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Tilråding fra Arbeids- og sosialdepartementet 3. april 2020, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Solberg)

1  Proposisjonens hovedinnhold

Arbeids- og sosialdepartementet legger i denne
proposisjonen fram forslag til endringer i følgende
lover: 
– lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjons-

kasse
– lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for

apotekvirksomhet mv.
– lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pen-

sjons- og trygdeytelser
– lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for

sykepleiere   

Forslagene omfatter regler for beregning av ekte-
fellepensjon fra offentlig tjenestepensjon fra fylte
67 år for årskull som er født fra og med 1954. Det
foreslås at bruttoberegnet ektefellepensjon skal
erstattes av nettoberegnet ektefellepensjon fra 67

år. Det foreslås at nettoberegnet ektefellepensjon,
som erstatter bruttoberegnet ektefellepensjon,
skal gis med ulike satser for de som har rett til
behovsprøvd ektefellepensjon og de som har rett
til ikke-behovsprøvd ektefellepensjon. Det fore-
slås at innfasing av nettoberegnet ektefellepen-
sjon skal skje i takt med innfasingen av ny opptje-
ningsmodell for alderspensjon fra folketrygden.

Det foreslås videre at uttak av fleksibel alders-
pensjon fra offentlig tjenestepensjon for årskull
født fra og med 1963 ikke skal føre til reduksjon i
bruttoberegnet behovsprøvd ektefellepensjon før
67 år, mens uttak av offentlig tjenestepensjon fra
særaldersgrense, som i dag, skal føre til reduk-
sjon i bruttoberegnet behovsprøvd ektefellepen-
sjon før 67 år.
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2  Bakgrunn for lovforslagene

2.1 Oversikt

Retten til etterlattepensjon fra Statens pensjons-
kasse følger av kapittel 7 i lov om Statens pen-
sjonskasse. Fra 1. januar 2001 ble det innført en
ny beregningsmåte for etterlattepensjon. Den nye
nettoberegnede ektefellepensjonen beregnes helt
uavhengig av folketrygdens ytelser, og ytelsene
samordnes ikke med hverandre. Noen grupper er
unntatt fra reglene om nettoberegnet etterlatte-
pensjon, og mottar fortsatt bruttoberegnede ekte-
felleytelser som skal samordnes med ytelser fra
folketrygden etter samordningsloven.

Fra 2011 er det innført nye regler for alders-
pensjon fra folketrygden. Endringene har gjort
det nødvendig å tilpasse andre pensjonsordninger
mv. Ved tariffoppgjøret i offentlig sektor i 2009 ble
det inngått en «Avtale om offentlig tjenestepen-
sjon og AFP i offentlig sektor». Avtalen ble fulgt
opp gjennom Prop. 107 L (2009–2010). Stortin-
gets vedtak ga nødvendige regler for beregning av
offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor
for personer født senest i 1953. Dette er personer
som i sin helhet skal få alderspensjonen fra folke-
trygden beregnet med gamle opptjeningsregler.
Stortingets vedtak ga også nødvendige regler for
å beregne brutto ektefellepensjon etter samord-
ning for personer som i sin helhet får folketryg-
den beregnet med gamle opptjeningsregler.

Det er også vedtatt regler for samordning av
alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon med
nye opptjeningsregler i folketrygden gjennom
Stortingets behandling av Prop. 61 L (2017–
2018), jf. lov 15. juni 2018 nr. 30. Det er ikke ved-
tatt regler for hvordan brutto ektefellepensjon
etter samordning skal beregnes for personer som
har alderspensjonen fra folketrygden helt eller
delvis opptjent med nye regler.

2.2 Endringene i folketrygden

Nye regler for alderspensjon fra folketrygden ble
innført ved lov 5. juni 2009 nr. 32 om endringer i
folketrygdloven (ny alderspensjon), jf. Ot.prp. nr.
37 (2008–2009).

Ny alderspensjon fra folketrygden består av en
opptjent inntektspensjon og en garantipensjon
som sikrer et minste pensjonsnivå. Inntektspen-
sjonen tjenes opp over alle år med pensjonsgi-
vende inntekt i alderen 13–75 år. Pensjonen kan
tas ut fleksibelt mellom 62 og 75 år. Uttaksreglene
er nøytralt utformet, slik at den årlige pensjonen
blir høyere desto senere den tas ut. Det kan tas ut
hel eller gradert alderspensjon, og pensjonen kan
kombineres fritt med arbeid uten at den avkortes.

Alderspensjonen skal levealdersjusteres. Det
innebærer at en må arbeide noe lenger enn tidli-
gere årskull for å få like høy årlig pensjon, dersom
levealderen øker. Det ble også innført nye regler
for regulering av alderspensjon. De vedtatte
endringene bygger på to brede forlik i Stortinget i
2005 og 2007.

Reglene i folketrygden om fleksibelt uttak,
levealdersjustering og ny regulering ble innført
fra 1. januar 2011 og gjelder både for pensjon opp-
tjent etter tidligere og nye opptjeningsregler. De
nye opptjeningsreglene gjelder fullt ut fra og med
1963-kullet. Årskull til og med 1953-kullet får pen-
sjonen beregnet etter de tidligere reglene, her-
etter kalt gamle opptjeningsregler. De nye opptje-
ningsreglene fases gradvis inn for årskullene
1954–1962. Disse «overgangskullene» får alders-
pensjonen beregnet dels etter gamle opptjenings-
regler, og dels etter nye.

2.3 Tilpasningene i offentlig 
tjenestepensjon fra 2011

I Stortingets pensjonsforlik av 26. mai 2005 heter
det at den endelige tilpasningen av offentlige tje-
nestepensjon til ny alderspensjon fra folketrygden
skal skje gjennom forhandlinger mellom partene i
offentlig sektor. Ved tariffoppgjøret i offentlig sek-
tor inngikk partene 4. juli 2009 en avtale om tje-
nestepensjon og AFP i offentlig sektor. For de lov-
festede, offentlige tjenestepensjonsordningene
ble avtalen i lønnsoppgjøret 2009 fulgt opp gjen-
nom lover 25. juni 2010 nr. 28 om avtalefestet pen-
sjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og
nr. 29 om endringer i lov om Statens pensjons-
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kasse, lov om samordning av pensjons- og trygde-
ytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av
avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sek-
tor i tariffoppgjøret 2009), jf. Prop. 107 L (2009–
2010). Endringene fikk virkning fra 1. januar 2011.
I tariffoppgjøret våren 2010 ble det avtalt at regel-
verket for de tariffestede ordningene i kommunal
sektor og i helseforetakene skulle justeres tilsva-
rende fra samme tidspunkt.

Offentlig tjenestepensjon ble videreført som
en brutto, samordningspliktig pensjonsordning.
Personer med aldersgrense 70 år kan ta ut sam-
ordnet tjenestepensjonen tidligst fra fylte 67 år,
mens personer som har rett til tjenestepensjon før
67 på grunn av særaldersgrense, får samordnet
tjenestepensjonen først ved fylte 67 år.

Tilpasningene fra 1. januar 2011 innebærer
blant annet at alderspensjonen blir regulert på
samme måte som i folketrygden. Alderspensjon
under utbetaling og AFP reguleres i samsvar med
lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent.
Pensjonister som har fratrådt med alderspensjon
før 67 år (etter særaldersgrense) eller som har
AFP, får en samordnet pensjon fra 67 år og får pen-
sjonsgrunnlaget oppregulert med lønnsveksten
fra fratreden fram til 67 år. Rettighetene til dem
som slutter i offentlig tjeneste før de har rett til
pensjon (oppsatt pensjon), reguleres med
lønnsveksten fram til uttakstidspunktet.

Fra 1. januar 2011 blir alderspensjonen fra
offentlig tjenestepensjonsordning levealdersjus-
tert på samme måte som i folketrygden. Den
enkelte kan kompensere for virkningen av leveal-
dersjustering ved å utsette uttaket av tjenestepen-
sjon, men pensjonen kan ikke bli høyere etter
levealdersjustering enn før; brutto tjenestepen-
sjon kan ikke bli høyere enn 66 prosent.

Samordningen av offentlig tjenestepensjon
med alderspensjon fra folketrygden er tilpasset
fleksibelt uttak, levealdersjustering og nye regler
for regulering av pensjon. Samordningen skjer
som om folketrygden tas ut samtidig med tjenes-
tepensjonen og påvirkes derfor ikke av når alders-
pensjonen fra folketrygden er tatt ut.

Samordning av ektefellepensjon med alders-
pensjon fra folketrygden opptjent etter de gamle
reglene (kapittel 19) er også tilpasset fleksibelt
uttak. Ektefellepensjonen samordnes med alders-
pensjon etter folketrygdloven kapittel 19 tidligst
fra 67 år. Samordningsfradragene divideres ikke
med forholdstall. Dersom det er tatt ut alderspen-
sjon fra folketrygden før 67 år, samordnes ektefel-
lepensjonen med den pensjon eller overgangsstø-
nad etter folketrygdloven kapittel 17 som enken

eller enkemannen ville hatt rett til dersom ved-
kommende ikke hadde tatt ut alderspensjon.

2.4 Tilpasninger i offentlig 
tjenestepensjon fra 2021

Endringene i de offentlige tjenestepensjonsord-
ningene fra 1. januar 2011 var første etappe i tilpas-
ningen av offentlig tjenestepensjon til endringene
i folketrygden fra 2011. I Prop. 61 L (2017–2018),
jf. Innst. 343 L (2017–2018), ble det foreslått
regler for samordning av alderspensjon fra offent-
lig tjenestepensjonsordning med alderspensjon
fra folketrygden for årskullene fra og med 1954-
kullet. Det ble også foreslått regler for hvordan
tjenestepensjonen skal levealdersjusteres i disse
tilfellene. Proposisjonen ble lagt fram og behand-
let etter at partene inngikk avtale om en ny offent-
lig tjenestepensjon. Deler av avtalen ble fulgt opp
gjennom Prop. 61 L (2017–2018). Endringene,
som er i samsvar med departementets forslag,
framgår av lov 15. juni 2018 nr. 30. Reglene vil
gjelde fra 2021 når 1954-kullet fyller 67 år.

De nye opptjeningsreglene i folketrygden
innebærer at pensjonsopptjeningen akkumuleres i
en pensjonsbeholdning. De nye reglene for sam-
ordning av alderspensjon fra offentlig tjenestepen-
sjonsordning med alderspensjon fra folketrygden
er tilpasset disse nye opptjeningsreglene. De nye
samordningsreglene gjelder delvis for årskullene
1954–1962, som får alderspensjon fra folketryg-
den etter både nye opptjeningsregler (folketrygd-
loven kapittel 20) og gamle regler (folketrygdlo-
ven kapittel 19). For årskull fra og med 1963-kullet
gjelder de nye samordningsreglene fullt ut for all
opptjening av tjenestepensjon i dagens bruttoord-
ning.

Sentrale prinsipper som er nedfelt i regelver-
ket for de eldre årskullene, er videreført også for
yngre årskull. Samordning og levealdersjustering
skal tidligst skje fra fylte 67 år. Dersom alderspen-
sjonen fra folketrygden er tatt ut tidligere enn tje-
nestepensjonen, skal det samordnes som om pen-
sjonene er tatt ut samtidig, slik at tjenestepensjo-
nen ikke kompenserer for tidlig uttak av alders-
pensjon fra folketrygden.

Det er videreført samordningsfordeler også
for yngre årskull ved at deler av beholdningen fra
folketrygden er fritatt fra samordning. Det gis
også et tillegg til tjenestepensjonen (netto krone-
beløp) som sikrer at alle som får samordnet
alderspensjonen fra tjenestepensjonsordningen
med alderspensjon fra folketrygden, får utbetalt
tjenestepensjon.
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Med en ny offentlig tjenestepensjonsordning
for dem som er født i 1963 eller senere, vil det på
sikt ikke være behov for de samordningsreglene
som ble vedtatt gjennom Stortingets behandling
av Prop. 61 L (2017–2018), jf. lov 15. juni 2018 nr.
30. Samordningsreglene blir imidlertid en viktig
del av beregningsreglene for årskull som skal
omfattes av ny offentlig tjenestepensjon, men som
før 2020 hadde tjent opp rettigheter i dagens brut-
tomodell. Samordningsreglene er også nødven-
dige for å beregne tjenestepensjonen til årskull
som har få år igjen til pensjonering, og som fullt ut
skal beholde dagens bruttoberegnede tjeneste-
pensjon.

Prop. 61 L (2017–2018) hadde ikke forslag til
bestemmelser om samordning av brutto ektefelle-
pensjon med alderspensjon fra folketrygden opp-
tjent med ny opptjeningsmodell.

2.5 Endringer i offentlig 
tjenestepensjon for årskull født fra 
og med 1963

Tredje mars 2018 ble det inngått en pensjonsav-
tale mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO,
Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter som
beskriver en ny pensjonsløsning for ansatte i
offentlig sektor. Avtalen ble fulgt opp med lovfor-
slag i Prop. 87 L (2018–2019). Gjennom Stortin-
gets behandling av proposisjonen, jf. lovvedtak 72
(2018–2019), er det vedtatt en ny pensjonsløsning
for årskull født fra og med 1963, jf. lov 21. juni
2019 nr. 26.

Den nye alderspensjonsordningen som skal
gjelde fra og med 1963-kullet, omtales som
påslagspensjon. Den nye alderspensjonen bereg-
nes uavhengig av folketrygden og skal hverken
samordnes mot andre ytelser eller avkortes mot
inntekt. De nye ordningene fases inn fra 1. januar
2020.

Prop. 87 L (2018–2019) hadde ikke forslag til
bestemmelser for hvordan behovsprøvd brutto
ektefellepensjon skal reduseres mot egen alders-
pensjon for årskull som skal omfattes av den nye
påslagspensjonen. Fleksibelt uttak av påslagspen-
sjon kan skje fra 2025, når 1963-kullet fyller 62 år.

2.6 Behov for tilpasninger

Utbetalt beløp fra de bruttoberegnede ektefelle-
pensjonene beregnes ved at bruttobeløpet først
avkortes mot inntekt/forventet inntekt eller redu-
seres mot egen tjenestepensjon. Dette gjelder kun
for de behovsprøvde ektefellepensjonene. Deret-
ter samordnes den reduserte/avkortede brutto-
ytelsen med ytelser fra folketrygden. Brutto ekte-
fellepensjon samordnes med pensjon til gjenle-
vende ektefelle (før 67 år), uføretrygd (før 67 år)
og alderspensjon (fra 67 år).

For årskull født til og med 1953 er det vedtatt
fullstendige regler både for hvordan ektefellepen-
sjoner skal avkortes mot inntekt, reduseres ved
egen tjenestepensjon og samordnes mot ytelser
fra folketrygden, både før og fra 67 år. For årskull
født til og med 1953 er det derfor ikke behov for
tilpasninger.

For årskullene 1954–1962 er det fullstendige
regler for hvordan ektefellepensjoner skal avkor-
tes mot inntekt og reduseres ved egen tjeneste-
pensjon. Det er også fullstendige regler for hvor-
dan ytelsene skal samordnes med pensjon til gjen-
levende ektefelle og uføretrygd fra folketrygden.
Det er imidlertid ikke regler for samordning av
ektefellepensjon med alderspensjon fra folketryg-
den beregnet med ny opptjeningsmodell. Dette
innebærer at det enten må etableres nye samord-
ningsregler eller alternative regler for beregning
av ektefellepensjon fra 67 år.

For årskull fra og med 1963, som omfattes av
den nye påslagsordningen, er det ikke fullsten-
dige regler for hvordan brutto ektefellepensjon
skal reduseres ved egen alderspensjon fra tjenes-
tepensjonsordningen. De reglene som nå gjelder
for reduksjon av ektefellepensjon mot egen alders-
pensjon fra tjenestepensjonsordningen, er tilpas-
set at alderspensjonen er en bruttopensjon og
først kan utbetales fra 67 år. Det er heller ikke
regler for samordning av ektefellepensjon med
alderspensjon fra folketrygden. Årskull født fra og
med 1963 får hele alderspensjonen fra folketryg-
den beregnet med ny opptjeningsmodell.



2019–2020 Prop. 71 L 9
Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover 

(innfasing av nettoberegnet ektefellepensjon)
3  Gjeldende rett

3.1 Innledning

Dagens ektefellepensjoner fra offentlig tjeneste-
pensjon kan deles i tre kategorier. Et hovedskille
går mellom nettoberegnede og bruttoberegnede
ytelser. De bruttoberegnede ektefellepensjonene
kan igjen deles inn i to kategorier – såkalte behovs-
prøvde ektefellepensjoner og ikke-behovsprøvde
ektefellepensjoner. De behovsprøvde ektefelle-
pensjonene avkortes mot (forventet) inntekt og
reduseres ved egen tjenestepensjon. De ikke-
behovsprøvde ektefellepensjonene avkortes ikke
mot inntekt, og de reduseres heller ikke ved egen
tjenestepensjon. De ikke-behovsprøvde ektefelle-
pensjonene har også gunstigere samordningsre-
gler enn de behovsprøvde pensjonene. Dette
avsnittet redegjør for kriteriene for å tilhøre de
ulike kategoriene samt hvordan de forskjellige
ektefellepensjonene blir beregnet.

