Prop. 136 S
(2011–2012)
Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Pensjonar frå statskassa
Tilråding frå Arbeidsdepar tementet 22. juni 2012,
godkjend i stat sr åd same dagen.
(Regjer inga S toltenberg II)
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Innleiing

I samsva r me d Gr unnlova § 7 5 bokstav i legg
depa rtementet me d de tte fram for Stor tinge t ei
liste over dei pensjonane som gjeld me llombels,
og som ikkje ble i re vide r te av de t før re Stor tinget.
I proposisjone n her gir de par te mente t òg e i vur dering av moge lege pe nsjonsløysingar for lokalt
tilse tte ved norske utanriksstasjonar. Depar te mentet viser til marknadar frå fleir talet i arbeidsog sosialkomite en i Innst. 367 S (2 010 -20 11) .
Heile summen av pensjonar som blei utbetalte
i 20 11, var på kr 1 5.575 .1 20,-. I statsbudsje ttet for
201 2 er det løyvt kr 1 9.100 .1 00,- på kap. 15 41, post
01, Pensjonar frå statskassa.
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Omtale av ordninga

Generelt
Pensjonar frå statskassa blir gitt med h eimel i
Gr unnlova § 75 bokstav i som har denne ordlyde n:
Det tilkomme r Storthinget:
i. at re vider e midler tidige Ga ge- og Pe nsion sliste r og de ri gjøre de forand ringe r, de t fin der f ornødne
Pensjon frå statskassa er ikkje ei pensjonsor dning
i vanleg f orsta nd med kr av til oppteningstid gje nnom medlemskap. De t er e i sær or dning som gir
Stor tinget h øve til, ut frå ei vurder ing av om det er

rimele g, å gi ei pensjonsyting til personar som
ikkje har kunna tene opp pe nsjonsre ttar på ordinær måte. Pensjonen byggjer ikkje på rettskrav,
lov eller forskrift, og blir gjer ne omtala som gåvepensjon ( ”billighetspensjon”) .
Løyvinga av pensjon frå statskassa har utvikla
seg gjennom praksis ved at Stor tinget handsamar
dei årlege pr oposisjonane. Proposisjonane gjeld
pensjonar som de pa rtementet har løy vt mellombels, og som Stor tinget skal godkje nne.
Pensjon fr å statskassa blir be rr e gitt i unnatakstilfelle, og har i dag svær t lite omfa ng.
Nærare om gjeldande praksis
Pensjon frå statskassa kan bli gitt som alder s-,
uføre- og attle vandepensjon. De t er tidlegare
teneste i staten som ka n gi gr unnlag for slik pensjon. Ar beid i statsaksjeselskap eller annan statseid verksemd, kommunal tene ste e lle r ar be id i
ver kse md som mottek stønad f rå staten, gir ikkje
gr unnlag for pensjon frå statskassa. Det blir kravt
minst to års samanhe ngande te neste, me n kor tare
tenestetid kan likevel leggjast til gr unn dersom
te nesta har vore i dire kte tilkny ting til anna
te neste i staten.
De n største gr uppa som i dag får pe nsjon fr å
statskassa, er lokalt tilsette ved norske uta nr iksstasjonar. Dei alle r fle ste av de sse blir omfatta av
lokale tr ygde- og pensjonsordningar, og ar beidstilhøva deira blir re gule rte etter lovgivinga i tene stelandet. Unnataksvis kan det likeve l hende at det
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ikkje finst lokale ordningar, eller at dei aktuelle
ordningane ikkje sikrar dei tilsette tilstrekkeleg. I
ein slik situasjon kan utanriksstasjone n søkje om
pensjon fr å statskassa. Ved dei nor ske utanr iksstasjonane e r det i dag i underkant av 10 00 lokalt tilsette. Kvar t år blir det innvilga r undt 10 nye søknader om pe nsjon frå statskassa. D et er no om lag
13 0 tidlegar e lokalt tilsette som får pensjon fr å
statskassa.
De t er òg gitt pensjon fr å statskassa til tidlegare statstilsette som ikkje har vore medlemer i
Statens pensjonska sse, for di stillinga ikkje va r
særskilt innlema av Stor tinget. Til døme s blei einskilte stillingar som hadde eit mellombels pre g
ikkje innlema. Pensjon fr å statskassa er gitt nå r
det er vurder t å ve re ur ime leg at vedkomande
ikkje får nokon pe nsjonsy ting for den aktue lle
perioden. Retten til medlemskap følgjer i dag av
lov om State ns pensjonskasse § 5 , som seier at
arbe idstakar ar i staten si tene ste med minst 14
timar pr. veke er medlemer i Pensjonskassa.
Vidar e h ar pensjon fr å statskassa vore gitt for
krigstene ste unde r andre ve rdskrig. Det gje ld personar som teneste gjorde utanfor Nor eg i periode n
9. apr il 194 0 – 3 1. de se mber 194 5 som be fal e lle r
meinig. Der som ve dkomande var meinig, h ar det
vore krav om at h an eller ho i tillegg var befal etter
krigen. Pensjon frå statskassa har også blitt gitt til
yr kesbefal som teneste gjorde i He imestyr kane
eller anna illegal verksemd under kr ige n. Pensjon
frå statskassa er hovudsakle g e i tilleggsyting til
befal i Forsvare t som har medlemskap i Pe nsjonskassa for tid utanom pe rioden 9 . april 19 40 –
31 . desembe r 1 945 , og ikkje ei påskjøning for
krigstene sta.
I tillegg h ar det blitt gitt pensjon frå statskassa
i e inskilte heilt sæ rskilde tilfelle de r de par tementet og Stor tinget har sett det som rimeleg.
Utrekning av pensjonen
Full pe nsjon utgjer 66 prose nt av pensjonsgrunnlaget, som i utgangspunkte t e r år slønna på tidspunktet då vedkomande slutta i stillinga. Det blir
også tatt omsy n til te nestetida . Der som det ikkje
er betalt inn pensjonspre mie, blir be rr e 2/3 av
te nestetida re kna som pensjonsgivande .
For lokalt tilsette blir de t gjort fr ådr ag i pensjonen for eve ntuell y ting frå lokal pe nsjonsording
som ka n samanliknast med norsk folke tr ygd.
Yting som kan samanliknast med nor sk tilleggspensjon kjem til frådrag fullt ut, medan det blir
gjor t frådr ag med ¾ for yting som kan samanliknast med norsk gr unnpe nsjon. Stor le iken på ” folketr ygdytingar” i de i ulike landa varie rer, og fråd-

