
St.prp. nr. 54

(2002–2003) 

Pensjonar frå statskassa 

Tilråding frå Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 11. april 2003,

godkjend i statsråd same dagen.


(Regjeringa Bondevik II)


I samsvar med § 75 bokstav i) i Grunnlova, legg 
departementet med dette fram for Stortinget, ei 
liste over dei pensjonane som gjeld mellombels, og 
som ikkje blei reviderte av det førre Stortinget. 

Heile summen av pensjonar som blei utbetalt 
i 2002, var på kr. 15.872.000,-. Det er løyvd 
kr. 14.926.000,- på kap. 1541, Pensjonar frå stats
kassa, post 01, på statsbudsjettet for 2003. 

For enkjer/enkjemenn gjeld pensjonen så len-
ge dei er ugifte. 

Departementet vil få nemne ei sak særskilt: 

1 Valerji Berkov 

Professor Valerji Berkov blei gitt statsstipend frå 
1. januar 1996. Stipendet blei gitt for å fullføre eit 
prosjekt om ei russisk-norsk ordbok. Då han fekk 
stipendet var han 66 år. Stipendet skulle gjelde 
fram til han fylte 70 år. Etter sterkt ønskje frå Kul
tur- og kyrkjedepartementet om at prosjektet blei 
gjort ferdig, blei stipendtida forlenga. Stipendtida 
gjekk ut 31. desember 2002. Berkov hadde då ar
beidd med ordboka i 7 år. 

Berkov blei i brev frå Kultur- og kyrkjedeparte
mentet fortalt at han var meld inn i Statens Pen
sjonskasse og trekt for pensjonsinnskot. Då Berkov 
var 66 år når han fekk stipendet, hadde han ikkje 
rett til medlemskap i Statens Pensjonskasse. Dette 

blei ein først klar over på eit seinare tidspunkt. I 
brev frå Kultur- og kyrkjedepartementet av 13. ok
tober 1999, blei Berkov orientert om dette. Depar
tementet uttala samstundes at dei ville gjere det 
som var mogleg for at Berkov kunne få betalt ut ein 
kompensasjon når stipendtida gjekk ut. 

Berkov var frå 1994 til 1999 professor II ved 
Institutt for nordisk litteraturvitenskap ved Univer
sitetet i Oslo. Han var ikkje medlem i Statens Pen
sjonskasse, då stillinga som professor II var ei 20 
prosent stilling, og difor ikkje gav rett til medlem
skap, jf. pensjonslova § 5 første ledd. 

Berkov var i starten av 1990-åra forelesar ved 
Universitetet i Bergen. Heller ikkje då blei han 
meld inn i Pensjonskassa, då han fekk forelesings
honorar og ikkje ordinær lønn. 

I brev frå Kultur- og kyrkjedepartementet av 
5. juli 2002 heiter det mellom anna: 

«Professor Berkov har spesielt som leksikograf 
høstet verdensry. Han er prosjektleder og re
daktør for arbeidet med den meget omfattende 
russisk-norske ordboken. Denne boken kom-
mer til å bli Norges største og mest omfattende 
to-språklige ordbok med norsk som kilde
språk. Manuset er på over 5000 A-4-sider og er 
skrevet av mer enn 10 medarbeidere, noe som 
gjør at prosjektlederens/redaktørens rolle blir 
svært viktig. Berkov anses å være den eneste 
som kan sluttføre dette store arbeidet. 
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Berkov fikk i 1998 Den Kgl. Fortjensteor
den av 1. klasse for sitt arbeid med nordiske 
språk.» 

I departementet sitt svar til Kultur- og kyrkjede
partementet i brev av 20. august 2002 heiter det 
mellom anna: 

«På bakgrunn av de helt spesielle forhold, at 
professor Valerji Berkov ble meddelt at han ble 
innlemmet i SPK og videre den særdeles verdi
fulle innsats han har utført ved utarbeidelsen av 
russisk-norsk ordbok, vil Arbeids- og admini
strasjonsdepartementet likevel forelegge søk
naden om pensjon av statskassen til ham for 
Stortinget, med vår anbefaling. Vi har fått be
kreftet at hans stipendperiode utløper pr. 
31.12.02. Arbeids- og administrasjonsdeparte-
mentet vil legge frem for Stortinget at han fra 
stipendperiodens utløp med virkning fra 

01.01.03 tilstås pensjon av statskassen bereg
net ut fra de sju årene som statsstipendat slik 
som foreslått av Kultur- og kirkedepartemen
tet.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet til
rår at Valerji Berkov blir gitt ein pensjon frå stats
kassa frå 1. januar 2003. 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 

t i l r å r :  

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

Vi HARALD, Noregs Konge, 

s t a d f e s t e r :  

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

I 

Opplysningar om søkjaren Pensjon 

Nr. Namn Alder ved avskjeden Pensjons- Vedteke Brutto Gitt frå Merknad 
(for enkjer, noverande ansiennitet 

alder) 

Forsvarsdepartementet 
1 Verngård, Ottar 53 
2 Hæreid, Olav 70 
3 Andersen, Kjell Mardon 58 

1 07.03.01 237,- 01.03.01 
3 30.03.01 2.140,- 01.03.01 
2 16.07.02 784,- 01.06.01 

Kulturdepartementet 
4 Berkov, Valerji 73 7 26.08.02 4.113,- 01.01.03 

Utanriksdepartementet 
5 Harag, Ram 54 
6 Ukhanov, Lev A. 55 
7 Ness, Inge 65 
8 Nilsen, Reidun Ingrid 68 
9 Peralta, Ignacia 68 

10 Mohamed El Hag Aly, S 60 

- 25.03.02 326,- 01.10.01 Enkjepensjon 
- 25.03.02 1.583,- 01.02.02 
- 25.03.02 916,- 01.03.02 
- 25.03.02 6.486,- 01.04.02 
- 03.10.02 220,- 01.07.02 
- 04.10.02 972,- 01.07.02 Enkjepensjon 

Andre 
11 Klemetsen, Helge Alf 62 - 05.10.01 5.940,- 01.01.02 
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