3.2 Vilkår for rett til de ulike 
kategoriene av ektefellepensjon

Fra 1. januar 2001 ble det innført nettoberegnet
ektefellepensjon. Da den nye beregningsmåten
ble vedtatt i 2001, ble enkelte grupper unntatt fra
reglene om nettoberegnet etterlattepensjon slik at
de fortsatt var omfattet av bruttoberegnet etterlat-
tepensjon. Dette gjaldt for de som er født før 1. juli
1950 og avdøde ektefelle var medlem i Pensjons-
kassen før 1. juli 2000. Det gjaldt også for kvinner
som er gift med menn med medlemskap før 1.
oktober 1976. Sistnevnte gruppe hadde rett til en
bruttoberegnet ikke-behovsprøvd enkepensjon.
Dette innebar at pensjonen ikke blir redusert for
arbeidsinntekt og at det er gunstige samordnings-
regler mot pensjonen fra folketrygden. Da unn-
takene fra nettoberegnet ektefellepensjon ble ved-
tatt, var det kun enker etter menn med medlem-
skap før 1. oktober 1976 som hadde rett til ikke-
behovsprøvd ektefellepensjon.

Den 30. oktober 2007 ble det avsagt dom i
EFTA-domstolen som konkluderte med at lov om
Statens pensjonskasse § 34 første ledd andre
punktum var i strid med likestillingsdirektivet og

artikkel 69 i EØS-avtalen. Et resultat av dommen
var at det ble gjennomført likestilling for kvinner
og menn for den del av pensjonsgivende tjeneste-
tid som er opptjent etter 1. januar 1994, dvs. det
tidspunktet da EØS-avtalen fikk virkning for
Norge.

Bakgrunnen for saken var en endring av
reglene om enke- og enkemannspensjon i lov om
Statens pensjonskasse fra 1. oktober 1976. Enke-
menn fikk fra da av ubetinget rett til pensjon, også
i tilfeller hvor de ikke var forsørget av kvinnen.
Det ble samtidig innført regler om reduksjon av
enke- og enkemannspensjonene når gjenlevende
hadde inntekt fra arbeid eller hadde alders- eller
uførepensjon. Reglene om inntektsprøving ble
ikke gjort gjeldende for kvinner som var gift med
menn som ble medlem i pensjonsordningen før 1.
oktober 1976. Disse fikk videreført en rett til
enkepensjon hvor pensjonen ikke reduseres for
arbeidsinntekt og egen alders- eller uførepensjon.
De aktuelle kvinnene var også omfattet av særlige
regler for samordning av tjenestepensjonen med
pensjon fra folketrygden. EFTA-dommen slo fast
at denne overgangsordningen for kvinner var i
strid med EØS-avtalen artikkel 69.

EFTA-dommen ble fulgt opp i Ot.prp. nr. 101
(2008–2009) og Prop. 10 L (2009–2010). Gjennom
behandlingen av forslagene ble det vedtatt at unn-
taket fra nettoberegnet ektefellepensjon i tilfeller
der avdøde ble medlem av Pensjonskassen første
gang før 1. oktober 1976 skal gjelde når gjenle-
vende ektefelle er født før 1. januar 1955 og ekte-
skapet ble inngått før 1. januar 2010. Endringen
innebar både en utvidelse og en innsnevring av
unntaksbestemmelsen. Utvidelsen gjelder at også
annen gjenlevende ektefelle enn enker etter menn
omfattes. Innsnevringen var at unntaket nå kun
omfatter gjenlevende som er født før 1. januar
1955 og hvor ekteskapet ble inngått før 1. januar
2010. Før gjaldt unntaket for enker uavhengig av
fødselsår. Innsnevringen ble kun gjort gjeldende
for nye tilfeller, dvs. at de som mottok løpende
bruttoberegnet ektefellepensjon ved lovens ikraft-
tredelse 1. februar 2010 fikk videreført retten til
brutto ektefellepensjon. Fritaket fra inntekts-
prøving mv. for annen gjenlevende ektefelle enn
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enker etter menn gjaldt kun for tjenestetid opp-
tjent etter 1. januar 1994 (tidspunktet da EØS-avta-
len fikk virkning for Norge).

Det er altså slik at gjenlevende som er født
samme år kan ha tre forskjellige regler for ektefel-
lepensjon avhengig av når de ble enker/enke-
menn, når avdødes medlemskap startet og når
ekteskapet ble inngått. Dette er nettoberegnet
ektefellepensjon, behovsprøvd bruttoberegnet
ektefellepensjon og ikke-behovsprøvd bruttobe-
regnet ektefellepensjon.

Bruttoberegnet ektefellepensjon gjelder føl-
gende grupper:

– Når medlemmet døde før 1. januar 2001.
– Når medlemmet døde mellom 1. januar 2001 og

1. februar 2010 og gjenlevende er enke eller
enkemann etter medlem med medlemskap før
1. oktober 1976, og ellers når gjenlevende er
født før 1. juli 1950 og avdøde ble medlem før 1.
juli 2000.

– Når medlemmet døde etter 31. januar 2010 og
gjenlevende ektefelle er født før 1. januar 1955
og avdøde ble medlem første gang før 1. okto-
ber 1976 og ekteskapet ble inngått før 1. januar
2010, og ellers når gjenlevende ektefelle er født
før 1. juli 1950 og avdøde ble medlem før 1. juli
2000.

Ektefellepensjonen blir ikke behovsprøvd for
enker etter menn som ble medlem første gang før
1. oktober 1976 og for annen gjenlevende ektefelle
etter medlem med medlemskap før 1. oktober
1976 for tjenestetid opptjent etter 31. desember
1993.

Hovedvekten av dem med rett til brutto ekte-
fellepensjon som er født fra og med 1954, gjelder
altså tilfeller der dødsfallet har skjedd før 2010.
Ettersom kvinner statistisk sett lever lenger enn
menn, og kvinner statistisk sett er yngre enn
menn når ekteskap inngås, vil et klart flertall være
kvinner. Overgangsreglene forsterker kjønnsdi-
mensjonen og innebærer at det er klart flere kvin-
ner blant de som har rett til bruttoberegnet ekte-
fellepensjon, særlig fra og med 1955-kullet og sær-
lig for de ikke-behovsprøvde rettighetene.

For å belyse omfanget av mottakere har depar-
tementet innhentet opplysninger fra Statens pen-
sjonskasse (SPK) og Kommunal Landspensjons-
kasse (KLP). Det vil også være mottakere i andre
offentlige tjenestepensjonsordninger.

Tabell 3.1 viser antall personer med rett til
brutto ektefellepensjon fra SPK og KLP etter fød-
selsår ved utgangen av 2018. Det er totalt 1202
personer som har rett til bruttoberegnede ektefel-

lepensjoner fra SPK eller KLP som er født fra og
med 1954 (925 i SPK og 277 i KLP). Forskjellen i
omfanget mellom SPK og KLP skyldes både at
KLP hadde klart færre medlemmer enn SPK i
1976 og at KLP har en klart større andel kvinne-
lige medlemmer enn SPK.

I SPK har flertallet rett til ikke-behovsprøvd
ektefellepensjon mens det i KLP i hovedsak gjel-
der behovsprøvd ektefellepensjon. Forskjellene
reflekter trolig at de ikke-behovsprøvde ektefelle-
pensjonene i hovedsak gjelder enker mens de
behovsprøvde i noe større grad gjelder enke-
menn, og at det historisk har vært en klart større
kvinneandel i kommunal sektor enn i statlig sek-
tor.

Over halvparten av mottakerne er født i 1957
eller tidligere, og det er et jevnt fallende antall
mottakere jo yngre årskull vi ser på. Det er likevel
mottakere som er født tidlig på 1980-tallet.

3.3 Nettoberegnet ektefellepensjon

Nettoberegnet ektefellepensjon reguleres i lov om
Statens pensjonskasse § 33. Full nettoberegnet
ektefellepensjonen utgjør 9 prosent av pensjons-
grunnlaget til avdøde. Ved kortere medlemstid
enn 30 år avkortes pensjonen med så mange 30-
deler som mangler. Netto ektefellepensjon skal
ikke samordnes med ytelser fra folketrygden eller
reduseres på grunn av arbeidsinntekt, dvs. at de
nettoberegnede ektefellepensjonene beregnes likt
uavhengig av om gjenlevende er lønnsmottaker,
mottar uførepensjon, gjenlevendepensjon eller
alderspensjon fra folketrygden.

3.4 Ikke-behovsprøvd 
ektefellepensjon

Reglene for ikke-behovsprøvd bruttoberegnet
ektefellepensjon framgår av lov om Statens pen-
sjonskasse §§ 34–36. Bruttoberegnet ektefelle-
pensjon utgjør 39,6 prosent (60 prosent av brutto-
satsen på 66 prosent) av pensjonsgrunnlaget til
avdøde ved full opptjening. Ved kortere medlems-
tid enn 30 år avkortes pensjonen med så mange
30-deler som mangler.

Pensjonen avkortes ikke mot inntekt, og den
reduseres ikke ved egen tjenestepensjon, men
pensjonen samordnes med gjenlevendepensjon,
uføretrygd og alderspensjon fra folketrygden. Det
er forskjellige samordningsregler avhengig av om
ektefellepensjonen samordnes med gjenlevende-
pensjon, uføretrygd eller alderspensjon. Samord-
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ningen påvirkes også av om gjenlevende har egen
uførepensjon eller egen alderspensjon fra offentlig
tjenestepensjonsordning.

Samordningsfradraget for gjenlevendepen-
sjon fra folketrygden (slik pensjon ytes inntil fylte
67 år) er ¾ av folketrygdens grunnbeløp og 55
prosent av tilleggspensjonen til avdøde.1 Dersom
gjenlevendepensjonen fra folketrygden er redu-
sert pga. forventet eller faktisk inntekt, skal sam-
ordningsfradraget for gjenlevendepensjonen redu-
seres i samme grad som gjenlevendepensjonen er
redusert.

Fra 67 år samordnes ektefellepensjonen med
alderspensjon fra folketrygden. Samordningsfra-
draget for alderspensjon fra folketrygden er også
her ¾ grunnbeløp og 55 prosent av tilleggspensjo-
nen til avdøde.2 For de ikke-behovsprøvde ektefel-
lepensjonene er det i midlertid en begrensning på
samordningsfradraget for tilleggspensjonen ved
at gjenlevendes egenopptjente tilleggspensjon
skal skjermes fra samordning (fridelsprinsippet).
Dette innebærer at samordningsfradraget i så
godt som alle tilfeller blir klart lavere enn 55 pro-
sent av avdødes tilleggspensjon, og i de fleste til-
feller er det i realiteten kun gjenlevendefordelen,
dvs. økningen i alderspensjonen som følge av at

man får medregnet deler av avdødes opptjening i
alderspensjonen, som samordnes.

Samordningsfradragene levealdersjusteres
ikke, dvs. at brutto ektefellepensjon ikke kompen-
serer for at alderspensjonen fra folketrygden leve-
aldersjusteres. Dersom det er tatt ut alderspen-
sjon fra folketrygden før 67 år, samordnes ektefel-
lepensjonene med den gjenlevendepensjonen
eller overgangsstønaden gjenlevende ville hatt
rett til dersom vedkommende ikke hadde tatt ut
alderspensjon.

Samordningsreglene for uføretrygd fra folke-
trygden ble endret fra 1. januar 2015 da uførepen-
sjon ble erstattet av uføretrygd. Samordningsfra-
draget for uføretrygden er fortsatt ¾ grunnbeløp,
selv om uføretrygden ikke lenger er bygget opp
av grunnpensjon og tilleggspensjon. Videre skal
det gjøres fradrag for gjenlevendetillegg fra folke-
trygden (dvs. tillegget til uføretrygden).3

Dersom gjenlevende også mottar uførepen-
sjon eller alderspensjon fra offentlig tjenestepen-
sjon, blir samordningsfradragene i ektefellepen-
sjonen påvirket av dette. Når gjenlevende selv
mottar alderspensjon eller uførepensjon fra offent-
lig tjenestepensjon, vil størstedelen av samord-
ningsfradragene være trukket i egenpensjonen.
Dette begrenser derfor samordningsfradragene i
ektefellepensjonene, og utbetalt ektefellepensjon

1 Samordningsloven §§ 22 nr. 2 og 23 nr. 1.
2 Samordningsloven §§ 19 og 23 nr. 1 og nr. 2.

Tabell 3.1 Antall personer med rett til bruttoberegnet ektefellepensjon født fra og med 1954. KLP og SPK. 
Utgangen av 2018

Årskull Behovsprøvd Ikke-behovsprøvd Totalt

1954 92 111 203

1955 89 90 179

1956 86 84 170

1957 72 52 124

1958 61 51 112

1959 49 29 78

1960 44 14 58

1961 35 13 48

1962 33 18 51

1963–1966 74 32 106

1967–1970 41 13 54

1971+ 5 14 19

Sum 681 521 1 202

3 Samordningsloven § 19 og § 23 a tredje ledd.
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øker sammenlignet med tilfeller hvor gjenlevende
ikke har rett til egen alders- eller uførepensjon.

Når gjenlevende mottar egen alderspensjon,
vil mesteparten av fradraget for grunnpensjonen
allerede være trukket i alderspensjonen, og sam-
ordningsfradraget vil typisk kun være differansen
mellom et ikke-levealdersjustert fradrag og et
levealdersjustert fradrag.

Når gjenlevende mottar egen uførepensjon,
skal det ikke gjøres fradrag i uføretrygden for ¾
G.4 Når uførepensjonen eller alderspensjonen er
beregnet etter mindre enn full tjenestetid, skal det
likevel gjøres fradrag for deler av ¾ G. Samord-
ningsfradraget for ¾ G skal multipliseres med en
brøk hvor telleren utgjør differansen mellom full
tjenestetid og tjenestetiden i uførepensjonen eller
alderspensjon og nevneren utgjør full tjenestetid.

Generelt skal fradragene i ektefellepensjonen
settes ned forholdsmessig dersom ektefellepen-
sjonen ikke er beregnet for full pensjonsgivende
tjenestetid og når ytelsene fra folketrygden er gra-
dert.

3.5 Behovsprøvd ektefellepensjon

Reglene for behovsprøvd bruttoberegnet ektefel-
lepensjon framgår av lov om Statens pensjons-
kasse §§ 34–36. Full ektefellepensjon utgjør 39,6
prosent av pensjonsgrunnlaget til avdøde. Ved
kortere medlemstid enn 30 år avkortes pensjonen
med så mange 30-deler som mangler.

Ektefellepensjonen avkortes mot inntekt, den
samordnes med gjenlevendepensjon, uføretrygd
og alderspensjon fra folketrygden, og den reduse-
res dersom gjenlevende også har egen alderspen-
sjon eller uførepensjon fra offentlig tjenestepen-
sjon. Det er forskjellige samordningsregler avhen-
gig av om ektefellepensjonen samordnes med
gjenlevendepensjon, uføretrygd eller alderspen-
sjon.

Ektefellepensjonen avkortes mot faktisk og
forventet inntekt. Pensjonen skal ikke reduseres
når den faktiske eller forventede inntekten på
årsbasis er mindre enn halvparten av grunnbelø-
pet i folketrygden. Pensjonen reduseres med 40
prosent av inntekt over halvparten av grunnbelø-
pet. Likestilt med arbeidsinntekt er dagpenger,
sykepenger, stønad ved barns og andre nærståen-
des sykdom, arbeidsavklaringspenger, svan-
gerskapspenger, foreldrepenger og pensjonsytel-
ser etter AFP-tilskottsloven. Har den gjenlevende
ektefellen fylt 67 år, skal ektefellepensjonen ikke

avkortes med mindre gjenlevende faktisk har
arbeidsinntekt.

Samordningsfradraget for gjenlevendepen-
sjon fra folketrygden er ¾ grunnbeløp og 55 pro-
sent av tilleggspensjonen til avdøde.5 Dersom
gjenlevendepensjonen fra folketrygden er redu-
sert på grunn av forventet eller faktisk inntekt
skal samordningsfradraget for gjenlevendepensjo-
nen reduseres i samme grad som gjenlevendepen-
sjonen er redusert.

Fra 67 år samordnes ektefellepensjonen med
alderspensjon fra folketrygden.6 Samordningsfra-
drag for alderspensjon fra folketrygden er ¾ G og
55 prosent av tilleggspensjonen til avdøde. For de
behovsprøvde ektefellepensjonene er det ingen
begrensning på samordningsfradraget for tilleggs-
pensjonen slik det er for de ikke-behovsprøvde.
Samordningsfradraget for tilleggspensjonen blir
derfor normalt 55 prosent av avdødes tilleggspen-
sjon. Dette er i de aller fleste tilfeller et klart høy-
ere beløp enn gjenlevendefordelen i alderspensjo-
nen fra folketrygden. Gjenlevendefordelen i alders-
pensjonen fra folketrygden er økningen i alders-
pensjonen som skyldes at en er gjenlevende, dvs.
utbetalt alderspensjon fratrukket den gjenleven-
des egenopptjente alderspensjon. Det gjøres også
fradrag for avdødes tilleggspensjon når gjenle-
vende ikke har en fordel av å få medregnet avdø-
des tilleggspensjon.

