtalens artikkel 69 i 
forhold til reglene om enke- og enkemannspen
sjon. 

I lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for 
apotekvirksomhet mv. foreslås følgende endrin
ger: 
–	 Presisering av karensbestemmelse knyttet til 

uførepensjon og enke- og enkemannspensjon. 
Endringen stadfester gjeldende rett om at også 
symptomer på en sykdom regnes med i ordene 
«som medlemmet led av» og «antas å ha kjent 
til». 

–	 Oppfyllelse av krav til likestilling mellom kvin
ner og menn etter EØS-avtalens artikkel 69 i 
forhold til reglene om enke- og enkemannspen
sjon. 
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Lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for 
sykepleiere endres slik at kravene til likestilling 
etter EØS-avtalens artikkel 69 oppfylles i forhold til 
reglene om enke- og enkemannspensjon. 

Lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pen
sjons- og trygdeytelser endres slik at kravene til 
likestilling etter EØS-avtalens artikkel 69 oppfylles 
i forhold til reglene om enke- og enkemannspen
sjon. 

I lov 14. desember 1951 nr. 11 om pensjonsord
ning for statsråder foreslås følgende endringer: 
–	 Periode der en statsråd ilegges karantene før 

vedkommende starter i nytt arbeidsforhold reg
nes som pensjonsgivende tjenestetid. 

–	 Tilpasning i lovteksten til de endringer som ble 
gjort ved innføring av nettoberegnet etterlatte
pensjon i lov 26. mai 2000 nr. 37 om endringer i 
lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskas
se og i enkelte andre lover. 

I lov 15. januar 1999 nr. 1 om pensjonsordning for 
ledsagere i utenrikstjenesten foreslås følgende 
endringer: 
–	 Øke maksimalt pensjonsnivå fra 0,75 G (G er 

folketrygdens grunnbeløp) til 1,5 G og 
–	 Redusere kravet til full opptjeningstid fra 30 til 

20 år. 

I lov 3. mai 1957 om pensjonering av fastlønt befal 
som etter søknad gis avskjed med redusert lønn og 
tjenesteplikt, foreslås det at henvisningene til 
lovene om Den norske Enkekasse og Pensjonskas
sen for Statens Tjenestemenn blir tatt ut. Henvis
ningene har i dag ikke noe reelt innhold. 

Det er foreslått en presisering av forslaget i 
Ot.prp. nr. 101 (2008-2009), når det gjelder endring 
i lov om Statens Pensjonskasse § 34, lov om pen
sjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 17 og lov 
om pensjonsordning for sykepleiere §§ 19 og 20. 
Det presiseres i overgangsreglene hvem som har 
rett til enke- og enkemannspensjon uten reduksjon 
for arbeidsinntekt og egen pensjonsinntekt, når 
dødsfallet skjedde før lovens ikrafttredelse. 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pen
sjonskasse og i enkelte andre lover 

Vi HARALD, Norges Konge,


s t a d f e s t e r : 


Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjons
kasse og i enkelte andre lover i samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 


til lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse 

og i enkelte andre lover


I 

I lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse 
gjøres følgende endringer: 

§ 2 andre ledd første punktum skal lyde: 
Kassens styre består av administrerende direk

tør og to andre medlemmer som med personlige 
varamenn oppnevnes av Kongen. 

§ 2 tredje ledd skal lyde: 
Pensjonskassen gir årlig en beretning om virk

somheten i siste regnskapsår. Pensjonskassen skal 
til departementet gi særskilte beretninger om de 
forsikringstekniske oppgjør. 

§ 20 første ledd bokstav g skal lyde: 
g. har vært medlem av annen pensjonsordning 

som Pensjonskassen har avtale med om overføring 
av pensjonsrettigheter, eller i utenlandsk pensjons
ordning hvor tiden etter internasjonal overens
komst skal regnes med, 

§ 20 første ledd ny bokstav h skal lyde: 
h. er ilagt karantene før overgang til ny stilling. 

§ 27 tredje ledd første punktum skal lyde: 
Rett til uførepensjon inntrer ikke når medlem

met selv forsettlig er skyld i at han er blitt udyktig 
til å utføre sin tjeneste, eller når udyktigheten inn
trer innen to år etter tilsettingen og skyldes en syk
dom eller svakelighet som medlemmet led av eller 
hadde symptomer på da han ble tilsatt, og som det 
må antas at han da kjente til. 

