
Prop. 136 S
(2011–2012)

 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Pensjonar frå statskassa

Tilråding frå Arbeidsdepartementet  22. juni 2012, 
godkjend i statsråd same dagen.

(Regjeringa S toltenberg II)

1 Innleiing

I samsva r med Grunnlova § 75 bokstav i legg  
depa rtementet med dette fram for Stortinget ei  
liste over dei pensjonane som gjeld mellombels, 
og som ikkje blei reviderte av det førre Stortinget. 
I proposisjonen her gir departementet òg ei vur -
dering av mogelege pensjonsløysingar  for lokalt  
tilsette ved norske utanriksstasjonar. Departe-
mentet viser  t il marknadar frå fleir talet i arbeids- 
og sosialkomiteen i Innst. 367 S (2010-2011) .

Heile summen av pensjonar som blei utbetalte  
i 2011, var på kr 15.575.120,-. I statsbudsjettet for  
2012 er det løyvt kr  19.100.100,- på kap. 1541, post 
01, Pensjonar frå statskassa.

2 Omtale av ordninga

Generelt

Pensjonar frå statskassa blir gitt med heimel i  
Grunnlova  § 75 bokstav i som har denne ordlyden:

Det tilkommer Storthinget:
i. at revidere midlertidige Ga ge- og Pension s-

lister og deri gjøre de forand ringer, det fin -
der  fornødne

Pensjon frå statskassa er ikkje ei pensjonsordning  
i vanleg forsta nd med krav t il oppteningstid gjen-
nom medlemskap. Det er  ei særordning som gir  
Stortinget høve t il, ut frå ei vurdering av om det er  

rimeleg, å gi ei pensjonsyting til personar som 
ikkje har kunna tene opp pensjonsrettar  på ordi-
nær måte. Pensjonen byggjer ikkje på rettskrav, 
lov  eller forskrift, og blir gjerne omtala som gåve-
pensjon (”billighetspensjon”) .

Løyvinga av pensjon frå statskassa  har utvikla 
seg gjennom praksis ved at Stortinget handsamar 
dei årlege proposisjonane. Proposisjonane gjeld 
pensjonar som depa rtementet har løyvt mellom-
bels, og som Stortinget skal godkjenne.

Pensjon frå statskassa blir  berre gitt i unna-
takstilfelle, og har i dag svært lite omfa ng.

Nærare om  gjeldande praksis

Pensjon frå statskassa kan bli gitt som alders-, 
uføre- og att levandepensjon. Det er tidlegare 
teneste i staten som ka n gi grunnlag for slik pen-
sjon. Arbeid i statsaksjeselskap eller annan stats-
eid verksemd, kommunal teneste eller arbeid i 
verksemd som mottek stønad f rå staten, gir ikkje 
grunnlag for pensjon frå statskassa. Det blir kravt 
minst to års samanhengande teneste, men kortare 
tenestetid kan likevel leggjast til grunn dersom 
tenesta har  vore i direkte tilknyting til anna 
teneste i staten.

Den største gruppa som i dag får pensjon frå 
statskassa, er lokalt t ilsette ved norske uta nriks-
stasjonar. Dei aller fleste av desse blir omfatta av 
lokale trygde- og pensjonsordningar, og arbeidstil-
høva deira blir regulerte etter lovgivinga i teneste-
landet. Unnataksvis kan det likevel hende at det 
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ikkje finst lokale ordningar, e ller at dei aktuelle 
ordningane ikkje sikrar dei tilsette tilstrekkeleg. I 
ein slik situasjon kan utanriksstasjonen søkje om 
pensjon frå statskassa. Ved dei norske utanrikssta-
sjonane er det i dag i underkant av 1000 lokalt t il-
sette. Kvart år blir det innvilga rundt 10 nye søk-
nader om pensjon frå statskassa. D et er  no om lag 
130 t idlegare lokalt tilsette som får pensjon frå 
statskassa.

Det er  òg gitt pensjon frå statskassa til tidle-
gare statstilsette som ikkje har vore medlemer i 
Statens pensjonska sse, fordi stillinga ikkje va r 
særskilt innlema  av  Stortinget. Til dømes blei ein-
skilte stillingar som hadde eit mellombels preg 
ikkje innlema. Pensjon frå statskassa er gitt nå r 
det er vurdert å vere ur imeleg at vedkomande 
ikkje får nokon pensjonsyting for den aktuelle 
perioden. Retten til medlemskap følgjer i dag av 
lov om Statens pensjonskasse § 5, som seier  at 
arbeidstakarar i staten si teneste med minst 14 
timar pr. veke er medlemer i Pensjonskassa.