Hverken ektefellepensjonen eller samordnings-
fradragene i ektefellepensjonen levealdersjuste-
res. Dersom det er tatt ut alderspensjon fra folke-
trygden før 67 år, samordnes ektefellepensjonene
med den gjenlevendepensjonen eller overgangs-
stønaden gjenlevende ville hatt rett til dersom ved-
kommende ikke hadde tatt ut alderspensjon.

For de behovsprøvde ektefellepensjonene er
samordningsfradraget for uføretrygden 50 pro-
sent av den uføretrygden avdøde hadde eller ville
hatt rett til.7 Samordningsfradraget skal likevel
ikke være lavere enn differansen mellom avdødes
minsteytelse beregnet med gjenlevendes sivil-
stand og 50 prosent av gjenlevendes egen uføre-
trygd. Er uføretrygden fra folketrygden gradert,
skal fradraget settes ned forholdsmessig. Det
samme gjelder hvis ektefellepensjonen er redu-
sert for inntekt. Er begge ytelsene gradert eller
redusert for inntekt, benyttes den laveste graden.
Fradraget skal også settes ned forholdsmessig
dersom ektefellepensjon ikke er beregnet for full
pensjonsgivende tjenestetid.

4 Forskrift 22. januar 2015 nr. 50.

5 Samordningsloven § 22 nr. 2 og § 23 nr. 1
6 Samordningsloven § 19 og § 23 nr. 1 og nr. 2
7 Samordningsloven § 23 a første ledd.
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Dersom gjenlevende også mottar uførepen-
sjon eller alderspensjon fra offentlig tjenestepen-
sjon, reduseres ektefellepensjonen før den sam-
ordnes. Har den gjenlevende ektefellen alderspen-
sjon, skal pensjonene ikke overstige et beløp som
svarer til 60 prosent av summen av den gjenleven-
des og den avdødes alderspensjoner.8 Avdødes
alderspensjon regnes av samme pensjonsgrunn-
lag og tjenestetid som er lagt til grunn for ektefel-
lepensjonen. Det overskytende beløpet skal gå til
fradrag i ektefellepensjonen.

Har den gjenlevende ektefellen uførepensjon
fra offentlig tjenestepensjon, skal pensjonene ikke
overstige et beløp som svarer til 60 prosent av
summen av den gjenlevendes og den avdødes
pensjoner. I beregningen legges det til grunn en
beregnet alderspensjon for den gjenlevende ekte-
fellen med samme pensjonsgrunnlag og tjeneste-
tid som den midlertidige uførepensjonen eller ufø-
repensjonen. Dersom den midlertidige uførepen-
sjonen eller uførepensjonen er gradert, skal den
beregnede alderspensjonen graderes tilsvarende.

Når gjenlevende selv mottar alderspensjon
eller uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon, vil
ektefellepensjonen være redusert før den samord-
nes. At gjenlevende mottar en egen alderspensjon
eller uførepensjon påvirker også samordningen av
ektefellepensjonen ved at størstedelen av samord-
ningsfradragene vil være trukket i egenpensjo-
nen. Samordningsfradraget vil da typisk kun være
differensen mellom et ikke-levealdersjustert fra-
drag og et levealdersjustert fradrag. Også meste-
parten av fradraget for tilleggspensjonen vil være
trukket i egenpensjonen slik at restfradraget
typisk reduseres til gjenlevendefordelen i alders-
pensjonen.

Når gjenlevende mottar egen uførepensjon,
skal samordningsfradraget for uføretrygden
begrenses til gjenlevendetillegget til uføretryg-
den.9 Når uførepensjonen eller alderspensjonen
er beregnet etter mindre enn full tjenestetid, skal
det likevel gjøres fradrag for deler av avdødes ufø-
retrygd. Fradraget skal begrenses til summen av
gjenlevendetillegget multiplisert med tjenestetids-

brøken i uførepensjonen eller alderspensjonen og
50 prosent av avdødes uføretrygd multiplisert
med en brøk hvor telleren utgjør differansen mel-
lom full tjenestetid og tjenestetiden i uførepensjo-
nen eller alderspensjon og nevneren utgjør full tje-
nestetid.

Generelt skal fradragene i ektefellepensjonen
settes ned forholdsmessig dersom ektefellepen-
sjonene ikke er beregnet for full pensjonsgivende
tjenestetid og når ytelsene fra folketrygden er gra-
dert.

I mange tilfeller vil gjenlevende delvis motta
ytelser fra folketrygden og delvis motta lønnsinn-
tekt, for eksempel kan den gjenlevende være 50
prosent ufør og 50 prosent arbeidsfør med
lønnsinntekt, eller gjenlevende kan motta en gra-
dert alderspensjon i kombinasjon med inntekt. I
slike tilfeller skal ektefellepensjonene først redu-
seres for inntekt og eventuelt reduseres for egen-
pensjon fra offentlig tjenestepensjon, og deretter
skal ektefellepensjonene samordnes. Samord-
ningsfradragene skal da settes ned med den
laveste utbetalingsgraden av ektefellepensjonen
og folketrygdytelsen. Dersom for eksempel uføre-
trygden, på grunn av lønnsinntekt utbetales med
50 prosent og ektefellepensjonen, på grunn av
lønnsinntekt er avkortes til 60 prosent, skal sam-
ordningsfradragene settes ned med 50 prosent.

Det vises til avsnitt 9.2 hvor egenskapene til
dagens samordningsregler illustreres gjennom
eksempelberegninger.

3.6 Kombinasjon av ikke-behovsprøvd 
og behovsprøvd ektefellepensjon

Regelverket for å beregne brutto ektefellepensjo-
ner kompliseres ytterligere ved at enkelte får
ektefellepensjonen delvis beregnet som en ikke-
behovsprøvd bruttoytelse og delvis som en behovs-
prøvd bruttoytelse. Dette knytter seg til utvidel-
sen som skjedde i 2010 som følge av dom i EFTA-
domstolen, se avsnitt 3.2 ovenfor. Da skal deler av
ektefellepensjonen være gjenstand for reduksjo-
nen ved inntekt, og ektefellepensjonen skal sam-
ordnes etter to forskjellige samordningsregimer.8 SPK-loven § 35.

9 Forskrift 22. januar 2015 nr. 50.
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4  Høring

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 20.
desember 2019 på høring et lovforslag om å inn-
fase nettoberegnet ektefellepensjon fra offentlig
tjenestepensjon fra 67 år for årskull som er født fra
og med 1954.

Høringsnotatet ble offentliggjort på departe-
mentets hjemmeside, slik at det var allment til-
gjengelig. Fristen for merknader ble satt til 14.
februar 2020. Høringsnotatet ble dessuten sendt
direkte til de følgende instansene:

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Finanstilsynet
Statens pensjonskasse
Statens Seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Trygderetten

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den Norske Aktuarforening
Finans Norge
Forsvar offentlig pensjon
Forsvarets seniorforbund
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gabler AS
Hovedorganisasjonen Virke
Kommunal Landspensjonskasse
KS
KS Bedrift
Landsforbundet for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge
LO-Kommune
LO-stat
NITO
Norsk Pensjon AS
Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo kommune
Oslo Pensjonsforsikring AS
Pensjonistforbundet
Pensjonskasseforeningen
Pensjonskontoret
Pensjonsordningen for apotekvirksomhet
Pensjonsordningen for sykepleiere
Pensjonstrygden for fiskere
Pensjonstrygden for sjømenn
Regnskap Norge
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes orga-

nisasjoner (SAFO)
Senior Norge
Seniorenes Fellesorganisasjon
Senter for seniorpolitikk
Uføres Landsorganisasjon
Unio
YS

Følgende instanser har hatt realitetsmerknader til
forslagene som ble sendt på høring:

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Gabler AS
Kommunal Landspensjonskasse
Landsforbundet for offentlige pensjonister
LO-Kommune
LO-Stat
Oslo Pensjonsforsikring AS
Pensjonistforbundet
Statens pensjonskasse
Unio
YS

Til sammen har altså 12 instanser avgitt realitets-
uttalelser til høringsnotatet. LO Kommune, LO
Stat, Unio og YS har levert en felles høringsut-
talelse, heretter omtalt som Organisasjonene.
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5  Forslagene i høringsnotatet

5.1 Overgang til nettoberegnet 
ektefellepensjon

I høringsnotatet foreslo departementet å beregne
ektefellepensjonen direkte som en nettoytelse,
uavhengig av ytelsen fra folketrygden, i istedenfor
å utforme nye samordningsregler mot ny opptje-
ningsmodell for alderspensjon fra folketrygden.
Departementet pekte på at det vil være uheldig å
ytterligere komplisere regelverket for å beregne
ektefellepensjoner med et nytt sett med kompli-
serte samordningsregler.

Departementet foreslo at ektefellepensjon fra
67 år skal erstattes av nettoberegnet ektefellepen-
sjon for den delen av folketrygden som er opptjent
med ny opptjeningsmodell. Hensikten med forsla-
get var å unngå ytterligere kompleksitet.

5.2 Dimensjonering

Det er store nivåforskjeller i utbetalt beløp mellom
de ulike kategoriene av ektefellepensjoner. I
høringsnotatet pekte departementet på argumen-
ter både for og mot at ytelsen som skal erstatte
bruttoberegnet ektefellepensjon kan differensi-
eres mellom de som har rett til ikke-behovsprøvd
ektefellepensjon og de som har rett til behovs-
prøvd ektefellepensjon.

Departementet viste i høringsnotatet til at de
behovsprøvde ektefellepensjonene i gjennomsnitt
utgjør om lag 60 prosent av netto ektefellepensjon.
Departementet foreslo likevel at satsen på ytelsen
som skal erstatte bruttoberegnede ektefellepen-
sjoner ikke skulle være lavere enn den satsen som
gjelder for de som i dag har nettoberegnet ektefel-
lepensjon, dvs. 9 prosent av pensjonsgrunnlaget
ved full opptjeningstid i tjenestepensjonsordnin-
gen.

De ikke-behovsprøvde ektefellepensjonene,
etter samordning, er gjennomgående klart høyere
enn både de behovsprøvde og de nettoberegnede
ektefellepensjonene. Departementet foreslo at
ytelsen som skal erstatte bruttoberegnet ikke-
behovsprøvd ektefellepensjon skulle være det

dobbelte av ordinær sats, altså en sats på 18 pro-
sent.

5.3 Innfasing

Departementet foreslo i høringsnotatet at innfa-
singen av nye regler skal skje ved at de som i
utgangspunktet har en bruttoberegnet ektefelle-
pensjon og som er født fra og med 1954, fra 67 år
får deler av ektefellepensjonen beregnet som en
nettoytelse. Andelen som blir beregnet som en
nettoytelse vil da tilsvare andelen av alderspensjo-
nen fra folketrygden som er beregnet med ny opp-
tjeningsmodell. Dvs. at 1954-kullet får 1/10 av
ektefellepensjonen beregnet som en nettoytelse
og 9/10 beregnet som en bruttoytelse som sam-
ordnes etter gjeldende regler, 1955-kullet får 2/10
beregnet som en nettoytelse og 8/10 beregnet
som en bruttoytelse osv. Med en slik innfasing vil
en unngå ytterligere sett med kompliserte sam-
ordningsregler, og en vil også unngå at det blir
store forskjeller mellom påfølgende årskull. For
overgangskullene 1954–1962 vil dette bety at det
gjøres to beregninger: En bruttoberegning som
samordnes som om all opptjening hadde skjedd
etter gamle opptjeningsregler i folketrygden og
en nettoberegning. De to delene veies sammen
med de samme vektene som benyttes for alders-
pensjon fra folketrygden.

5.4 Ektefellepensjon og egen 
alderspensjon for årskull født fra 
og med 1963

Ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjonsord-
ning reduseres før den samordnes dersom gjen-
levende har egen alderspensjon eller uførepen-
sjon fra en offentlig tjenestepensjonsordning. Har
den gjenlevende ektefellen alderspensjon, skal
pensjonene ikke overstige et beløp som svarer til
60 prosent av summen av den gjenlevendes og
den avdødes alderspensjoner. Det overskytende
beløpet skal gå til fradrag i ektefellepensjonen.
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Årskull som er født fra og med 1963 kan ta ut
alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon fleksi-
belt fra 62 år. Dersom ektefellepensjonen fra 67 år
er en nettoytelse, er en slik begrensningsregel
ikke relevant.

Fram til 67 år vil det imidlertid fortsatt være
mottakere av en brutto ektefellepensjon, også for
mottakere født i 1963 eller senere. Årskull som er
født fra og med 1963 kan ta ut tjenestepensjonen
fleksibelt fra 62 år. Årlig pensjon blir lavere ved
tidlig uttak og høyere ved utsatt uttak etter nøy-
trale prinsipper. Den enkelte bærer altså selv kost-
naden ved å ta ut tjenestepensjonen tidlig. Depar-
tementet viste i høringsnotatet til at fleksibelt
uttak tilsier at ektefellepensjonen ikke skal redu-
seres ved uttak av alderspensjon fra offentlig tje-

nestepensjon før 67 år. Departementet foreslo der-
for at ektefellepensjonen ikke skal reduseres ved
mottak av fleksibel alderspensjon fra offentlig tje-
nestepensjon, dvs. alderspensjon som gis etter lov
om Statens pensjonskasse kapittel 5 a.

Medlemmer som fratrer en stilling med særal-
dersgrense kan motta en usamordnet bruttobe-
regnet alderspensjon fram til 67 år. Tidligpensjo-
nen er ikke nøytralt utformet, og den kan ikke
mottas samtidig med fleksibel offentlig tjeneste-
pensjon. Departementet foreslo i høringsnotatet
at ektefellepensjonen skal reduseres ved mottak
av egen alderspensjon som gis etter særalders-
grense, dvs. alderspensjon som gis etter lov om
Statens pensjonskasse kapittel 5.
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6  Høringsuttalelsene

6.1 Overgang til nettoberegnet 
ektefellepensjon

Høringsinstansene støtter i all hovedsak overgang
til nettoberegnet ektefellepensjon og viser til at
dette er klart enklere enn å etablere nye samord-
ningsregler.

Statens pensjonskasse (SPK) uttaler at de støtter
forslaget om at regelverket for brutto ektefellepen-
sjoner fra fylte 67 år ikke tilpasses ny alders-
pensjon fra folketrygden ved å etablere nye sam-
ordningsregler, men at det heller innfases nettobe-
regnet ektefellepensjon fra fylte 67 år. SPK støtter
også at det ikke etableres noen garantibestem-
melse og viser til at en eventuell garantibestem-
melse ville motvirket forenklingen en ønsker å
oppnå.

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) uttaler
at reglene for å beregne ektefellepensjon fra
offentlig tjenestepensjon, og fastsettelse av fra-
drag for folketrygden, allerede er komplisert, og
at en ytterligere komplisering av regelverket er
uheldig. KLP ser det derfor som hensiktsmessig
at regelverket blir enkelt å praktisere og forstå.
KLP støtter departementets forslag om å innfase
nettoberegnede ytelser fra 67 år.

Gabler bemerker at det er uheldig at NOU
2017:3 Folketrygdens ytelser til etterlatte – Forslag
til reform ikke er behandlet ennå. De viser til at
dersom det vedtas endringer i folketrygdens
ytelser til etterlatte langs de linjer som foreslås av
utvalget, kan dette i sin tur få konsekvenser for
ektefellepensjoner i offentlige tjenestepensjons-
ordninger. De skriver at det dermed ikke er
usannsynlig at det vil bli en ny runde med regel-
verksendringer for gruppen som lovforslaget gjel-
der. Gabler ser at tidsløpet krever at disse reglene
må «vedtas i et eget løp, uavhengig av hvilken
langsiktig løsning man får i folketrygden». De
påpeker likevel at departementets forslag er en ad
hoc løsning i påvente av en helhetlig gjennom-
gang av etterlatteytelsene.

Gabler viser videre til at regelverket, også med
departementets forslag, vil være svært komplisert
og pedagogisk krevende å formidle til pensjons-
mottakerne, særlig for overgangskullene 1954–

1962. De viser imidlertid til at alternativet, å inn-
føre nye samordningsregler for alderspensjon
beregnet etter ny opptjeningsmodell, trolig ville
vært enda mer komplisert enn å innføre nettobe-
regnede ytelser.

Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) deler depar-
tementets vurdering vedrørende behovet for å
gjøre tilpasninger i dagens regelverk for bruttobe-
regnede ektefellepensjoner. OPF støtter departe-
mentets standpunkt om å unngå innføring av nye
kompliserte samordningsregler. De viser til at det
er vanskelig å se for seg løsninger som vil kunne
opprettholde brutto ektefellepensjoner samordnet
med ny folketrygd, uten at dette vil være tilnær-
met umulig å praktisere. OPF skriver at en even-
tuell slik løsning vil måtte kreve en stor grad av
detaljering, samt uforholdsmessig mye adminis-
trasjon. OPF skriver at det er vanskelig å se for
seg gode systemtekniske løsninger for slik sam-
ordning, og at det ville vært særdeles vanskelig å
kommunisere på en god og forståelig måte. Etter
OPFs syn fremstår den foreslåtte løsningen med å
innfase nettoberegnede ytelser som godt egnet til
å ivareta målet om forenkling av regelverket. OPF
støtter derfor departementets forslag.

Arbeidsgiverforeningen Spekter gir sin tilslut-
ning til at brutto ektefellepensjon erstattes av
nettoberegnet ektefellepensjon fra 67 år. De viser
til at reglene for samordning av brutto ektefelle-
pensjon er svært komplisert og skriver at over-
gang til nettoberegnede ytelser vil forenkle
vesentlig. Spekter viser videre til at det senere kan
bli foretatt endringer i folketrygdens ytelser til
etterlatte som innebærer at det blir behov for
ytterligere justeringer av ektefellepensjonene i de
offentlige tjenestepensjonsordningene.

LO, Unio og YS (Organisasjonene) uttaler at de
ser at samordning mot ny alderspensjon fra folke-
trygden vil medføre komplikasjoner i et allerede
komplisert regelverk. De vedkjenner at samord-
ning mot ny alderspensjon nødvendigvis også må
ha andre egenskaper enn samordning mot alders-
pensjon etter gamle regler. Organisasjonene er
enige i at hensynet til å lage forståelige regler,
samt hensynet til rettsikkerhet og forutberegne-
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lighet for pensjonistene, tilsier at det innføres en
nettoytelse.

Akademikerne ser at det av hensyn til et min-
dre komplisert regelverk og fordi det vil være til-
nærmet umulig å utforme nye samordningsregler,
kan være behov for å gå over til innfasing av netto-
beregnet ektefellepensjon fra fylte 67 år for årskull
født 1954 eller senere. Akademikerne uttaler at
det er positivt at en overgang til nettoberegnet
ektefellepensjon vil gi større grad av likebehand-
ling mellom ulike grupper gjenlevende med
samme alder.

Pensjonistforbundet støtter forslaget om netto-
beregnet ektefellepensjon forutsatt at det supple-
res med en sikringsordning som sikrer at pen-
sjonsnivået ikke blir lavere enn beregningen av
ektefellepensjon etter gamle regler, dvs. samord-
net med gammel folketrygd. Pensjonistforbundet
mener at det høyeste beløpet av nettoberegnet
ektefellepensjon og bruttoberegnet etter samord-
ning med gammel folketrygd bør komme til utbe-
taling. De viser til at årskullene 1954–1962 uansett
skal få delvis beregning etter gamle regler og at
en sikringsordning derfor ikke medfører behov
for ytterligere beregninger. Personer født i 1963
og senere har kun ny opptjeningsmodell i folke-
trygden. Pensjonistforbundet mener likevel at
også personer født fra og med 1963 bør gis
samme sikringsbestemmelse ved at det gjøres en
hypotetisk beregning av alderspensjon etter gam-
mel opptjeningsmodell. Pensjonistforbundet støt-
ter ikke omgjøring til nettoberegnet ektefellepen-
sjon uten en sikringsordning som gir minst like
høy ytelse som tidligere.

Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP)
mener at høringsnotatet gir minimalt med infor-
masjon om hvordan virkningen av forslagene
påvirker de ulike mottakergruppene. LOP skriver
at de finner det kritikkverdig at departementet
legger fram et høringsnotat med viktige endrings-
forslag uten at det presenteres beregninger som
viser hvordan de ulike grupper av berørte pensjo-
nister vil merke konsekvensene. De synes det er
vanskelig å se at å sette opp samordningsregler ut
fra ny folketrygdmodell er mer komplisert enn for
gammel modell. LOP synes å forstå endringsfor-
slagene som at departementet ønsker å spare seg
selv og de aktuelle leverandørene for arbeid, hel-
ler enn å prioritere hensynet til pensjonsmotta-
kerne og deres organisasjoner. LOP mener at
endringsforslagene er for dårlig utredet og uten
beregninger som beskriver effektene av forsla-
gene. De ber om at slike analyser igangsettes og
at forslagene sendes på ny høring når resultatene
foreligger.

6.2 Dimensjonering

SPK støtter at det blir ulike satser for ikke-behovs-
prøvd og behovsprøvd ektefellepensjon, selv om
dette medfører behov for systemutvikling, men
uttaler seg ikke direkte om nivået på satsene.

KLP skriver at det ikke er mulig å vurdere
nivåene opp mot eventuelle nye samordningsre-
gler ettersom det ikke er skissert noen løsning for
slik samordning. KLP viser til at statistikken over
utbetalte beløp som er gjengitt i høringsnotatet
gjelder forskjellige personer og ikke er en sam-
menligning av hva en brutto ektefellepensjon ville
utgjort om den ble gjort om til en nettoytelse for
samme person. KLP har utarbeidet egne bereg-
ninger med utgangspunkt i 1948-kullet som viser
hvilken pensjon de har med dagens regler sam-
menlignet med hva de ville fått med en netto ekte-
fellepensjon på hhv. 9 prosent og 18 prosent.

Blant alle de behovsprøvde ektefellepensjonis-
tene som er født i 1948 og som har reduksjon pga.
egenpensjon, ville over 97 prosent fått økt utbeta-
ling med overgang til nettoberegnet ektefellepen-
sjon med en sats på 9 prosent (81 prosent får utbe-
talt null ektefellepensjon etter gjeldende regler).
Samlet utbetaling for denne gruppen ville økt med
om lag 414 prosent ved overgang til nettoberegnet
ektefellepensjon.

Blant dem som mottar ikke-behovsprøvd ekte-
fellepensjon, får om lag 75 prosent en høyere
ytelse etter dagens regelverk enn de ville fått med
en nettoytelse på 18 prosent, mens om lag 25 pro-
sent ville fått en høyere ytelse med en nettoytelse.
Samlet utbetaling for denne gruppen ville blitt
redusert med om lag 32 prosent ved overgang til
nettoberegnet ektefellepensjon. KLP har ikke hatt
mulighet til å skille på om gjenlevende har egen
pensjon eller ikke.

Gabler uttaler seg ikke direkte om nivået på
satsene men bemerker at mange av de ikke-
behovsprøvde ektefellepensjonistene som i tillegg
har egen tjenestepensjon i dag har store samord-
ningsfordeler. De skriver at det i en del saker
nesten ikke gjøres noe samordningsfradrag i ekte-
fellepensjonen i det hele tatt, slik at kompensa-
sjonsgraden er tett opp til bruttonivået på 39,6 pro-
sent. De skriver at en reduksjon fra 39,6 prosent
til 18 prosent fra 67 år representerer en ikke ube-
tydelig verdiforringelse som ventelig vil kunne
danne grobunn for konflikter. Gabler skriver
videre at disse samordningsfordelene ikke er sær-
lig godt begrunnet og at en god del får et samlet
nivå på ytelsene som overgår hva de noen gang
har tjent mens de har vært i yrkesaktivitet. Gabler
viser til at dette understreker at «ektefellepensjo-
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nen i offentlige tjenestepensjonsordninger i dag
fremstår som en utidsmessig ytelse som er lite til-
passet endringene i yrkes- og samlivsmønster de
siste 40–50 år».

OPF registrerer at departementet har foreslått
to forskjellige satser og utaler at satsene framstår
godt egnet til å ivareta de formål departementet
har angitt for de foreslåtte lovendringene. OPF
har ikke gjort nærmere beregninger av konkrete
utslag av departementets forslag, men antar, på
bakgrunn av de foreslåtte satsenes sjablongmes-
sige innretning, at disse vil kunne ha noen uforut-
sette utslag på individnivå. OPF mener likevel
ikke at dette bør veie tyngre enn hensynet til å ha
et enklere, mer oversiktlig og gjennomgående for-
utsigbart regelverk.

Arbeidsgiverforeningen Spekter skriver at de gir
sin tilslutning til at nettoytelsen blir ordinær sats
(9 prosent) for de som i dag har behovsprøvd
ektefellepensjon og dobbel sats (18 prosent) for
de som i dag har ikke-behovsprøvd ektefellepen-
sjon.

Organisasjonene støtter ulike satser for ikke-
behovsprøvd og behovsprøvd ektefellepensjon.
Organisasjonene uttaler at satsen på ytelsen for de
behovsprøvde ektefellepensjonene bør settes lik
den satsen som gjelder for de som i dag får netto-
beregnet ektefellepensjon. Selv om enkelte vil få
en lavere ytelse enn i dag, vil flertallet få en noe
høyere ytelse. For de fleste vil nye regler bare
gjelde deler av beregningen. Organisasjonene
uttaler at generelt vil nettoytelse etter ordinær
sats, dvs. på 9 prosent, ivareta pensjonsnivåene for
de med behovsprøvd ektefellepensjon.

Organisasjonene uttaler at forslaget om dob-
bel sats for de ikke-behovsprøvde ektefellepensjo-
nene ser ut til å medføre en stor nedgang for
enkelte pensjonister.

Organisasjonene uttaler at det er et paradoks
at de ikke-behovsprøvde ytelsene gir størst utbeta-
ling til etterlatte ektefeller som har egen inntekt
og egenopptjent tjenestepensjon. Men disse har,
etter organisasjonenes syn, like fullt en rettsposi-
sjon som er vernet av Grunnloven § 97. Organisa-
sjonene uttaler at de ikke ser at det er noen
tungtveiende samfunnsinteresser i veien for å
erstatte dagens ikke-behovsprøvde ektefellepen-
sjon med en høyere nettosats som bedre ivaretar
retten til løpende pensjon. Forslaget om dobbel
sats er etter organisasjonenes syn ikke tilstrekke-
lig for å ivareta de enkeltpersoner som opplever
størst reduksjon, og heller ikke denne gruppen
som helhet. Organisasjonene ber derfor departe-
mentet om å øke den foreslåtte satsen for de som
har ikke-behovsprøvd ektefellepensjon og antyder

at et passende nivå kan være trippel av ordinær
sats.

Akademikerne stiller spørsmål ved forslaget til
prosentsatser for de som har bruttoberegnet
behovsprøvd og ikke-behovsprøvd ektefellepen-
sjon. De mener satsene bør forhøyes for å sikre at
ingen berørte pensjonsmottakere vil motta lavere
samlet pensjon enn hva de i dag har rett til. Akade-
mikerne viser til at departementet, av hensyn til å
unngå kompleksitet, ikke foreslår noen garantibe-
stemmelse og mener at ressurser som bespares
ved å lovfeste et enklere regelverk bør brukes til
økte satser.

6.3 Innfasing

De høringsinstansene som har uttalt seg om hvor-
dan nettoberegnet ektefellepensjon skal fases inn,
synes å støtte forslaget om at nettoberegnet ekte-
fellepensjon skal fases inn i takt med ny opptje-
ningsmodell i folketrygden.

SPK påpeker at metoden for innfasing av netto-
pensjon er gjenkjennelig i forhold til innfasingen
av samordningen for alderspensjon for årskullene
fra 1954 til 1962. SPK skriver at dette vil gjør det
enklere med tanke på informasjon til dem som
omfattes av endringene.

Gabler uttaler seg ikke direkte om innfasin-
gen, men viser til at beregningene for over-
gangskullene, 1954–1962 kullene, kan bli «tem-
melig innviklede». De viser til at dette særlig gjel-
der for ektefellepensjonister som fikk rett til ikke-
behovsprøvd ektefellepensjon som følge av EFTA-
dommen. Gabler viser til at dersom avdøde hadde
medlemstid både før og etter at Norge ble med-
lem av EØS, har ektefellepensjonen i disse tilfel-
lene allerede i dag en delt beregning. Ektefelle-
pensjonister i denne kategorien vil med lovforsla-
gene fra 67 år få en firedelt beregning. Gabler
viser videre til at dersom avdøde mottok pensjon
ved dødsfallet som var beregnet etter to ulike
beregningsgrunnlag, blir pensjonsberegningen
åttedelt.

6.4 Ektefellepensjon og egen 
alderspensjon for årskull født fra 
og med 1963

De fleste høringsinstansene som har uttalt seg om
forholdet mellom ektefellepensjon og uttak av
egen alderspensjon før 67 år for årskull født fra og
med 1963, støtter forslagene. Både SPK, KLP,
OPF, Gabler, og Organisasjonene uttrykker at de
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støtter forslagene om at fleksibelt uttak av alders-
pensjon før fylte 67 år ikke skal medføre reduk-
sjon i ektefellepensjonen og at mottak av alders-
pensjon fra stilling med særaldersgrense skal,
som i dag, medføre reduksjon i ektefellepensjo-
nen.

Den eneste høringsinstansen som eksplisitt
ikke støtter forslagene, er LOP. LOP skriver:

«Det er bare for uttak før 67 år at den ikke-
behovsprøvde bruttopensjonen konverteres til
nettopensjonen på 18 % av pensjonsgrunnlaget
mot i dag 9 %. For uttak ved alder 67 og senere
skal en fortsatt bruke dagens sats på 9 prosent.
Det fører til at de med ikke behovsprøvd etter-
lattepensjon vil komme merkbart svakere ut
dersom de tar ut pensjonen ved alder 67 eller
senere.»

6.5 Andre merknader til 
høringsnotatet

Enkelte høringsinstanser (Organisasjonene og
LOP) peker på at høringsnotatet i for liten grad
synliggjør konsekvensene av lovforslagene for
den enkelte. Organisasjonene skriver at det er en
svakhet ved høringsnotatet at konsekvensene av
lovforslaget ikke er utredet på individnivå. De
viser til at konsekvensene er beskrevet overfor
ektefellepensjonistene som gruppe, men at i hvil-
ken grad endringene griper inn overfor enkeltin-
divider ikke er eksemplifisert og i liten grad vur-
dert. Organisasjonene uttaler videre at det hadde
vært enklere å ta stilling til de grunnlovsmessige
sidene dersom utredningen viste konsekvenser på
individnivå.

Kvinner er overrepresenterte blant motta-
kerne av ektefellepensjon. Organisasjonene uttaler
at det ser ut til at departementet mener at
endringene ikke har uheldige likestillingsmessige
konsekvenser fordi de medfører større likebe-
handling mellom aldersgrupper. Organisasjonene
er uenige i en slik vurdering.
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7  Vurdering av forslagene i lys av Grunnlovens § 97

I høringsforslaget mente Arbeids- og sosialdepar-
tementet at forslaget om konvertering av brutto-
beregnet ektefellepensjon til nettoberegnet pen-
sjon ved 67 år var innenfor rammen av Grunnlo-
ven § 97 om at lover ikke skal gis med tilbakevir-
kende kraft. Lovavdelingen i Justis- og bered-
skapsdepartementet ble også bedt om å foreta en
vurdering, og nedenfor følger et sammendrag av
vurderingen de har gitt.

Som utgangspunkt for gjennomgangen, viser
de til sine tidligere uttalelser og relevant retts-
praksis. I en uttalelse fra 2009 om grunnlovsver-
net for ektefellepensjon fra offentlig tjenestepen-
sjon legges det til grunn at vurderingen må bygge
på den såkalte Borthen-normen, det vil si en vur-
dering av om det foreligger «klart urimelig eller
urettferdig» tilbakevirkning.

Først drøftes stillingen for dem som mottar
løpende ektefellepensjon. Hvis forholdene ellers
er like, skal det mindre til før det for denne grup-
pen foreligger «klart urimelig eller urettferdig» til-
bakevirkning enn for personer som ennå ikke
mottar ektefellepensjon. Gruppen deles i tre kate-
gorier:
1. De som mottar behovsprøvd ektefellepensjon
2. De som mottar ikke-behovsprøvd ektefellepen-

sjon, men som ikke mottar egen tjenestepen-
sjon

3. De som mottar ikke-behovsprøvd ektefellepen-
sjon, og som mottar egen tjenestepensjon

Det er kategori 3 som reiser de vanskeligste
spørsmålene, og i gjennomgangen drøftes føl-
gende forhold:
– Rettsposisjonens karakter og grunnlaget for

forventningen om vern mot inngrep
– Inngrepets art og omfang
– Hvor plutselig rammer inngrepet
– De samfunnsmessige behovene for å kunne

endre på regelverket.