raget i pensjonen frå statskassa blir de rf or tilpa ssa
etter skjønn.
Pensjon frå statskassa til andr e grupper blir i
dei fleste tilfelle gitt som ekstra tenestetid i Statens pensjonskasse. Denne tenestetida blir lagt
saman med anna oppte ningstid i statle g eller kommunal teneste pe nsjonsordning. Pensjonen blir
samordna med pensjon frå folketr ygda e tter dei
or dinær e samordningsreglane.
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Departementet si vurdering

Som nemnt ba fle ir tale t i Arbe ids- og sosia lkomitee n om e i vurder ing av alter nativ til pensjon av
statskassa til lokalt tilse tte ve d norske utanriksstasjonar.
Pensjon frå statskassa var på 1 800 -ta le t hovudor dninga for pensjon til tidlegare statstilsette.
Ettersom det er oppr etta stadig fleire lov festa pensjonsordningar som gir rett til alde rs-, uføre - og
attlevande pe nsjon, har pensjon frå statskassa f ått
tilsvar ande mindre omfang. Pensjon fr å sta tska ssa
er i dag ein sikringsventil, de r Stor tinget ut i frå ei
rimeleghetsvur dering kan gi ei pensjonsyting i
sær skilde høve.
Dei siste år a har pr oposisjonen om pensjon frå
statskassa be rr e omhandla pe nsjon til lokalt tilse tte ved nor ske utanriksstasjonar. Det e r grunn
til å tr u at det vil kome få nye søknade r om pe nsjon frå statska ssa som gjeld tidlega re statstilsette
utan me dle mska p i Statens pe nsjonskasse. D et
same gje ld for pe rsonar me d krigsteneste under
andr e verdskrig. Når det gjeld pensjon frå statska ssa på sær skilde gr unnlag, kan ein ikkje ute lukke a t det også i framtida kan ve re per sonar
som ikkje blir f anga opp av det ordinære r egelver ke t. For slike høve vil pra ksisen med pensjon frå
statskassa framleis vere aktue ll som ein sikringsventil.
Særleg om lokalt tilsette ved norske utanriksstasjonar
Arbeidsdepar tementet har i samråd med Utanriksdepar tementet gjor t ei vur dering av pensjonsfor holda til loka lt tilse tte ved nor ske utanriksstasjonar.
Det følgjer av utanriksinstr uksen at ”lønns- og
ar beidsbetingelser sk al nedfelles i en arbeidskontrakt
som skal vær e i samsvar med t jenestelandet s lover
og r egler. Lokalt ansatt e skal sikres gjennom adekvat e lokale tr ygde- og forsik ringsordninger.”
Dei aller fleste er omfatta av lokale tr ygde- og
pe nsjonsordningar. Utanriksstasjonane h ar eit
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ansvar for at de t blir oppr etta slike lokale ordningar.
I praksis e r det i dag tr e mogelege pensjonsløysingar som er aktuelle for denne gruppa:
1) Allmen ne try gdeordn in gar i tene ste landa.
Det kan ve re pr ivate elle r folke tr ygdlikna nde
or dningar .
2) Statens pensjonska sse. Lokalt tilsette som er
nor ske bor gara r er plik tige medle mer av
nor sk folketrygd, med mindr e dei er pliktig
try gda i la ndet der dei bur , elle r kan v elje
pensjon sor dning i EØS-land. Lokalt tilsette
som e r medle mme r i nor sk folke tr ygd skal
melda st inn i Staten s pe nsjonska sse .
3) Pe nsjon fr å sta tskassa. I land utan allme nne
try gde or dningar og der pr ivate ordnin gar
ikkje f in st e ller er usikr e, e r de t aktu elt for
loka lt tilsette å søk je om pensjon frå statskassa.
Hovudr egelen er at pensjonstilknytinga skal ve re
til ei pensjonsordning i tenestelandet. T ilknytinga
avheng av kva f or e i pensjonsor dning som finst på
tenestestaden og lovgivinga som gjeld de r. Sjølv
om pensjonsr ettane til de i loka lt tilsette er teke
inn i ar be idskontrakte n etter utanr iksinstr ukse n,
kan tilhøve i te nestelandet, til døme s politisk uro,
høg inflasjon og stor uvisse med omsy n til bankog forsikringsordningar, føre til at ve dkomande
ikkje f år den ytinga h an eller ho har opparbeidt
se g re tt til ved alder dom, uførleik e lle r tap av for sørgar. Etter de par te mente t si vur dering er det i
slike situasjonar f or målsteneleg at utanriksstasjonen kan søkje om pensjon av statskassa for dei
som elles ikkje ville fått pensjon.
Eit alter nativ til dage ns pensjonsløy singar
kunne ver e å oppr ette e i eiga lovfe sta pensjonsor dning for lokalt tilsette ved norske utanriksstasjonar. Ei lovfe sta ordning bør i utgangspunktet