Vidare har pensjon frå statskassa vore gitt for 
krigsteneste under andre verdskrig. Det gjeld per-
sonar  som tenestegjorde utanfor Noreg i perioden 
9. apr il 1940 – 31. desember 1945 som befal e ller 
meinig. Dersom vedkomande var meinig, har det 
vore krav om at han eller  ho i tillegg var befal etter 
krigen. Pensjon frå statskassa har også blitt gitt til 
yrkesbefal som tenestegjorde i Heimestyrkane 
eller  anna illegal verksemd under kr igen. Pensjon 
frå statskassa er hovudsakleg ei tilleggsyting til 
befal i Forsvaret som har  medlemskap i Pensjons-
kassa for  tid utanom perioden 9. april 1940 – 
31. desember 1945, og ikkje ei påskjøning for 
krigstenesta.

I tillegg har det blitt gitt pensjon frå statskassa 
i e inskilte heilt sæ rskilde tilfelle der departemen-
tet og Stortinget har sett  det som rimeleg.

Utrekning av pensjonen

Full pensjon utgjer 66 prosent av pensjonsgrunn-
laget, som i utgangspunktet er årslønna på t ids-
punktet då vedkomande slutta i stillinga. Det blir 
også tatt omsyn til tenestetida . Dersom det ikkje 
er  betalt inn pensjonspremie, blir berre 2/3 av 
tenestetida rekna som pensjonsgivande.

For lokalt tilsette blir det gjort frådrag i pensjo-
nen for eventuell yting frå lokal pensjonsording 
som ka n samanliknast med norsk folketrygd. 
Yting som kan samanliknast med norsk tilleggs-
pensjon kjem til frådrag fullt  ut, medan det blir 
gjort frådrag med ¾ for  yting som kan samanlik-
nast med norsk grunnpensjon. Stor leiken på ” fol-
ketrygdytingar”  i dei ulike landa varierer, og fråd-

raget i pensjonen frå statskassa blir derfor tilpa ssa  
etter skjønn.

Pensjon frå statskassa til andre grupper blir  i  
dei fleste tilfelle gitt  som ekstra tenestetid i Sta-
tens pensjonskasse. Denne tenestetida blir  lagt 
saman med anna oppteningstid i statleg eller  kom-
munal tenestepensjonsordning. Pensjonen blir  
samordna med pensjon frå folketr ygda etter  dei  
ordinære samordningsreglane.

3 Departementet si vurdering

Som nemnt ba fle ir talet i Arbeids- og sosia lkomi-
teen om ei vurdering av alternativ til pensjon av  
statskassa til lokalt tilsette ved norske utanrikssta-
sjonar.

Pensjon frå statskassa var  på 1800-ta let hovud-
ordninga for pensjon til tidlegare statstilsette.  
Ettersom det er  oppretta stadig fleire lov festa pen-
sjonsordningar som gir rett t il alders-, uføre- og  
attlevandepensjon, har pensjon frå statskassa fått  
tilsvarande mindre omfang. Pensjon frå sta tska ssa  
er i dag ein sikringsventil, der Stortinget ut i frå ei  
rimeleghetsvurdering kan gi ei pensjonsyting i  
særskilde høve.

Dei siste åra har proposisjonen om pensjon frå  
statskassa berre omhandla  pensjon t il lokalt  til-
sette ved norske utanriksstasjonar. Det er grunn  
til å tru at det vil kome få nye søknader om pen-
sjon frå  statska ssa som gjeld t idlega re statstilsette 
utan medlemska p i Statens pensjonskasse. D et 
same gjeld for personar med krigsteneste under 
andre verdskrig. Når det gjeld pensjon frå stats-
ka ssa på særskilde grunnlag, kan ein ikkje ute-
lukke a t det også i framtida kan vere personar  
som ikkje blir  fanga opp av det ordinære regelver -
ket. For  slike høve vil pra ksisen med pensjon frå  
statskassa framleis vere aktuell som ein sikrings-
ventil.

Særleg om  lokalt  tilsette ved norske utanriksstasjonar

Arbeidsdepartementet har i samråd med Utan-
riksdepartementet gjort e i vurdering av pensjons-
forholda t il loka lt  tilsette ved norske utanrikssta-
sjonar.

Det følgjer av utanriksinstruksen at ”lønns- og 
arbeidsbetingelser skal nedfelles i en arbeidskontrakt  
som skal være i samsvar med t jenestelandets lover  
og regler. Lokalt ansatte skal sikres gjennom ade-
kvate lokale trygde- og forsikringsordninger.”

Dei aller fleste er omfatta av lokale trygde- og  
pensjonsordningar. Utanriksstasjonane har eit  
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ansvar  for at det blir oppretta slike lokale ordnin-
gar.

I praksis er det i dag tre mogelege pensjons-
løysingar som er aktuelle for denne gruppa:
1) Allmen ne trygdeordn in gar i tenestelanda.  

Det kan vere pr ivate eller folketrygdlikna nde 
ordningar .

2) Statens pensjonska sse. Lokalt  tilsette som er  
norske borgara r er  plik tige medlemer av  
norsk folketrygd, med mindre dei er  pliktig  
trygda i la ndet der  dei bur , eller kan v elje  
pensjon sordning i EØS-land. Lokalt tilsette 
som  er medlemmer i norsk folketrygd skal  
melda st inn i Staten s pensjonska sse.