Til det første forholdet vil det at ektefellepensjo-
nen er tilstått i seg selv skape grunnlag for innret-
telse. Pensjonen er imidlertid en avledet rett som
har svakere vern enn medlemmets egen rett til
pensjon. Ektefellepensjon er som utgangspunkt

ment å være et supplement til egen inntekt, inklu-
dert pensjoner basert på egen opptjening. Det er
av betydning at det uansett skal skje en ny bereg-
ning av pensjonen når den etterlatte blir 67 år som
kan føre til økt eller redusert utbetaling. Sentralt i
denne sammenheng er at det ikke er noe regel-
verk for samordning av brutto ektefellepensjoner
med alderspensjon etter folketrygdloven kapittel
20 (ny alderspensjon) for 1954-kullet og yngre
kull. En kommer dermed uansett ikke unna at
endringer må skje, noe som bidrar til at preget av
tilbakevirkning dempes. Det har også betydning
at ektefellepensjoner, både i folketrygden og i
offentlig tjenestepensjon, i stadig større grad er
ansett å være i utakt med samfunnsutviklingen.

I gjennomgangen av inngrepets art og omfang
konstaterer Lovavdelingen at den foreslåtte end-
ringen ikke endrer vilkårene for å få ektefellepen-
sjon, men pensjonens størrelse. Inngrepets
omfang må i prinsippet skje ved å sammenligne
ytelsesnivået etter dagens regler med ytelsesni-
vået etter de foreslåtte reglene. Det er summen av
ytelser fra ulike ordninger som er av interesse når
grunnlovmessigheten skal vurderes. Vurderingen
kompliseres av at sammenligningsgrunnlaget
ikke er gitt siden det ikke er regler for samord-
ning av brutto ektefellepensjon med alderspen-
sjon fra folketrygden etter folketrygdloven kapit-
tel 20.

Dagens regler (bruttopensjon) og de fore-
slåtte reglene (nettopensjon) har en felles kjerne
ved at de tar utgangspunkt i avdødes pensjons-
grunnlag og opptjeningsår. Utfordringen når det
gjelder grunnlovsspørsmålet er at nettoordningen
bygger på et snevrere sett av kriterier for bereg-
ning enn det som i dag gjelder for bruttoordnin-
gen. Lovavdelingen viser til høringsnotatet hvor
det framgår at nettoberegnet ektefellepensjon på
individnivå vil kunne bli både høyere og lavere
enn brutto ektefellepensjon etter samordning, og
at forskjellen i enkelttilfeller kan være relativt stor.
Virkningen for årskullene født mellom 1954 og
1963 vil bli begrenset siden dette er årskull som
fortsatt vil få deler av ektefellepensjonen fastsatt
etter gjeldende regler gjennom innfasingsordnin-
gen som er foreslått. Ved avveiningen er det



22 Prop. 71 L 2019–2020
Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover 

(innfasing av nettoberegnet ektefellepensjon)
vesentlig at de nye reglene, på det generelle pla-
net, opprettholder en fordelaktig stilling for dem
som etter dagens regler er best stilt, ved den sær-
skilte satsen for ikke-behovsprøvde ytelser.

Vurderingen må også ta hensyn til om inngre-
pet rammer plutselig, eller om den som rammes,
må være forberedt på at endringer kan skje og
eventuelt gis mulighet til å omstille seg. Med et
innslagspunkt fra fylte 67 år, vil pensjonsmotta-
kere født i 1963 fortsatt ha 10 år på å omstille seg
før overgangen til en nettoberegnet ektefellepen-
sjon. Personer i årskullene fra og med 1954 til og
med 1962 skjermes gjennom innfasingsordningen
som er foreslått. Personer som er født senere enn
1963, har tilsvarende lengre tid til omstilling.
Dette bidrar både til å svekke preget av tilbake-
virkning og til å gi de berørte mulighet til å til-
passe seg.

Samfunnsutviklingen og endringene i pen-
sjonssystemene de siste 20 årene svekker forvent-
ningen om å skjermes mot endringer. Etterlatte av
begge kjønn har lenge blitt forventet å skaffe seg
inntekt og tjene opp pensjon på egen hånd, og lov-
givningen om pensjoner har på en rekke punkter
allerede tatt konsekvensen av et slikt endret syn.
Det er i utgangspunktet et fullt legitimt hensyn å
tilpasse lovgivningen til den alminnelige sam-
funnsutviklingen og de endringene i pensjonssys-
temet som ellers har skjedd de siste 20 årene. I
dette tilfellet er det dessuten nødvendig å gi
regler. Det konkrete forslaget er i stor grad båret
fram av ønsket om å få til en enkel ordning. Som
det framgår av høringsnotatet, er det nær umulig
å utforme samordningsregler mot ny alderspen-
sjon fra folketrygden som har de samme egenska-
pene som dagens samordningsregler.

Forenklingshensynet er relevant, særlig når
regelverket fra før er så komplisert som det er.
Lovavdelingen konstaterer imidlertid at det går en
grense for hvor ulikt en omlegning som skjer av
forenklingsgrunner, kan slå ut for ulike deler av
den berørte gruppen, uten at det blir grunnlov-
messig problematisk.

Det er de mer ytterliggående utslagene av
omlegningen som står i et problematisk forhold til
Grunnloven § 97. Vurderingen er imidlertid van-
skelig, siden Høyesterett ikke har hatt noe klart
sammenlignbart tilfelle til vurdering. Lovavde-
lingen skriver:

«Utfordringen er etter vårt syn størst for noen
av de eldre årskullene. For de eldste av årskul-
lene fra og med 1954 til og med 1962 blir de
negative virkningene av endringen i stor grad
dempet gjennom innfasingsordningen. Perso-

ner født i 1963 vil i dag ha 10 år igjen til de fyller
67 år. Det er først og fremst for noen få årskull
fra 1963 og utover at de negative virkningene
av endringen vil ha full effekt, samtidig som
den reelle muligheten for tilpasning til de
endrede reglene er noe begrenset. For perso-
ner som hører til årskull som er vesentlig
yngre enn 1963, tilsier muligheten for å kunne
tilpasse seg den situasjonen som inntreffer ved
fylte 67 år, at endringene bør kunne aksepteres
uten å komme i konflikt med Grunnloven
§ 97.»

De mener en særlig bør være oppmerksom på
eventuelle tilfeller hvor ektefellepensjonen kan ha
fungert som den viktigste ytelsen til livsopphold,
og dermed som en ytelse med fundamental betyd-
ning for sikring av inntekt og levestandard opp
mot det tilvante. Samtidig erkjennes det, på bak-
grunn av rettspraksis, at det vil være et spørsmål
hvor langt det kreves at lovgiver fanger opp
enkeltstående urimelige utslag av en lovendring.

Avslutningsvis, for gruppen etterlatte som i
dag mottar ikke-behovsprøvd ektefellepensjon, og
som mottar egen tjenestepensjon (kategori 3),
uttales følgende:

«De forenklingsgrunnene som har båret frem
hovedinnretningen av lovforslaget nå, og de
innvendingene som taler mot alternative løs-
ninger som ASD har drøftet, taler med styrke
for at en holder fast ved den modellen for tilpas-
ning av offentlige tjenestepensjoner til ny
alderspensjon etter folketrygden som er valgt i
høringsnotatet. Gitt at en holder fast ved den
modellen som er skissert i høringsnotatet, bør
tvil om grunnlovmessigheten av de mest pro-
blematiske tilfellene kunne skje ved en økning
av 18 %-satsen som høringsnotatet la til grunn.
Hva som her er en tilfredsstillende sats, må
nødvendigvis bero på et skjønn.»

Lovavdelingen drøfter så om overgangen fra
behovsprøvd brutto ektefellepensjoner til netto-
pensjoner (kategori 1), kan innebære klart urime-
lig eller urettferdig tilbakevirkning. På bakgrunn
av høringsnotatet konstateres det at den foreslåtte
overgangen til nettoberegning i hovedtrekk vil gi
positive utslag for pensjonsmottakere som i dag
mottar behovsprøvde pensjoner etter bruttoord-
ningen, jf. uttalelsen om at de behovsprøvde ekte-
fellepensjonene i gjennomsnitt utgjør om lag 60
prosent av netto ektefellepensjon. Ut fra styrken i
grunnlovsvernet og de øvrige momentene som
inngår i grunnlovsvurderingen, antar Lovavde-
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lingen at eventuelle negative utslag for pensjons-
mottakere i disse gruppene normalt vil være så
små at spørsmålet om ulovlig tilbakevirkning etter
Grunnloven § 97 ikke vil komme på spissen.

For pensjonister som mottar ikke-behovs-
prøvd brutto ektefellepensjon uten å motta egen
tjenestepensjon (kategori 2), vil tapet være min-
dre enn for gruppen som har egen tjenestepen-
sjon. Dersom det skulle vise seg at det innen
denne kategorien finnes personer som opplever
inngrep som ut fra omfang og øvrige omstendig-
heter er sammenlignbare med tilfeller i kategori 3
(ikke-behovsprøvd ektefellepensjon med egen tje-
nestepensjon) og som kan regnes som grunnlov-
messig problematiske, vil de grunnlovmessige
betenkelighetene også gjøre seg gjeldende for
dem.

Uttalelsen tar til slutt opp gruppen som ennå
ikke mottar ektefellepensjon. Det konstateres at
disse ikke rammes av forslaget på en slik måte at
det kommer i konflikt med Grunnloven § 97. I
praksis omfatter spørsmålet bare 1954-kullet.

Dette kullet får på grunn av den foreslåtte innfa-
singsordningen fra 67 år 1/10 av ektefellepensjo-
nen beregnet som en nettoytelse og 9/10 bereg-
net som en bruttoytelse som samordnes etter gjel-
dende regler.

Arbeids- og sosialdepartementet viser til gjen-
nomgangen av regelverket for ektefellepensjon
som viser store forskjeller mellom ulike grupper.
Forskjellene relaterer seg til alderen til gjenle-
vende, når dødsfallet skjedde, når ekteskapet ble
inngått og når avdøde ble medlem. I dag kan flere
av forskjellene bli oppfattet som lite velbegrunnet.
Dette gjelder særlig reglene om ikke-behovsprøvd
bruttoberegnet ektefellepensjon. Reglene her er
utformet for en annen tid hvor kvinner som oftest
ikke hadde egen arbeidsinntekt, men var for-
sørget av mannen. Etter hvert har kvinners delta-
kelse i arbeidslivet blitt en selvfølge, og i en slik
situasjon passer ikke lenger reglene om ikke-
behovsprøvd ektefellepensjon. Dette er etter
departementets syn et viktig element i grunnlovs-
vurderingen.
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8  Departementets vurdering og forslag

8.1 Overgang til nettoberegnet 
ektefellepensjon

Reglene for samordning av brutto ektefellepen-
sjon fra offentlig tjenestepensjon er noe av det
mest kompliserte regelverket i pensjonssys-
temet. Regelverket vil kompliseres ytterligere der-
som samordningsreglene også skal tilpasses inn-
fasingen av ny alderspensjon fra folketrygden fra
og med 1954-kullet. Det vil være tilnærmet umulig
å utforme samordningsregler mot ny alderspen-
sjon fra folketrygden som har de samme egenska-
pene som dagens samordningsregler. Det er der-
for ikke til å unngå at personer som har rett på
brutto ektefellepensjon og som delvis tjener opp
alderspensjon i folketrygden etter nye opptje-
ningsregler, vil få andre pensjonsnivåer enn eldre
årskull.

Departementet argumenterte i høringsnotatet
for at det vil være uheldig å ytterligere komplisere
regelverket for å beregne ektefellepensjoner med
et nytt sett med kompliserte samordningsregler.
Departementet argumenterte derfor for at det vil
være bedre å beregne ektefellepensjonen uavhen-
gig av ytelsen fra folketrygden. Når det uansett
nødvendigvis vil måtte bli forskjellige beløp etter
samordning med ny folketrygd, kom departemen-
tet til at det er mer hensiktsmessig at ektefelleytel-
sen beregnes direkte, uten å gå veien om samord-
ning med ny folketrygd.

De fleste høringsinstansene har gitt uttrykk
for at de støtter departementets vurdering i å
erstatte bruttoytelsen med en nettoberegnet
ytelse fra 67 år.

Pensjonistforbundet har utrykt at de kun støtter
forslaget om nettoberegnet ektefellepensjon forut-
satt at det suppleres med en sikringsordning som
sikrer at pensjonsnivået ikke blir lavere enn
beregningen av ektefellepensjon etter gamle
regler, dvs. samordnet med gammel folketrygd.

Departementet mener at sikringsordningen
som Pensjonistforbundet skisserer, har flere uhel-
dige sider. For det første vil det innebære et mer
komplisert regelverk, og for det andre vil det inne-
bære økte utgifter sammenlignet med dagens
regelverk. Det viktigste argumentet mot en slik

sikringsordning er imidlertid at ny og gammel
opptjeningsmodell i folketrygden har helt forskjel-
lige egenskaper. Personer som ville fått relativt
mye ektefellepensjon med gamle samordnings-
regler, ville ikke nødvendigvis fått like høy ektefel-
lepensjon i en eventuell samordning mot ny folke-
trygd. Det blir derfor, slik departementet ser det,
uheldig å beregne ektefellepensjonen som om fol-
ketrygden ikke var lagt om. Også de som mottar
alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon, vil
oppleve at tjenestepensjonen etter samordning
blir forskjellig avhengig av om den samordnes
med gammel eller ny folketrygd. Det har aldri
vært aktuelt å beregne alderspensjonen fra offent-
lig tjenestepensjon som om folketrygden ikke var
lagt om. Departementet mener at dette også må
gjelde for ektefellepensjoner.

Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP)
har utrykt at høringsnotatet gir minimalt med
informasjon om hvordan virkningen av forslagene
påvirker de ulike mottakergruppene. LOP mener
at endringsforslagene er for dårlig utredet og uten
beregninger som beskriver effektene av forsla-
gene. De ber om at slike analyser igangsettes og
at forslagene sendes på ny høring når resultatene
foreligger.

Departementet viser til at det ikke finnes sam-
ordningsregler for bruttoberegnet ektefellepen-
sjon mot ny folketrygd og at det derfor ikke lar
seg gjøre å beregne effektene av forslaget, sam-
menlignet med om det ikke gjøres endringer. Det
synes som om LOP mener at det først burde eta-
bleres et helt nytt sett med samordningsregler, for
deretter å sammenligne hvordan netto ektefelle-
pensjon slår ut sammenlignet med et sett med
samordningsregler som ikke er vedtatt. Slik
departementet ser det vil dette være lite hensikts-
messig. Departementets hovedbegrunnelse for å
innfase netto ektefellepensjon er at ny opptje-
ningsmodell for alderspensjon fra folketrygden
har en helt annen oppbygging enn den gamle opp-
tjeningsmodellen, og består av helt nye elementer.
Den nye alderspensjonen fra folketrygden er
utformet som en beholdning som omregnes til en
ytelse ved hjelp av folketrygdens delingstall og er
i liten grad egnet til å inngå som fradrag i en ikke
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levealdersjustert bruttoytelse. Departementet kan
ikke se at det er hensiktsmessig først å etablere
nye samordningsregler for en ytelse som en i
utgangspunktet vurderer å være dårlig egnet til å
inngå som fradrag i en ikke levealdersjustert brut-
toytelse, for deretter å sammenligne disse sam-
ordningsreglene med nettoberegnede ytelser.

Departementet viser til at de fleste høringsin-
stansene støtter forslaget om å innfase nettobe-
regnet ektefellepensjon fra 67 år og mener at det
ikke har fremkommet tungtveiende momenter i
høringen som tilsier en annen løsning. Departe-
mentet opprettholder derfor forslaget om at
brutto ektefellepensjon skal erstattes av nettobe-
regnet ektefellepensjon fra 67 år for årskull født
fra og med 1954.

Departementet har vurdert om regler om
overgang til nettoberegnet ektefellepensjon skulle
suppleres med en garantibestemmelse som sikrer
at samlet pensjon (ektefellepensjon og alderspen-
sjon fra folketrygden) minst skal utgjøre bruttoni-
vået på ektefellepensjonen. En eventuell garanti-
bestemmelse vil måtte ta hensyn til både leveal-
dersjustering og fleksibelt uttak av alderspensjon
fra folketrygden. Departementet viser her til at
etter gjeldende regelverk kompenserer ikke ekte-
fellepensjonen for hverken levealdersjustering
eller tidlig uttak av alderspensjon fra folketryg-
den. Det betyr at det også etter gjeldende regel-
verk vil kunne være tilfeller hvor samlet pensjon
er lavere enn bruttonivået, for eksempel ved tidli-
guttak av alderspensjon fra folketrygden.

Nettoberegnet ektefellepensjon vil typisk være
klart lavere enn bruttoberegnet ektefellepensjon
etter samordning når gjenlevende har høy egen-
opptjent alderspensjon fra folketrygden, spesielt i
kombinasjon med egen alderspensjon fra offentlig
tjenestepensjon. En garantibestemmelse som sik-
rer nivået på samlet pensjon, ville typisk ikke slått
inn i disse tilfellene. Her vil egen alderspensjon fra
folketrygden alene være høyere enn bruttonivået
på ektefellepensjonen.

