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St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 8

(2003–2004) 

FOR BUDSJETTERMINEN 2004 

Om endringer av statsbudsjettet 2004 under 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet 

Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 7. november 2003,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Bondevik II)


1 Innledning 

I denne proposisjonen legger Barne- og familie
departementet i samarbeid med Arbeids- og admi
nistrasjonsdepartementet fram endringsforslag på 
statsbudsjettet 2004 i samsvar med pkt. 2 nedenfor. 

Endringsforslag 

2.1	 Medlemskap i Statens pensjonskasse for 
ansatte i barne- og familievernet 

I forbindelse med statlig overtakelse av det fylkes
kommunale barne- og familievernet vil ca. 3 000 an
satte bli statstjenestemenn, og deler av ansettelses
forholdet for den enkelte vil dermed falle inn under 
tjenestemannsloven. Dette innebærer at de offentli
ge ansatte i barne- og familievernet vil bli innmeldt i 
Statens Pensjonskasse (SPK) f.o.m. 01.01.2004., jf. 
§ 5 i lov om Statens Pensjonskasse. Dette er med
lemmer som i dag har sin pensjonsordning i ulike 
fylkeskommunale pensjonskasser og Kommunal 
Landspensjonskasse (KLP). Overføringsavtalen 
SPK har med de kommunale pensjonsordningene, 
innebærer at tidligere tjenestetid blir medregnet 
som pensjonsgivende, mens det skjer en løpende 
refusjon av pensjoner fra de kommunale pensjons
ordninger til SPK. 

Det legges opp til at det innføres en felles pre
mieberegning for det statlige barne- og familiever
net. Arbeidstakerne skal betale en arbeidstakeran
del på to pst., mens den resterende delen belastes 
arbeidsgiver. For mer om fastsettelse av premien 
vises det til St.meld. nr. 33 (1993–94) og Innst. S. 
nr. 159 (1993–94). 

Det arbeides også for å finne løsninger for opp
dragstakere i de fylkeskommunale barne- og famili
evernene (hvor staten går inn som avtalepart) som i 
dag har avtalefestet rett til opparbeidelse av pen
sjonsrettigheter, men denne gruppen blir ikke auto
matisk meldt inn i Statens pensjonskasse. Barne
og familiedepartementet vil komme tilbake til den-
ne saken hvis den får budsjettmessige konsekven
ser. 

2.2	 Økonomiske og budsjettmessige 
konsekvenser 

Med et antatt gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag på 
ca. 270 000 kroner, og en estimert pensjonspremie 
på 13 prosent, gir dette en samlet premie på 105,3 
mill. kroner i 2004. Dette fordeler seg med en ar
beidsgiverandel på 89,1 mill. kroner og arbeidsta
kerandel på 16,2 mill. kroner. Det statlige barne- og 
familievernets pensjonsforpliktelser er kompensert 
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ved uttrekket av midler fra fylkeskommunenes Barne- og familiedepartementet 

rammer. 
Avsetningen til pensjonsforpliktelser vil i sin t i l r å r : 

helhet bli innfridd i 2004. Dette medfører en reduk
sjon av bevilgningen på kap. 1542 Tilskudd til Sta- At Deres Majestet godkjenner og skriver under 

tens pensjonskasse under Arbeids- og administra- et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 

sjonsdepartementet på 105, 3 mill. kroner. endringer av statsbudsjettet 2004 under Arbeids-

Premiefinansiering av gruppeliv- og yrkesska- og administrasjonsdepartementet. 

deforsikring er hensyntatt i St.prp. nr. 1 (2003– 
2004) for Arbeids- og administrasjonsdepartemen
tet på hhv. kap. 4546 og kap. 4547. 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r : 

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer av statsbudsjettet 2004 under Arbeids- og admini
strasjonsdepartementet og endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2004 i samsvar med et vedlagt forslag. 

Forslag 

til vedtak om endringer av statsbudsjettet 2004 under 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet og endring av 

St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2004 

I 
I statsbudsjettet for 2004 blir bevilget under følgende kapittel: 

Utgifter: 

Kap. Post Formål Kroner 

1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse 
01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ..................................................................... 5 044 404 000 

mot tidligere foreslått 5 149 704 000 

Trykk: A/S O. Fredr. Arnesen. November 2003 


