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Deres ref Vår ref Dato 

14/2915 15/1909-5 04.08.2015 

 

Forslag til krav om minste tilsettingstid (karensperiode) i stilling med lavere 

aldersgrense før pensjonsrett foreligger etter lov om Statens pensjonskasse - Høring 

Viser til oversendelse datert 16. april i år. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har følgende kommentarer 

 

I høringsnotatets punkt 4.1 diskuteres spørsmålet om hvor lang denne karensperioden bør 

være, og det foreslås at perioden settes til minimum 3 år, alternativt 5 år. ASD ønsker 

høringsinstansenes syn på hvilket av alternativene som bør velges. 

 

Vi vil først presisere at vi støtter innføringen av karensperiode ved overgang til lavere 

aldersgrense, noe vi mener er spesielt viktig for å unngå spekulasjon i pensjonsrettigheter og 

fratredelsestidspunkt. Dette er også et problem KMD kjenner godt til fra tiden da regelverket 

om pensjon/aldersgrense ble forvaltet av dette departementet.  

 

KMD ser likevel at forslaget klart viser at innføring av en karensperiode medfører en rekke 

nye bestemmelser, som til dels blir komplekse, for å regulere forholdet til forskjellige 

pensjonsytelser og oppsatt pensjon. Det er viktig å vurdere en forenkling for å gjøre 

regelverket praktikabelt og foreslåelig.  

 

For så vidt gjelder tjenestetid, viser vi til at de fleste som omfattes av bestemmelsene også 

omfattes av tjenestemannsloven. På denne bakgrunn mener KMD at det kan være grunn til å 



Side 2 

 

se nærmere på tjenestemannslovens bestemmelser om beregning av tjenestetid, og anvende 

disse tilsvarende for beregningen av karensperioden. På den måten unngår man forskjellige 

regler på forhold som i praksis er det samme. Det vises i den sammenheng til Statens 

personalhåndbok punkt 2.8.4 om beregning av tjenestetid. 

 

Avslutningsvis mener KMD at det kan være fornuftig å vurdere særaldersgrensene, for å 

redusere praktiske problemer som karensordningen nok vil medføre. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Hanne Finstad (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Anny Skarstein 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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