For de behovsprøvde ektefellepensjonene er
det en begrensning på summen av egen alders-
pensjon fra offentlig tjenestepensjon og ektefelle-
pensjonen. Med netto etterlattepensjoner er det
ikke behov for å videreføre en slik regel. Med en
eventuell garantibestemmelse som sikrer nivået
på samlet pensjon, måtte en slik begrensningsre-
gel videreføres, for å unngå at ektefellepensjonen
blir klart gunstigere enn med dagens regler.
Begrensningsregelen ville da også måtte tilpasses
at årskull født fra og med 1963 fra 2020 får en ny
tjenestepensjon (påslagspensjon), som blir bereg-
net uavhengig av folketrygden. En garantibestem-
melse ville altså komplisere regelverket betrakte-
lig.

Departementet viser til at Lovavdelingens skri-
ver at de forenklingsgrunnene som har båret frem
hovedinnretningen av lovforslaget, og de innven-
dingene som taler mot alternative løsninger, taler
for at en holder fast ved den modellen for tilpas-
ning av offentlige tjenestepensjoner til ny alders-
pensjon etter folketrygden som er valgt i
høringsnotatet.

Departementet viser også til at SPK uttaler at
en eventuell garantibestemmelse vil motvirke for-
enklingene som en nettoordning er ment å oppnå.
Departementet har derfor kommet til at det ikke
foreslås en garantibestemmelse.

8.2 Dimensjonering

Når det gjelder nivået på satsene, støtter
høringsinstansene i all hovedsak at satsen skal dif-
ferensieres mellom de behovsprøvde og ikke-
behovsprøvde ektefellepensjonene.

Akademikerne har argumentert for at satsene
generelt skal være høyere, mens Organisasjonene
har argumentert for at satsen for de ikke-behovs-
prøvde ektefellepensjonene skal være høyere.

Departementet viser igjen til at det ikke finnes
samordningsregler for bruttoberegnet ektefelle-

Tabell 8.1 Gjennomsnittlig månedlig utbetalt ektefellepensjon ved utgangen av 2018. 
Ektefellepensjon fra 67 år. SPK

Type ektefellepensjon Egen tjenestepensjon Gjennomsnittlig utbetaling

Netto Ja/nei 2 781 kroner

Behovsprøvd brutto Nei 1 945 kroner

Ikke-behovsprøvd brutto Nei 6 590 kroner

Behovsprøvd brutto Ja 826 kroner

Ikke-behovsprøvd brutto Ja 12 030 kroner
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pensjon mot ny alderspensjon fra folketrygden og
at det derfor ikke lar seg gjøre å beregne effek-
tene av lovforslaget sammenlignet med å ikke
vedta lovforslaget. Det vi kan sammenligne lovfor-
slaget med, er brutto ektefellepensjon etter sam-
ordning mot gammel folketrygd, dvs. som om fol-
ketrygden ikke var lagt om. En slik sammenlig-
ning viser at det er store nivåforskjeller mellom de
ikke-behovsprøvde og de behovsprøvde ektefelle-
pensjonene og at nivåene i stor grad påvirkes av
hvorvidt den gjenlevende har egen alderspensjon
fra offentlig tjenestepensjon.

Tabell 8.1 viser månedlig utbetalt ektefellepen-
sjon fra SPK ved utgangen av 2018 etter hvilken
kategori ektefellepensjonen er (nettoberegnet,
brutto behovsprøvd uten egenpensjon, brutto
ikke-behovsprøvd uten egenpensjon, brutto
behovsprøvd med egenpensjon og brutto ikke-
behovsprøvd med egenpensjon). Statistikken
inneholder kun ektefellepensjon som utbetales fra
67 år.

I gjennomsnitt er de behovsprøvde ektefelle-
pensjonene lavere enn de nettoberegnede ektefel-
lepensjonene. I gjennomsnitt utgjør de behovs-
prøvd ektefellepensjonene om lag 60 prosent av
netto ektefellepensjon. I gjennomsnitt er de ikke-
behovsprøvde ektefellepensjonene om lag tre gan-
ger så høye som de nettoberegnede ektefellepen-
sjonene.

Tabell 8.2 gir informasjon om spredningen i
utbetalt beløp innenfor de ulike typene ektefelle-
pensjoner.

Beregningene som KLP fremlegger i sitt
høringssvar, bekrefter bildet fra statistikken fra
SPK. De behovsprøvde ektefellepensjonene, etter
samordning med gammel folketrygd, gir i gjen-
nomsnitt lavere utbetalinger enn lovforslaget,
mens de ikke-behovsprøvde ektefellepensjonene,
etter samordning med gammel folketrygd, gir i
gjennomsnitt høyere utbetalinger enn lovforsla-
get. Med en sats på 18 prosent indikerer beregnin-
gene fra KLP at utbetalingene med netto ektefelle-
pensjon er om lag 32 prosent lavere enn ikke-
behovsprøvd brutto ektefellepensjon etter sam-
ordning med gammel folketrygd. Om lag 25 pro-
sent ville fått økt utbetaling med en nettosats på 18
prosent og om lag 75 prosent ville fått redusert
utbetaling. Departementet understreker at tallene
både fra SPK og KLP sammenligner utbetalinger
fra bruttoordningen med dagens samordningsre-
gler, dvs. mot gammel folketrygd.

Tallene fra SPK og KLP indikerer altså at over-
gang til nettoberegnet ektefellepensjon med ordi-
nær sats på 9 prosent vil innebære høyere ytelser i
gjennomsnitt enn med dagens regler for de med
rett til behovsprøvd ektefellepensjon. Departe-
mentet mener likevel at satsen på ytelsen som
skal erstatte bruttoberegnede ektefellepensjoner
ikke skal settes lavere enn den satsen som gjelder
for de som i dag har nettoberegnet ektefellepen-
sjon (9 prosent av pensjonsgrunnlaget ved full
opptjeningstid i tjenestepensjonsordningen).

Departementet viser til at Lovavdelingen antar
eventuelle negative utslag for pensjonsmottakere i

Tabell 8.2 Andel i prosent med månedlig utbetaling innenfor gitte intervaller. 
Ektefellepensjon ved utgangen av 2018. Ektefellepensjon fra 67 år. SPK

Månedlig beløp 
(kroner)

Ikke-behovsprøvd,
uten egenpensjon

Behovsprøvd,
uten egenpensjon

Ikke-behovsprøvd,
med egenpensjon

Behovsprøvd,
med egenpensjon Netto

< 1000 8,9 38,6 2,3 79,4 22,7

1000–1999 7,6 23,3 3,1 6,0 13,6

2000–4999 24,0 30,9 8,6 10,1 56,9

5000–9999 39,1 6,1 21,8 3,5 6,8

10 000–14 999 15,5 0,8 29,6 0,9 0,0

15 000–19 999 4,4 0,2 28,5 0,1 0,0

20 000–24 999 0,5 0,1 5,3 0,0 0,0

25 000–29 999 0,1 0,0 0,7 0,0 0,0

≥ 30 000 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

Antall totalt 14 775 3 417 8 532 1 857 295
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denne gruppen normalt vil være så små at spørs-
målet om ulovlig tilbakevirkning etter Grunnloven
§ 97 ikke vil komme på spissen.

Departementet opprettholder forslaget om at
nettosatsen skal være 9 prosent for de som i dag
har rett til behovsprøvd brutto ektefellepensjon.

Departementet viser til at det høye nivået på
utbetalt beløp etter samordning for de ikke-behovs-
prøvde ytelsene har sammenheng med hvem som
opprinnelig var målgruppen for ytelsen: hjemme-
arbeidende kvinner som ikke hadde egen arbeids-
inntekt eller alderspensjon. Fra 67 år har alle en
ubetinget rett til alderspensjon fra folketrygden.
Også gjenlevende med lav egenopptjening er sik-
ret en anstendig alderspensjonen fra folketryg-
den. Minste pensjonsnivå for enslige har økt både
i 2016, i 2017 og i 2019. Det gis også pensjonsopp-
tjening for omsorgsarbeid.10 Dette trekker i ret-
ning av høyere alderspensjon fra folketrygden for
dem som har hatt lav eller ingen arbeidsinntekt.

Departementet viser til at Lovavdelingen tar
noen forbehold når det gjelder den grunnlovsmes-
sige vurderingen for dem som mottar ikke-behovs-
prøvd ektefellepensjon, særlig blant de som i til-
legg mottar egen tjenestepensjon og som fullt ut
skal omfattes av de foreslåtte reglene. Lovavde-
lingen antyder at tvil om grunnlovmessigheten
kan møtes ved en økning av satsen som
høringsnotatet la til grunn. Lovavdelingen skriver
videre at hva som her er en tilfredsstillende sats
nødvendigvis må bero på et skjønn.

Departementet ønsker ikke å foreslå end-
ringer hvor det er tvil om forslagene er innenfor
Grunnlovens rammer. For å være sikker på at lov-
forslagene er innenfor Grunnlovens rammer, har
departementet kommet til at nettosatsen for de
ikke-behovsprøvde ektefellepensjonene skal være
høyere enn forslaget i høringsnotatet. Departe-
mentet viser til at de ikke-behovsprøvde ektefelle-
pensjonene i gjennomsnitt er om lag tre ganger så
høye som de nettoberegnede ektefellepensjonene.
Departementet foreslår at nettosatsen skal være
27 prosent for de som i dag har ikke-behovsprøvd
brutto ektefellepensjon.

Departementet viser til at Lovavdelingen kun
tar forbehold når det gjelder noen få årskull fra
1963 og utover. Lovavdelinger skriver at for perso-
ner som hører til årskull som er vesentlig yngre
enn 1963, tilsier muligheten for å kunne tilpasse
seg den situasjonen som inntreffer ved fylte 67 år,
at endringene bør kunne aksepteres uten å
komme i konflikt med Grunnloven § 97. Dette

betyr, etter departementets vurdering, at nettosat-
sen på 27 prosent kan reserveres for årskull født
før 1968 og at det er tilstrekkelig med en nettosats
på 18 prosent for yngre årskull uten å komme i
konflikt med Grunnloven.

Når departementet likevel ikke foreslår å
reservere nettosatsen på 27 prosent til kull født
før 1968, skyldes dette administrative hensyn. Det
vil kun være snakk om noen titalls personer med
rett til ikke-behovsprøvd brutto ektefellepensjon
som er født fra og med 1968.

Med en nettosats på 27 prosent for denne
gruppen, vil de ikke-behovsprøvde ektefellepen-
sjonene være tre ganger så gunstige som andre
ektefellepensjoner for årskull født fra og med
1963. For årskull født før 1963 vil deler av ektefel-
lepensjonen fortsatt bli beregnet etter gjeldende
regler.

Enkelte av høringsinstansene har etterlyst
eksempelberegninger som viser hvordan forsla-
gene vil slå ut for den enkelte. Det vises til avsnitt
9.2.

8.3 Innfasing

Det har ikke framkommet innvendinger mot for-
slagene i høringsnotatet om hvordan nettobereg-
net ektefellepensjon skal fases inn. Departemen-
tet opprettholder derfor forslaget om at innfasin-
gen skal skje i takt med innfasingen av ny opptje-
ningsmodell i folketrygden. Andelen som blir
beregnet som en nettoytelse, skal tilsvare andelen
av alderspensjonen fra folketrygden som er
beregnet med ny opptjeningsmodell. Dvs. at fra
fylte 67 år får 1954-kullet får 1/10 av ektefellepen-
sjonen beregnet som en nettoytelse og 9/10
beregnet som en bruttoytelse som samordnes
etter gjeldende regler, 1955-kullet får 2/10 bereg-
net som en nettoytelse og 8/10 beregnet som en
bruttoytelse osv. Med en slik innfasing vil en
unngå ytterligere sett med kompliserte samord-
ningsregler, og en vil også unngå at det blir store
forskjeller mellom påfølgende årskull. For over-
gangskullene 1954–1962 vil dette bety at det gjø-
res to beregninger: En bruttoberegning som sam-
ordnes som om all opptjening hadde skjedd etter
gamle opptjeningsregler i folketrygden, og en
nettoberegning. De to delene veies sammen med
de samme vektene som benyttes for alderspen-
sjon fra folketrygden.

Se lovforslagene i lov om Statens pensjons-
kasse § 34 fjerde ledd, lov om pensjonsordning for
apotekvirksomhet mv. § 17 fjerde ledd, lov om10 Fra og med 1992 i gammel opptjeningsmodell og med tilba-

kevirkning i ny opptjeningsmodell.
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pensjonsordning for sykepleiere § 19 b fjerde ledd
og samordningsloven § 3.

8.4 Ektefellepensjon og egen 
alderspensjon for årskull født fra 
og med 1963

Behovsprøvd brutto ektefellepensjon reduseres
etter gjeldende regler dersom gjenlevende har
egen alderspensjon eller uførepensjon fra en
offentlig tjenestepensjonsordning. I høringsnota-
tet argumenterte departementet for at fleksibelt
uttak tilsier at ektefellepensjonen ikke skal redu-
seres ved uttak av fleksibel alderspensjon fra
offentlig tjenestepensjon før 67 år, dvs. pensjon
etter kapittel 5 a i lov om Statens pensjonskasse.

Medlemmer som fratrer en stilling med sær-
aldersgrense kan motta en usamordnet brutto-
beregnet alderspensjon fram til 67 år. I hørings-
notatet argumenterte departementet for at ekte-
fellepensjonen skal reduseres ved mottak av sær-
alderspensjon. Dette innebærer at for årskull født
fra og med 1963 skal ektefellepensjonen reduse-
res ved mottak av egen alderspensjon som gis
etter lov om Statens pensjonskasse kapittel 5.

De høringsinstansene som har uttalt seg, har
støttet forslagene med unntak av LOP. Uttalelsene
fra LOP kan tyde på at de har misforstått forslaget
i høringsnotatet. LOP synes å tro at forslaget inne-
bærer at ektefellepensjonen fra 67 år skal bereg-
nes forskjellig avhengig av hvorvidt egen alders-
pensjon fra offentlig tjenestepensjon tas ut før
eller etter 67 år. LOP skriver:

«For uttak ved alder 67 og senere skal en fort-
satt bruke dagens sats på 9 prosent. Det fører
til at de med ikke behovs prøvd etterlattepen-
sjon vil komme merkbart svakere ut dersom de
tar ut pensjonen ved alder 67 eller senere.»

Forslagene om forholdet mellom egen alderspen-
sjon og ektefellepensjon gjelder kun beregning av
ektefellepensjon før 67 år, forslagene påvirker ikke
beregningen av ektefellepensjon fra 67 år. Det
betyr at ektefellepensjonen fra 67 år skal beregnes
likt uavhengig av når den enkelte tar ut egen
alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon. Dvs.
at de ikke-behovsprøvde ektefellepensjonene skal
beregnes med en forhøyet sats fra 67 år, uavhen-
gig av uttakstidspunkt for egen alderspensjon fra
offentlig tjenestepensjon.

Departementet opprettholder forslaget fra
høringsnotatet om at ektefellepensjonen ikke skal
reduseres ved uttak av fleksibel alderspensjon fra
offentlig tjenestepensjon før 67 år, dvs. pensjon
etter kapittel 5 a i Lov om Statens pensjonskasse.

Departementet opprettholder også forslaget
fra høringsnotatet om at ektefellepensjonen skal
reduseres ved uttak av særalderspensjon fra
offentlig tjenestepensjon før 67 år, dvs. pensjon
etter kapittel 5 i Lov om Statens pensjonskasse.

Det er ikke nødvendig å gjøre lovendringer.
Dagens bestemmelser i lov om Statens pensjons-
kasse § 35 første ledd og lov om pensjonsordning
for sykepleiere § 20 første ledd bokstav a første
ledd, forteller at bruttoberegnet behovsprøvd
ektefellepensjon skal reduseres ved uttak av alders-
pensjon fra offentlig tjenestepensjon etter kapittel
5 i lov om Statens pensjonskasse og kapittel 4 i lov
om pensjonsordning for sykepleiere. Det inklude-
rer særalderspensjon før fylte 67 år. I lov om pen-
sjonsordning for apotekvirksomhet mv. er dette
en uaktuell problemstilling siden det ikke er lov-
festet nye regler for alderspensjon slik det er i lov
om Statens pensjonskasse og lov om pensjonsord-
ning for sykepleiere.

Det er imidlertid behov for å rette opp to feil
som ble gjort i lov om pensjonsordning for syke-
pleiere da nye regler for alderspensjon ble lovfes-
tet i lov 21. juni 2019 nr. 26. Den ene feilen skjedde
da det ble presisert i § 20 første ledd bokstav a før-
ste ledd at bruttoberegnet behovsprøvd ektefelle-
pensjon skal reduseres ved uttak av alderspensjon
etter kapittel 4. Da ble andre og tredje ledd samti-
dig opphevet. Dette var ikke meningen, og andre
og tredje ledd tilbakeføres slik de lød før de ble
opphevet. Den andre feilen skjedde da § 19 a før-
ste ledd tredje punktum ble endret. Endringen
skulle vært i fjerde punktum. Tredje punktum får
derfor tilbake sin tidligere ordlyd («Se likevel over-
gangsregler i § 19 b.») og fjerde punktum blir ret-
tet opp slik meningen var med lov 21. juni 2019 nr.
26.