§ 32 tredje ledd første punktum skal lyde: 
Rett til enke- eller enkemannspensjon inntrer 

ikke når medlemmet dør innen ett år etter at det fikk 
tilsetting med rett til medlemskap i Pensjonskassen 
eller etter at ekteskapet ble inngått, og dødsfallet 
skyldes sykdom som medlemmet led av eller hadde 
symptomer på ved tilsettingen eller vigselen, og som 
en av ektefellene må antas å ha kjent til. 

§ 34 første ledd andre punktum skal lyde: 
Det samme gjelder når gjenlevende ektefelle er 

født før 1. januar 1955, og den avdøde ble medlem av 
Pensjonskassen første gang før 1. oktober 1976, og 
ekteskapet ble inngått før 1. januar 2010. 

§ 34 tredje ledd andre punktum og nytt tredje punk
tum skal lyde: 

Dette gjelder likevel ikke for pensjon til enke 
etter mannlig medlem omfattet av første ledd andre 
punktum. Det gjelder heller ikke for annen gjen
levende ektefelle etter første ledd andre punktum for 
tjenestetid opptjent etter 31. desember 1993. 

Nåværende tredje punktum blir nytt fjerde 
punktum. 

II 

I lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for 
apotekvirksomhet mv gjøres følgende endringer: 

§ 10 tredje ledd skal lyde: 
Rett til uførepensjon inntrer ikke når medlem

met selv forsettlig er skyld i at han blir udyktig til å 
utføre sin tjeneste, eller når udyktigheten inntrer 
innen to år etter tilsettingen og skyldes en sykdom 
eller svakelighet som han led av eller hadde sympto
mer på da han ble tilsatt og som det antas at han da 
kjente til. 

§ 15 tredje ledd første punktum skal lyde: 
Rett til enke- eller enkemannspensjon inntrer 

ikke når medlemmet dør innen ett år etter at det 
fikk tilsetting med rett til medlemskap i pensjons
ordningen eller etter at ekteskapet ble inngått, og 
dødsfallet skyldes sykdom som medlemmet led av 
eller hadde symptomer på ved tilsettingen eller vig
selen, og som en av ektefellene må antas å ha kjent 
til. 

§ 17 første ledd andre punktum skal lyde: 
Det samme gjelder når gjenlevende ektefelle er 

født før 1. januar 1955, og den avdøde ble medlem av 
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pensjonsordningen første gang før 1. oktober 1976, 
og ekteskapet ble inngått før 1. januar 2010. 

§ 17 tredje ledd andre punktum og nytt tredje punk
tum skal lyde: 

Dette gjelder likevel ikke for pensjon til enke 
etter mannlig medlem omfattet av første ledd andre 
punktum. Det gjelder heller ikke for annen gjen
levende ektefelle etter første ledd andre punktum for 
tjenestetid opptjent etter 31. desember 1993. 

Nåværende tredje punktum blir nytt fjerde 
punktum. 

III 

I lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for 
sykepleiere gjøres følgende endringer: 

§ 19b første ledd andre punktum skal lyde: 
Det samme gjelder når gjenlevende ektefelle er 

født før 1. januar 1955, og den avdøde ble medlem av 
pensjonsordningen første gang før 1. oktober 1976, 
og ekteskapet ble inngått før 1. januar 2010. 

§ 20 første ledd første og andre punktum og nytt 
tredje punktum skal lyde: 

Enke- og enkemannspensjon fastsatt etter 
reglene i § 19 b skal reduseres i henhold til reglene 
i bokstav a og b nedenfor. Dette gjelder likevel ikke 
for pensjon til enke etter mannlig medlem omfattet 
av § 19 b første ledd andre punktum. Det gjelder hel
ler ikke for annen gjenlevende ektefelle etter § 19 b 
første ledd andre punktum for tjenestetid opptjent 
etter 31. desember 1993. 

IV 

I lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons
og trygdeytelser gjøres følgende endringer: 

§ 23 nr. 2 fjerde ledd første punktum skal lyde: 
Ved samordning av enke- eller enkemannspen

sjon fra tjenestepensjonsordning hvor det ikke skal 
foretas reduksjon på grunn av gjenlevendes egen 
ervervsinntekt, skal den tilleggspensjon fra folke
trygden som enken eller enkemannen har opptjent 
i sin helhet betraktes som en fridel og holdes uten
for samordningen. 