omfatte alle lokalt tilsette. For dei aller fleste
lokalt tilsette vil de tte kunne inne be re at ein fly tter
pensjonsoppteninga frå e i lokal pe nsjonsordning
til ei norsk lovfesta or dning. D epa rtementet meiner a t dette kan ver e uheldig. D et vil blant anna
kunne før e til at tilknytinga til de n lokale ordninga
blir broten. Det vil dessutan vere vanske le g å
utforme detaljer te reglar for ei eiga lovfesta ordning 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 der for neppe kunne bli
vese ntleg meir for må lste nle g enn den ordninga
med pensjon fr å statskassa som v i har i dag.
De par te mente t kan på de nne bakgr unnen ikkje
sjå at ei e iga lovf esta pensjonsordning for lokalt tilsette ved norske utanriksstasjonar er eit h øveleg
alte rnativ.
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Oppsummering

De t e r i dag svær t få som får pe nsjon frå statskassa. Ut frå e i samla vurde ring meine r depar tementet at det ikkje er tungtv egande gr unnar for å
endr e denne praksisen. Pensjon f rå statskassa blir
gitt ber re unnataksvis, og repre senter er ein viktig
sikringsve ntil som har stor ver di f or de i få det
gje ld. Etter depar te mentet si vur de ring bør Stortinget også i f ramtida kunne å gi pensjon frå statskassa i særlege høve.
Arbe idsdeparte mente t
tilrå r:
At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under
eit framlagt forslag til proposisjon til Stor tinget
om pensjonar frå statskassa.

Vi HA RA LD, Noregs Konge,
st adfe ste r:
Stor tinge t blir bede om å gjere ve dtak om pe nsjonar fr å statskassa i samsvar med eit vedlagt forslag.
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Forslag
til vedtak om pensjonar frå statskassa
I
O pplysn ing ar om søk jaren

N r. Namn

Pen sjon
A ld er ved avskjed en
(for etterlatne, noverPens jons an de alder) ans ienn itet

Vedteke

Pr. mn d.

Gitt frå

Ut anriksdepar tementet
1

Maximo Sa ndoval
(Vene zue la)

65

2

Juan River a ( Venezuela)

60

3

21 .4 .2 010
23 .6 .2 010

62

1.12 .2 010

Ryoko Nakajo (Ja pan)

60

21.12.2010

Mile nko Stojicic (Serbia)

65

3 4 60

1.1.20 11
1.1.20 11

5 8 25

1.4.20 11
1.3.2011

6 0 02

1.1.20 11

Moh amed Abde l Mottale b
(Egypt)

76

29 .6 .2 011

1 6 95

1.8.20 11

José Luis Miranda
(Nicaragua)

61

30 .6 .2 011

5 40

1.7.20 11

Tomasa H idalgo (N ica ragua)

7

1 3 55

16 335

24 .1 .2 011

6
7
8

Trykk: A/S O. Fredr Arne sen. Ju ni 20 12

-

Sigr id Greiner - von Lukowitz
(Tyskland)

4
5

55

9

Gaudalupe Pe ña (N icar agua)

10

Elin Sør ensen Ette
(Elfenbenskyste n)

69

11

Boris Pavlovitsj Tikhomirov
(Russland)

61

30 .6 .2 011

60
8

6 49

1.7.20 11

30 .6 .2 011

8 58

1.7.20 11

30 .6 .2 011

6 3 39

1.7.20 11

22.11 .2 011

3 6 52

1.7.20 11

Merkn ad