Se lovforslaget i lov om pensjonsordning for
sykepleiere § 19 a første ledd tredje og fjerde
punktum og § 20 første ledd bokstav a andre og
tredje ledd.

Det er også behov for å rette opp en lovhenvis-
ning i samordningsloven § 10. Bestemmelsen gjel-
der samordning av uføre- og alderspensjon. Rett
henvisning vedrørende uførepensjon skal være
§ 3 tredje ledd første og tredje punktum i samord-
ningsloven; ikke § 3 andre ledd første og tredje
punktum.
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8.5 Tydeliggjøring av hvem som 
omfattes av reglene for 
bruttoberegnet ektefellepensjon

Som vist ovenfor ble nettoberegnet etterlattepen-
sjon innført fra 2001, men som en overgangsord-
ning gjelder den gamle beregningsmåten som
krever samordning med folketrygdens pensjoner.
Det framgår ikke på en helhetlig måte hvem som
omfattes av reglene for slik bruttoberegnet ekte-
fellepensjon. Hvem som omfattes framgår av

endringslover. For å tydeliggjøre hvem som
omfattes, foreslår departementet endring av lov
om Statens pensjonskasse § 34 første og tredje
ledd, lov om pensjonsordning for apotekvirksom-
het mv. § 17 første og tredje ledd og lov om pen-
sjonsordning for sykepleiere § 19 b første ledd og
§ 20 første ledd. Det vises til lovforslagene og
gjennomgangen av gjeldende rett i avsnitt 3.2.
Endringen medfører ingen realitetsendring. For-
slaget har ikke vært på høring da det er ansett for
å være unødvendig.
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9  Økonomiske og administrative virkninger. 
Likestillingsmessige konsekvenser. Ikrafttredelse

9.1 Økonomiske virkninger

Tradisjonelt anslås effektene av et forslag ved å
sammenlikne forslaget med et alternativt forslag,
for eksempel å ikke gjøre noen endringer. Det er
ikke en mulighet i dette tilfellet, fordi departemen-
tet mener det ikke er et realistisk alternativ å sam-
ordne med gammel opptjeningsmodell for alders-
pensjon fra folketrygden for den delen som er
tjent opp med ny opptjeningsmodell for alderspen-
sjon fra folketrygden. I teorien kunne en fortsatt å
samordne som om ny opptjeningsmodell i folke-
trygden ikke eksisterte, men det ville bety at
enkelte ville få samordnet tjenestepensjonen med
en hypotetisk folketrygd som var helt forskjellig
fra den folketrygden de faktisk vil motta. Dette
ville åpenbart kunne gi svært uheldige utslag.
Alternativet til innfasing av nettoberegnede
ytelser ville vært å utforme nye samordningsre-
gler. Hvorvidt hypotetiske nye samordningsregler
samlet sett ville gitt høyere eller lavere utbetalin-
ger enn de reglene som foreslås, vil åpenbart
avhenge av hvor gunstige de nye samordningsre-
glene ble utformet.

Departementet vurderer at de økonomiske
virkningene av de foreslåtte reglene er minimale
sammenlignet med en hypotetisk videreføring av
de gamle samordningsreglene. Dette kommer for
det første av at reglene kun vil få effekt for få per-
soner, og for flertallet som omfattes vil reglene
kun påvirke en andel av pensjonen. For godt over
halvparten av de som omfattes av reglene, vil
minst halvparten av ektefellepensjonen fortsatt bli
beregnet etter gjeldende regler. I SPK og KLP er
det totalt kun 179 personer som vil få ektefellepen-
sjonen fra 67 år i sin helhet beregnet med de fore-
slåtte reglene.

Det er høyst 179 personer som kan motta flek-
sibel offentlig tjenestepensjon tatt ut før 67 år. Det
er imidlertid ikke alle disse som vil ha en egen-
opptjent alderspensjon fra en offentlig tjeneste-
pensjonsordning, og av disse igjen vil det heller
ikke være alle som velger å ta ut en slik pensjon

før 67 år. Forslaget om at brutto ektefellepensjon
ikke skal reduseres ved mottak av fleksibel offent-
lig tjenestepensjon før 67 år, anslås dermed å ha
neglisjerbare økonomiske virkninger.

9.2 Eksempelberegninger

Som nevnt tidligere er det ikke rett fram å vurdere
hva som er det riktige sammenligningsgrunnlaget
for de foreslåtte reglene, ettersom det ikke finnes
samordningsregler mot ny opptjeningsmodell i
folketrygden. I figurene under sammenlignes de
foreslåtte reglene med regelverket som gjelder
for gjenlevende født i 1953. Figurene forutsetter et
fast pensjonsgrunnlag for avdøde og så illustreres
det hvordan ektefellepensjonen påvirkes av gjen-
levendes beregningsgrunnlag.

I figur 9.1 forutsettes det at avdødes pensjons-
grunnlag er 6 G og at gjenlevende ikke har egen
tjenestepensjon fra offentlig tjenestepensjon. I
dette tilfellet er utbetalt brutto behovsprøvd ekte-
fellepensjon uavhengig gjenlevendes egen alders-
pensjon fra folketrygden ettersom samordnings-
fradraget kun relateres til grunnpensjonen til
avdøde og tilleggspensjonen til avdøde. Netto
ektefellepensjon er om lag 6900 kroner høyere
enn utbetalt brutto ektefellepensjon for de
behovsprøvde ytelsene.

For de ikke-behovsprøvde ytelsene er utbetalt
ektefellepensjon, etter samordning, også avhen-
gig av gjenlevendes tilleggspensjon ved at hele
den egenopptjente tilleggspensjonen skjermes fra
samordning. Her vil altså utbetalt ektefellepensjon
øke med gjenlevendes egen tilleggspensjon fram
til egen tilleggspensjon er like høy som en kombi-
nert tilleggspensjon. Når gjenlevendes egenopp-
tjente tilleggspensjon er like høy eller høyere enn
en kombinert tilleggspensjon, gjøres det ikke fra-
drag for tilleggspensjonen. I dette eksempelet er
utbetalt netto ektefellepensjon høyere enn brutto
ektefellepensjon når gjenlevende har et pensjons-
grunnlag lavere enn om lag 9,3 G.
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I figur 9.2 forutsettes det av avdødes pensjons-
grunnlag er 8 G. Utbetalt brutto behovsprøvd
ektefellepensjon er fortsatt uavhengig gjenleven-
des egen alderspensjon fra folketrygden ettersom
samordningsfradraget kun relateres til grunnpen-
sjonen til avdøde og tilleggspensjonen til avdøde. I
dette tilfellet er årlig netto ektefellepensjon om lag
38 800 kroner lavere enn utbetalt brutto ektefelle-
pensjon for de behovsprøvde ytelsene.

For de ikke-behovsprøvde ytelsene er utbetalt
ektefellepensjon også avhengig av gjenlevendes
tilleggspensjon ved at hele den egenopptjente til-
leggspensjonen skjermes fra samordning. Her vil
altså utbetalt ektefellepensjon øke med gjenleven-
des egen tilleggspensjon fram til egen tilleggspen-
sjon er like høy som en kombinert tilleggspen-
sjon. Når gjenlevendes egenopptjente tilleggspen-
sjon er like høy eller høyere enn en kombinert til-

Figur 9.1 Årlig ektefellepensjon i kroner. Avdødes pensjonsgrunnlag er 6 G. Uten egen tjenestepensjon fra 
offentlig tjenestepensjon.

Forutsetninger: Minst 40 opptjeningsår i folketrygden, full trygdetid, gjenlevende har hatt jevn inntekt. Avdøde har full opptjening.
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Figur 9.2 Årlig ektefellepensjon i kroner. Avdødes pensjonsgrunnlag er 8 G. Uten egen tjenestepensjon fra 
offentlig tjenestepensjon.

Forutsetninger: Minst 40 opptjeningsår i folketrygden, full trygdetid, gjenlevende har hatt jevn inntekt. Avdøde har full opptjening.
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leggspensjon, gjøres det ikke fradrag for tilleggs-
pensjonen. I dette eksempelet øker utbetalt brutto
ektefellepensjon fram til gjenlevende har et pen-
sjonsgrunnlag på om lag 11,7 G. Her er netto ekte-
fellepensjon høyere enn brutto ektefellepensjon
når gjenlevende har et pensjonsgrunnlag lavere
enn om lag 7,5 G.

I figur 9.3 forutsettes det at avdødes pensjons-
grunnlag er 6 G og at gjenlevende har egen tjenes-
tepensjon fra offentlig tjenestepensjon. Her vil
utbetalt brutto behovsprøvd ektefellepensjon
være avhengig av gjenlevendes egen alderspen-
sjon fra folketrygden både gjennom 60-prosents
begrensingen og ved at samordningsfradraget
begrenses etter hvor mye som er trukket i egen
alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon. I dette
tilfellet er brutto ektefellepensjon høyere enn
netto ektefellepensjon når gjenlevende har et pen-
sjonsgrunnlag under om lag 6,4 G.

For de ikke-behovsprøvde ytelsene er utbetalt
ektefellepensjon ikke begrenset gjennom noen 60-
prosentregel. Det er i prinsippet kun gjenlevende-
fordelen i alderspensjonen fra folketrygden som
går til fradrag pluss differansen mellom et ikke
levealdersjustert og et levealdersjustert fradrag
for grunnpensjonen. Dette betyr at samordnings-
fradraget reduseres, og utbetalt ektefellepensjon
øker, fram til gjenlevendes tilleggspensjon er like
høy som en kombinert tilleggspensjon. Her er
brutto ektefellepensjon høyere enn netto ektefel-
lepensjon i hele inntektsintervallet og differansen

øker fram til gjenlevende har et pensjonsgrunnlag
på om lag 9,3 G.

I figur 9.4 forutsettes det at avdødes pensjons-
grunnlag er 8 G. Mekanismene er de samme som
i figur 9.3, men beløpene endres naturligvis ved at
pensjonsgrunnlaget til avdøde er høyere.

For de behovsprøvde ytelsene er brutto ekte-
fellepensjon høyere enn netto ektefellepensjon for
pensjonsgrunnlag opp til om lag 9 G. For de ikke-
behovsprøvde ytelsene er brutto ektefellepensjon
høyere enn netto ektefellepensjon i hele inntekts-
intervallet og differansen er økende med gjen-
levendes pensjonsgrunnlag.

9.3 Administrative virkninger

Beregningsreglene for de bruttoberegnede ekte-
fellepensjonene er allerede svært kompliserte.
Det å implementere et nytt sett med samordnings-
regler mot ny opptjeningsmodell i folketrygden,
ville innebåret mye systemutvikling for tjeneste-
pensjonsleverandørene. Lovforslagene innebærer
vesentlig mindre administrative kostnader enn å
implementere nye samordningsregler.

For årskull født fra og med 1963 innebærer for-
slagene åpenbart administrative forenklinger ved
at ektefellepensjonene hverken skal reduseres
ved egen alderspensjon fra offentlig tjenestepen-
sjon eller samordnes med alderspensjon fra folke-
trygden. To satser for nettoberegnet etterlattepen-

Figur 9.3 Årlig ektefellepensjon i kroner. Avdødes pensjonsgrunnlag er 6 G. Egen tjenestepensjon fra offentlig 
tjenestepensjon.

Forutsetninger: Minst 40 opptjeningsår i folketrygden, full trygdetid, gjenlevende har hatt jevn inntekt. Avdøde har full opptjening.
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sjon innebærer et kompliserende element sett i
forhold til at det ble innført én felles sats for alle.

For årskullene 1954–1962 innebærer forsla-
gene at enkeltpersoner vil ha et ekstra sett med
regler sammenlignet med reglene som gjelder for
lignende tilfeller for årskull født før 1954. Dette vil
medføre noen administrative kostnader for tjenes-
tepensjonsleverandørene. Det ekstra settet med
regler er imidlertid regler som allerede er i bruk
for hovedgruppen av mottakere. Samlet anser
departementet at forslagene på sikt vil innebære
administrative innsparinger.

9.4 Likestillingsmessige konsekvenser

Kvinner lever lenger enn menn, og gifter seg ved
lavere alder. Kvinner er derfor overrepresentert
blant mottakere av ektefellepensjon. Overgangs-
reglene for bruttoberegnet ektefellepensjon for-
sterker kjønnsdimensjonen. Det er derfor klart
flere kvinner enn menn blant dem som har rett til
bruttoberegnet ektefellepensjon og som er født
fra og med 1954, både de behovsprøvde og de
ikke-behovsprøvde. Innfasing av nettoberegnet
ektefellepensjon for årskull født fra og med 1954
vil derfor i større grad omfatte kvinner enn menn.

Selv om lovforslagene har en kjønnsdimensjon
ved at forslagene i større grad omfatter kvinner
enn menn, mener departementet at forslagene
ikke har uheldige likestillingsmessige konsekven-
ser. Gjeldende regler gir veldig ulike ytelser til
gjenlevende på samme alder. Lovforslagene vil
innebære høyere ektefellepensjon enn etter gjel-
dende regler for noen og lavere ektefellepensjo-
nen enn etter gjeldende regler for andre, og kvin-
ner er overrepresenterte i begge gruppene. Over-
gang til nettoberegnet ektefellepensjon gir større
grad av likebehandling mellom ulike grupper
gjenlevende med samme alder, uansett kjønn. 

9.5 Ikrafttredelse

I samsvar med vanlig praksis er lovutkastet utfor-
met slik at ikrafttredelsen bestemmes av Kongen.
Departementet tar sikte på at forslagene i proposi-
sjonen her kan tre i kraft så raskt som mulig etter
at endringene er vedtatt. Bestemmelsene vil først
være aktuelle fra 2021, men pensjonsleverandø-
rene bør gis tid til å tilpasse seg endringen.

Figur 9.4 Avdødes pensjonsgrunnlag er 8 G. Egen tjenestepensjon fra offentlig tjenestepensjon.

Forutsetninger: Minst 40 opptjeningsår i folketrygden, full trygdetid, gjenlevende har hatt jevn inntekt. Avdøde har full opptjening.
I figurene forutsettes det at avdøde er født før 1943.
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10  Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget

10.1 Til endringene i lov om Statens 
pensjonskasse

Til § 34 første ledd

Nettoberegnet etterlattepensjon ble innført fra
2001. Som en overgangsordning gjelder den
gamle beregningsmåten som krever samordning
med folketrygdens pensjoner, og § 34 gir bestem-
melsene om slik bruttoberegnet enke- og enke-
mannspensjon. Det er opp gjennom tiden gjort
flere endringer i hvem som omfattes av reglene.
Endringene framgår av endringslover, og det
framgår derfor ikke på en helhetlig måte hvem
som omfattes av reglene. For å tydeliggjøre dette,
foreslår departementet at § 34 første ledd endres.
Endringen medfører ingen realitetsendring. Det
framgår av bestemmelsen at bruttoberegnet enke-
og enkemannspensjon ytes i følgende tilfeller:
a) Når medlemmet døde før 1. januar 2001.
b) Når medlemmet døde mellom 1. januar 2001

og 1. februar 2010 og gjenlevende er enke
eller enkemann etter medlem med medlem-
skap før 1. oktober 1976, og ellers når gjenle-
vende er født før 1. juli 1950 og avdøde ble
medlem før 1. juli 2000.

c) Når medlemmet døde etter 31. januar 2010 og
gjenlevende er født før 1. januar 1955 og
avdøde ble medlem første gang før 1. oktober
1976 og ekteskapet ble inngått før 1. januar
2010, og ellers når gjenlevende er født før 1.
juli 1950 og avdøde ble medlem før 1. juli 2000.

I bokstav b og c er vilkårene kumulative. Bokstav b
gjelder når dødsfallet skjedde mellom 1. januar 2001
og 1. februar 2010 og enten at (i) gjenlevende er
enke eller enkemann etter medlem med medlem-
skap før 1. oktober 1976 eller (ii) at gjenlevende er
født før 1. juli 1950 og avdøde ble medlem før 1. juli
2000. Bokstav c gjelder dødsfall som skjer etter
31. desember 2010 og (i) gjenlevende er født før
1. januar 1955 og avdøde ble medlem første gang før
1. oktober 1976 og ekteskapet ble inngått før
1. januar 2010, eller (ii) at gjenlevende er født før
1. juli 1950 og avdøde ble medlem før 1. juli 2000.

Det vises til avsnitt 8.5.

Til § 34 tredje ledd andre punktum

Bestemmelsen forteller hvem som unntas fra
reglene om inntektsprøving av enke- og enkemanns-
pensjon. I stedet for en henvisning til annen lov-
bestemmelse, inntas en referanse om at avdøde
må være medlem før 1. oktober 1976 for at unnta-
ket skal gjelde. Endringen innebærer ingen reali-
tetsendring. Den har sammenheng med at det
vises til bestemmelsen i forslaget til § 34 fjerde
ledd.