V 

I lov 14. desember 1951 nr. 11 om pensjonsordning 
for statsråder gjøres følgende endringer: 

§ 2 andre ledd nytt annet punktum skal lyde: 
Videre regnes tiden vedkommende er ilagt karan

tene før overgang til ny stilling som pensjonsgivende. 

§ 4 første ledd nytt tredje og fjerde punktum skal 
lyde: 

Netto enke- og enkemannspensjon beregnes som 
9 prosent av pensjonsgrunnlaget og aktuell prosent
sats sett i forhold til full prosentsats. Netto barne
pensjon beregnes som 15 prosent av pensjonsgrunn
laget og aktuell prosentsats sett i forhold til full pro
sentsats. 

VI 

I lov 15. januar 1999 nr. 1 om pensjonsordning for 
ledsagere i utenrikstjenesten gjøres følgende end-
ringer: 

§ 3 fjerde ledd skal lyde: 
Pensjonens størrelse settes til 30 prosent av 

grunnbeløpet i folketrygden multiplisert med tal-
let fem. Full pensjon ytes ledsager som har fulgt 
med tjenestemann til utlandet som nevnt i første 
ledd, i til sammen minst 20 år. Dersom opptje
ningstiden er kortere enn 20 år, blir pensjonen å 
avkorte forholdsmessig. 

VII 

Lov 21. juni 1895 nr. 2 om den norske Enkekasse 
oppheves. 

VIII 

I lov 3. mai 1957 om pensjonering av fastlønt befal 
som etter søknad gis avskjed med redusert lønn og 
tjenesteplikt gjøres følgende endringer: 

§ 3 skal lyde: 
For øvrig gjelder reglene i lov 28. juli 1949 nr. 26 

om Statens Pensjonskasse for befalingsmenn som 
går inn under denne lov. 

IX 

Ikrafttredelse 
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. 
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X 

Overgangsregler 
1.	 Enker som mottar enkepensjon etter lov om 

Statens Pensjonskasse § 34 før lovens ikrafttre
delse, uten reduksjon etter §§ 35 og 36, har fort
satt rett til slik ytelse også etter lovens ikrafttre
delse. Andre gjenlevende ektefeller enn enker 
som nevnt i første punktum, hvor avdøde hadde 
medlemskap før 1. oktober 1976, og dødsfallet 
skjedde mellom 1. januar 1994 og lovens ikraft
tredelse, har rett til pensjon etter lov om Sta
tens Pensjonskasse § 34, uten reduksjon etter 
§§ 35 og 36 for tjenestetid opptjent etter 31. 
desember 1993. 

2.	 Enker som mottar enkepensjon etter lov om 
pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. 
§ 17 før lovens ikrafttredelse, uten reduksjon 
etter §§ 18 og 19, har fortsatt rett til slik ytelse 
også etter lovens ikrafttredelse. Andre gjenle
vende ektefeller enn enker som nevnt i første 
punktum, hvor avdøde hadde medlemskap før 
1. oktober 1976, og dødsfallet skjedde mellom 
1. januar 1994 og lovens ikrafttredelse, har rett 
til pensjon etter lov om pensjonsordning for 

apotekvirksomhet mv. § 17, uten reduksjon 
etter §§ 18 og 19 for tjenestetid opptjent etter 
31. desember 1993. 

3.	 Enker som mottar enkepensjon etter lov om 
pensjonsordning for sykepleiere § 19b før 
lovens ikrafttredelse, uten reduksjon etter § 20, 
har fortsatt rett til slik ytelse også etter lovens 
ikrafttredelse. Andre gjenlevende ektefeller 
enn enker som nevnt i første punktum, hvor 
avdøde hadde medlemskap før 1. oktober 1976, 
og dødsfallet skjedde mellom 1. januar 1994 og 
lovens ikrafttredelse, har rett til pensjon etter 
lov om pensjonsordning for sykepleiere § 19b, 
uten reduksjon etter § 20 for tjenestetid opp
tjent etter 31. desember 1993. 

4.	 Endringen i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samord
ning av pensjons- og trygdeytelser § 23 nr 2 
fjerde ledd første punktum gjelder for dødsfall 
etter 1. januar 1994 fra tidspunktet pensjonen 
startet. 

5.	 Endringen i lov 15. januar 1999 nr. 1 om pen
sjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten 
gjelder også dem som er pensjonister, men 
bare for fremtidig utbetaling. 