3) Pensjon frå sta tskassa. I land utan allmenne 
trygdeordningar  og der  pr ivate ordnin gar  
ikkje f in st eller  er  usikre, er det aktu elt for  
loka lt t ilsette å  søk je om pensjon frå stats-
kassa.

Hovudregelen er at pensjonstilknytinga skal vere 
til ei pensjonsordning i tenestelandet. T ilknytinga  
avheng av kva for ei pensjonsordning som finst på  
tenestestaden og lovgivinga som gjeld der. Sjølv  
om pensjonsrettane til dei loka lt  t ilsette er  teke 
inn i arbeidskontrakten etter utanriksinstruksen, 
kan tilhøve i tenestelandet, til dømes politisk uro, 
høg inflasjon og stor  uvisse med omsyn til bank- 
og forsikringsordningar, føre til at vedkomande 
ikkje får den ytinga han eller ho har opparbeidt 
seg rett til ved alderdom, uførleik eller tap av for -
sørgar. Etter departementet si vurdering er det i  
slike situasjonar formålsteneleg at utanriksstasjo-
nen kan søkje om pensjon av statskassa for  dei  
som elles ikkje ville fått  pensjon.

Eit  alternativ t il dagens pensjonsløysingar  
kunne vere å opprette ei eiga lovfesta pensjons-
ordning for  lokalt tilsette ved norske utanrikssta-
sjonar. Ei lovfesta ordning bør i utgangspunktet 

omfatte alle lokalt t ilsette. For  dei aller  fleste 
lokalt  tilsette vil dette kunne innebere at ein flytter 
pensjonsoppteninga frå  ei lokal pensjonsordning 
til ei norsk lovfesta ordning. D epa rtementet mei-
ner  a t dette kan vere uheldig. D et vil blant anna 
kunne føre til at  tilknytinga til den lokale ordninga 
blir broten. Det vil dessutan vere vanskeleg å 
utforme detaljerte reglar for ei eiga lovfesta ord-
ning som er tilpassa lønns- og pensjonssystema i 
dei ulike landa. O rdninga må i så fall gi rom for ein 
viss grad av skjønn, og vil derfor neppe kunne bli 
vesentleg meir formå lstenleg enn den ordninga 
med pensjon frå statskassa som v i har i dag. 
Departementet kan på denne bakgrunnen ikkje 
sjå at ei e iga lovfesta pensjonsordning for lokalt  t il-
sette ved norske utanriksstasjonar er eit  høveleg 
alternativ.

4 Oppsummering

Det er i dag svært få som får pensjon frå stats-
kassa. Ut frå  ei samla vurdering meiner departe-
mentet at  det ikkje er tungtv egande grunnar for  å 
endre denne praksisen. Pensjon f rå statskassa blir 
gitt berre unnataksvis, og representerer ein viktig 
sikringsventil som har  stor  verdi for dei få det 
gjeld. Etter departementet si vurdering bør Stor-
tinget også i f ramtida kunne å gi pensjon frå stats-
kassa i særlege høve.

Arbeidsdepartementet

t i l r å r :

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under 
eit framlagt forslag til proposisjon t il Stortinget 
om pensjonar frå statskassa.

Vi HARALD, Noregs Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bede om å gjere vedtak om pensjonar  frå statskassa i samsvar med eit vedlagt forslag.
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til vedtak om pensjonar frå statskassa

I

Opplysningar om søkjaren Pensjon

Nr. Namn

Alder ved avskjeden 
(for etterlatne, nover-

ande alder)
Pensjons -

ansiennitet Vedteke Pr. mnd. Gitt frå Merknad

Utanriksdepartementet

1 Maximo Sa ndoval 
(Venezuela) 65 - 21.4.2010 3 460 1.1.2011

2 Juan Rivera (Venezuela) 60 23.6.2010 1 355 1.1.2011

3 Sigr id Greiner - von Lukowitz 
(Tyskland) 62 7 1.12.2010 5 825 1.4.2011

4 Ryoko Nakajo (Ja pan) 60 21.12.2010 16 335 1.3.2011

5 Milenko Stojicic (Serbia) 65 24.1.2011 6 002 1.1.2011

6 Mohamed Abdel Mottaleb 
(Egypt) 76 29.6.2011 1 695 1.8.2011

7 José Luis Miranda 
(Nicaragua) 61 30.6.2011 540 1.7.2011

8 Tomasa H idalgo (N ica ragua) 55 30.6.2011 649 1.7.2011

9 Gaudalupe Peña  (N icaragua) 60 30.6.2011 858 1.7.2011

10 Elin Sørensen Ette 
(Elfenbenskysten) 69 8 30.6.2011 6 339 1.7.2011

11 Boris Pavlovitsj Tikhomirov 
(Russland) 61 22.11.2011 3 652 1.7.2011
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