Det vises til avsnitt 8.5.

Til § 34 fjerde ledd

Personer født i 1954 eller senere omfattes av nye
regler for alderspensjon i folketrygden etter folke-
trygdloven kapittel 20. Reglene gjelder delvis for
dem som er født i perioden 1954–1962 og fullt ut
for dem som er født i 1963 eller senere. De som er
født i perioden 1954–1962 har også en andel av
alderspensjonen beregnet etter folketrygdloven
kapittel 19. Enkelte av dem som er født i 1954 eller
senere, omfattes også av reglene for bruttobereg-
net enke- eller enkemannspensjon i lov om Sta-
tens pensjonskasse. I stedet for å lage nye sam-
ordningsregler for enke- og enkemannspensjonen
fra Statens pensjonskasse og alderspensjonen
etter folketrygdloven kapittel 20, medfører end-
ringen i § 34 fjerde ledd at hele eller deler av den
bruttoberegnede enke- og enkemannspensjonen,
erstattes med nettoberegnet pensjon fra fylte 67 år
for dem som er født i 1954 eller senere. Den
endrede pensjonen beregnes etter lov om Statens
pensjonskasse § 33. Andelen av pensjonen som
skal beregnes etter § 33, skal tilsvare andelen som
gjenlevende vil motta alderspensjon etter folke-
trygdloven kapittel 20. Det innebærer at gjenle-
vende som er født i 1954, fra fylte 67 år får enke-
eller enkemannspensjonen beregnet som en
nettoytelse med 1/10 av pensjonen. De øvrige
9/10 beregnes fortsatt som en bruttoberegnet
ytelse. 1955-kullet får 2/10 beregnet som en
nettoytelse og 8/10 beregnet som en bruttoytelse.
1962-kullet er det siste kullet som får delt bereg-
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ning, og 1963-kullet vil derfor få hele ektefellepen-
sjonen beregnet som en nettoytelse fra fylte 67 år.

Det gjelder særlige pensjonsregler for enker
og enkemenn når avdøde ble medlem før 1. okto-
ber 1976. Det vises til beskrivelsen ovenfor til § 34
første og tredje ledd om hvem som omfattes av
disse reglene. Bruttoberegnet enke- og enke-
mannspensjon skal her for hele eller deler av pen-
sjonen ikke reduseres for egen arbeidsinntekt
eller egen alders- eller uførepensjon, og det gjel-
der i dag særskilte regler for samordning av
ytelsen mot pensjon fra folketrygden. For den
delen av pensjonen som omfattes av disse reglene,
skal enke- eller enkemannspensjonen beregnet
etter § 33 fra 67 år utgjøre 27 prosent av pensjons-
grunnlaget i stedet for 9 prosent, som er den ordi-
nære satsen.

Det vises til avsnittene 8.1 til 8.3.

10.2 Til endringene i lov om 
pensjonsordning for 
apotekvirksomhet mv.

Til § 17

Endringene tilsvarer endringene i lov om Statens
pensjonskasse § 34. Det vises til merknadene til
denne bestemmelsen.

10.3 Til endringene i samordningsloven

Til § 3 andre ledd

I stedet for å lage nye samordningsregler for
enke- og enkemannspensjonen fra offentlig tjenes-
tepensjon og alderspensjonen etter folketrygdlo-
ven kapittel 20, skal hele eller deler av den brutto-
beregnede enke- og enkemannspensjon for dem
som er født i 1954 eller senere, erstattes med
nettoberegnet pensjon fra fylte 67 år. I § 3 andre
ledd tredje punktum og nytt fjerde punktum blir
det tydeliggjort at den nettoberegnede ytelsen
ikke skal samordnes med folketrygdens ytelser.

Det vises til avsnittene 8.1 til 8.3.

Til § 10

I bestemmelsen rettes det opp en feilhenvisning.
Det skal vises til tredje ledd i § 3, ikke andre ledd.
Det vises til avsnitt 8.4.

10.4 Til endringene i lov om 
pensjonsordning for sykepleiere

Til § 19 a første ledd

Endringen retter opp en feil som ble gjort i lov 21.
juni 2019 nr. 26. § 19 a første ledd tredje punktum
ble da endret, men endringen skulle vært i fjerde
punktum. Tredje punktum får derfor tilbake sin
tidligere ordlyd («Se likevel overgangsregler i § 19
b.») og fjerde punktum blir rettet opp slik menin-
gen var med lov 21. juni 2019 nr. 26.

Det vises til avsnitt 8.4

Til § 19 b

Endringen i første ledd og tilføyelsen i fjerde ledd
tilsvarer endringene i lov om Statens pensjons-
kasse § 34 første og fjerde ledd. Det vises til
merknadene til disse bestemmelsene.

Til § 20

Endringen i første ledd tilsvarer endringen i lov
om Statens pensjonskasse § 34 tredje ledd. Det
vises til merknadene til denne bestemmelsen.

Tilføyelsen i § 20 første ledd bokstav a andre
og tredje ledd retter opp en feil som ble gjort i lov
21. juni 2019 nr. 26. I forbindelse med at første
ledd bokstav a første ledd ble endret, ble første
ledd bokstav a andre og tredje ledd samtidig opp-
hevet. Dette var ikke meningen, og leddene tilba-
keføres slik de lød før de ble opphevet. Det vises
til avsnitt 8.4.

10.5 Til ikrafttredelsesbestemmelsen

I lovens del V er det gitt bestemmelser om at
loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.
Departementet legger til grunn at endringene trer
i kraft så raskt som mulig etter at loven er vedtatt.
Det vises til avsnitt 9.5.
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Arbeids- og sosialdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver un-
der et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget
om endringer i lov om Statens pensjonskasse,
samordningsloven og enkelte andre lover (inn-
fasing av nettoberegnet ektefellepensjon).

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 om Statens pensjonskasse, samord-
ningsloven og enkelte andre lover (innfasing av nettoberegnet ektefellepensjon) i samsvar med et ved-
lagt forslag.
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Forslag

til lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse, 
samordningsloven og enkelte andre lover 

(innfasing av nettoberegnet ektefellepensjon)

I

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

§ 34 første ledd skal lyde:
Det ytes enke- og enkemannspensjon til gjen-

levende ektefelle etter denne paragrafen når:
a) medlemmet døde før 1. januar 2001,
b) medlemmet døde mellom 1. januar 2001 og 1.

februar 2010 og gjenlevende er enke eller enke-
mann etter medlem med medlemskap før 1.
oktober 1976, og ellers når gjenlevende er født
før 1. juli 1950 og avdøde ble medlem før 1. juli
2000, eller

c) medlemmet døde etter 31. januar 2010 og gjen-
levende er født før 1. januar 1955 og avdøde ble
medlem første gang før 1. oktober 1976 og ekte-
skapet ble inngått før 1. januar 2010, og ellers
når gjenlevende er født før 1. juli 1950 og
avdøde ble medlem før 1. juli 2000.

§ 34 tredje ledd andre punktum skal lyde:
Dette gjelder likevel ikke for pensjon til enke etter
mannlig medlem som ble medlem første gang før 1.
oktober 1976, og heller ikke for annen gjenlevende ek-
tefelle etter medlem med medlemskap før 1. oktober
1976 for tjenestetid opptjent etter 31. desember 1993.

Någjeldende fjerde punktum blir tredje punktum.

§ 34 fjerde ledd skal lyde:
Gjenlevende ektefelle som er født i 1954 eller

senere, og som omfattes av paragrafen her, skal fra
måneden etter fylte 67 år helt eller delvis få enke-
eller enkemannspensjonen beregnet etter § 33.
Andelen av pensjonen som beregnes etter § 33, skal
tilsvare andelen alderspensjon som gjenlevende vil
motta etter folketrygdloven kapittel 20. For den
delen av pensjonen som er ikke-behovsprøvd etter
tredje ledd andre punktum, skal enke- eller enke-
mannspensjonen beregnet etter § 33 utgjøre 27 pro-
sent av pensjonsgrunnlaget i stedet for 9 prosent.

Någjeldende fjerde ledd blir nytt femte ledd.

II

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

§ 17 første ledd skal lyde:
Det ytes enke- og enkemannspensjon til gjen-

levende ektefelle etter denne paragrafen når:
a) medlemmet døde før 1. januar 2001,
b) medlemmet døde mellom 1. januar 2001 og 1.

februar 2010 og gjenlevende er enke eller enke-
mann etter medlem med medlemskap før 1.
oktober 1976, og ellers når gjenlevende er født
før 1. juli 1950 og avdøde ble medlem før 1. juli
2000, eller

c) medlemmet døde etter 31. januar 2010 og gjen-
levende er født før 1. januar 1955 og avdøde ble
medlem første gang før 1. oktober 1976 og ekte-
skapet ble inngått før 1. januar 2010, og ellers
når gjenlevende er født før 1. juli 1950 og
avdøde ble medlem før 1. juli 2000.

§ 17 tredje ledd andre punktum skal lyde:
Dette gjelder likevel ikke for pensjon til enke etter
mannlig medlem som ble medlem første gang før 1.
oktober 1976, og heller ikke for annen gjenlevende ek-
tefelle etter medlem med medlemskap før 1. oktober
1976 for tjenestetid opptjent etter 31. desember 1993.

Någjeldende fjerde punktum blir tredje punktum.

§ 17 fjerde ledd skal lyde:
Gjenlevende ektefelle som er født i 1954 eller

senere, og som omfattes av paragrafen her, skal fra
måneden etter fylte 67 år helt eller delvis få enke-
eller enkemannspensjonen beregnet etter § 16.
Andelen av pensjonen som beregnes etter § 16, skal
tilsvare andelen alderspensjon som gjenlevende vil
motta etter folketrygdloven kapittel 20. For den
delen av pensjonen som er ikke-behovsprøvd etter
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tredje ledd andre punktum, skal enke- eller enke-
mannspensjonen beregnet etter § 16 utgjøre 27 pro-
sent av pensjonsgrunnlaget i stedet for 9 prosent.

Någjeldende fjerde ledd blir nytt femte ledd.

III

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

§ 3 andre ledd tredje punktum og nytt fjerde punk-
tum skal lyde:
Første og andre punktum gjelder tilsvarende for den
delen av enke- eller enkemannspensjonen som er be-
regnet som henholdsvis bruttopensjon og nettopen-
sjon etter lov om Statens pensjonskasse § 34 fjerde
ledd. Første til tredje punktum gjelder tilsvarende
for brutto- og nettopensjoner fra andre tjenestepen-
sjonsordninger.

§ 10 første punktum skal lyde:
Uførepensjon som omfattes av § 3 tredje ledd før-
ste og tredje punktum og alderspensjon, skal sam-
ordnes etter tilsvarende regler som gjelder for to
eller flere alderspensjoner etter § 7.

IV

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

§ 19 a første ledd tredje og fjerde punktum skal
lyde:
Se likevel overgangsregler i § 19 b. Ektefelle etter
sykepleier med minst tre års samlet tjenestetid og
rett til oppsatt alderspensjon har rett til oppsatt
ektefellepensjon.

§ 19 b første ledd skal lyde:
Det ytes enke- og enkemannspensjon til gjen-

levende ektefelle etter denne paragrafen når:
a) medlemmet døde før 1. januar 2001,
b) medlemmet døde mellom 1. januar 2001 og 1.

februar 2010 og gjenlevende er enke eller enke-
mann etter medlem med medlemskap før 1.
oktober 1976, og ellers når gjenlevende er født
før 1. juli 1950 og avdøde ble medlem før 1. juli
2000, eller

c) medlemmet døde etter 31. januar 2010 og gjen-
levende er født før 1. januar 1955 og avdøde ble
medlem første gang før 1. oktober 1976 og ekte-

skapet ble inngått før 1. januar 2010, og ellers
når gjenlevende er født før 1. juli 1950 og
avdøde ble medlem før 1. juli 2000.

§ 19 b nytt fjerde ledd skal lyde:
Gjenlevende ektefelle som er født i 1954 eller

senere, og som omfattes av paragrafen her, skal fra
måneden etter fylte 67 år helt eller delvis få enke-
eller enkemannspensjonen beregnet etter § 19 a.
Andelen av pensjonen som beregnes etter § 19 a, skal
tilsvare andelen alderspensjon som gjenlevende vil
motta etter folketrygdloven kapittel 20. For den delen
av pensjonen som er ikke-behovsprøvd etter § 20 før-
ste ledd andre punktum, skal enke- eller enkemanns-
pensjonen beregnet etter § 19 a utgjøre 27 prosent av
pensjonsgrunnlaget i stedet for 9 prosent.

§ 20 første ledd andre punktum skal lyde:
Dette gjelder likevel ikke for pensjon til enke etter
mannlig medlem som ble medlem første gang før 1.
oktober 1976, og heller ikke for annen gjenlevende ek-
tefelle etter medlem med medlemskap før 1. oktober
1976 for tjenestetid opptjent etter 31. desember 1993.

Någjeldende § 20 første ledd tredje punktum opp-
heves.

§ 20 første ledd bokstav a andre og tredje ledd
skal lyde:

Har den gjenlevende ektefellen alderspensjon,
skal pensjonene ikke overstige et beløp som svarer til
60 prosent av summen av den gjenlevendes og den
avdødes alderspensjoner. Avdødes alderspensjon reg-
nes av samme pensjonsgrunnlag og tjenestetid som
er lagt til grunn for enke- eller enkemannspensjo-
nen. Det overskytende beløpet skal gå til fradrag i
enke- eller enkemannspensjonen.

Har den gjenlevende ektefellen midlertidig ufø-
repensjon eller uførepensjon, skal enke- eller enke-
mannspensjonen utgjøre det beløpet som framkom-
mer etter bokstav a annet ledd når en benytter en
beregnet alderspensjon for den gjenlevende ektefellen
med samme pensjonsgrunnlag og tjenestetid som
den midlertidige uførepensjonen eller uførepensjo-
nen. Dersom den midlertidige uførepensjonen eller
uførepensjonen er gradert, skal den beregnede alders-
pensjonen graderes tilsvarende.

V

Ikrafttredelse
Loven trer i kraft fra den tiden Kongen bestem-
mer.
D
ep

ar
t


	Prop. 71 L (2019–2020) Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (innfasing av nettoberegnet ektefellepensjon)
	1 Proposisjonens hovedinnhold
	2 Bakgrunn for lovforslagene
	2.1 Oversikt
	2.2 Endringene i folketrygden
	2.3 Tilpasningene i offentlig tjenestepensjon fra 2011
	2.4 Tilpasninger i offentlig tjenestepensjon fra 2021
	2.5 Endringer i offentlig tjenestepensjon for årskull født fra og med 1963
	2.6 Behov for tilpasninger

	3 Gjeldende rett
	3.1 Innledning
	3.2 Vilkår for rett til de ulike kategoriene av ektefellepensjon
	3.3 Nettoberegnet ektefellepensjon
	3.4 Ikke-behovsprøvd ektefellepensjon
	3.5 Behovsprøvd ektefellepensjon
	3.6 Kombinasjon av ikke-behovsprøvd og behovsprøvd ektefellepensjon

	4 Høring
	5 Forslagene i høringsnotatet
	5.1 Overgang til nettoberegnet ektefellepensjon
	5.2 Dimensjonering
	5.3 Innfasing
	5.4 Ektefellepensjon og egen alderspensjon for årskull født fra og med 1963

	6 Høringsuttalelsene
	6.1 Overgang til nettoberegnet ektefellepensjon
	6.2 Dimensjonering
	6.3 Innfasing
	6.4 Ektefellepensjon og egen alderspensjon for årskull født fra og med 1963
	6.5 Andre merknader til høringsnotatet

	7 Vurdering av forslagene i lys av Grunnlovens § 97
	8 Departementets vurdering og forslag
	8.1 Overgang til nettoberegnet ektefellepensjon
	8.2 Dimensjonering
	8.3 Innfasing
	8.4 Ektefellepensjon og egen alderspensjon for årskull født fra og med 1963
	8.5 Tydeliggjøring av hvem som omfattes av reglene for bruttoberegnet ektefellepensjon

	9 Økonomiske og administrative virkninger. Likestillingsmessige konsekvenser. Ikrafttredelse
	9.1 Økonomiske virkninger
	9.2 Eksempelberegninger
	9.3 Administrative virkninger
	9.4 Likestillingsmessige konsekvenser
	9.5 Ikrafttredelse

	10 Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget
	10.1 Til endringene i lov om Statens pensjonskasse
	10.2 Til endringene i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.
	10.3 Til endringene i samordningsloven
	10.4 Til endringene i lov om pensjonsordning for sykepleiere
	10.5 Til ikrafttredelsesbestemmelsen

	Forslag til lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (innfasing av nettoberegnet ektefellepensjon)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GAN_Bestroket_11.06.icc)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[07_HiRes]'] [Based on '07_Oslo_HiRes'] [Based on 'GAN_HiRes'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /ExportLayers /ExportVisiblePrintableLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1000 1000]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


