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Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)
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Tilråding fra Arbeids- og sosialdepartementet 5. april 2019, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Solberg) 

1 Innledning

I denne proposisjonen legger Arbeids- og sosial-
departementet fram forslag til endringer i føl-
gende lover: 
– Lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjons-

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

apotekvirksomhet mv. 
– Lov 21. desember 1956 nr. 1 om aldersgrenser 

for offentlige tjenestemenn m.fl.
– Lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for 

fiskere 
– Lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pen-

sjons- og trygdeytelser (samordningsloven)
– Lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for 

sykepleiere
– Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre 

(barnelova)
– Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd 

(folketrygdloven) 
– Lov 15. januar 1999 nr. 1 om pensjonsordning 

for ledsagere i utenrikstjenesten 
– Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, 

arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljø-
loven)

– Lov 12. februar 2010 nr. 4 om pensjonsordning 
for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller 
familiehjem 

– Lov 19. februar 2010 nr. 5 om statstilskott til 
arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i 
privat sektor (AFP-tilskottsloven) 

– Lov 16. desember 2011 nr. 60 om pensjonsord-
ning for stortingsrepresentanter og regjerings-
medlemmer (stortings- og regjeringspensjons-
loven)

– Lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning 
(skatteforvaltningsloven)

Lovforslagene består i stor grad av opprettinger, 
presiseringer og lovtekniske endringer. 

Forslagene i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens 
pensjonskasse gjelder opphevelse av en bestem-
melse som ikke er i bruk, opprettinger og lovtek-
niske endringer. Se nærmere i kapittel 3. 

To av forslagene som gjelder oppretting og 
lovteknisk endring i lov om Statens pensjonskasse 
foreslås også i lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjons-
ordning for apotekvirksomhet mv. I tillegg fore-
slår departementet at ansvaret for premiefastset-
telse overføres fra departementet til styret. Fors-
lagene framgår av kapittel 4. 

I lov 21. desember 1956 nr. 1 om aldersgren-
ser for offentlige tjenestemenn m.fl. tas alders-
grensen på 68 år ut av loven siden det ikke lenger 
er noen som har slik aldersgrense. Se nærmere i 
kapittel 5. 
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I lov om pensjonstrygd for fiskere blir en 
hjemmel som Kongen har til å gi forskrift, fore-
slått lagt til departementet, se kapittel 6. 

I samordningsloven blir innholdet i tre for-
skrifter tatt inn i loven. Forslaget gjør at forskrif-
tene kan oppheves. Øvrige endringer gjelder pre-
siseringer og opprettinger. Se kapittel 7. 

I lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning 
for sykepleiere lovfestes en forutsetning om sam-
tidig medlemskap i folketrygden for medlem-
mene. Tilsvarende bestemmelse gjelder i lov om 
Statens pensjonskasse og lov om pensjonsord-
ning for apotekvirksomhet mv. I tillegg foreslås 
en lovteknisk endring som tilsvarer et av forsla-
gene som gjelder lov om Statens pensjonskasse. 
Se nærmere i kapittel 8. 

Forslaget om endring i barneloven, jf. kapittel 
9, er nødvendig for å legge til rette for gjennom-
føringen av Stortingets vedtak om underregule-
ring av bidragsforskottssatsene for budsjettåret 
2019. 

Endringene i folketrygdloven gjelder oppret-
ting av feil, presiseringer og opphevelse av 
bestemmelse som ikke lenger er i bruk. Se nær-
mere i kapittel 10.

I lov om pensjonsordning for ledsagere i 
utenrikstjenesten blir det foreslått å oppdatere 
omfangsbestemmelsen i samsvar med definisjo-
nen av utenrikstjenestemenn i utenrikstjeneste-
loven. Se kapittel 11. 

Forslaget til endring i arbeidsmiljøloven gjel-
der oppretting av en feil. Se kapittel 12. 

Forslaget til endring i lov om pensjonsord-
ning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller 
familiehjem innebærer at minstegrensen for rett 
til medlemskap i ordningen harmoniseres med 
minstegrensen på 20 prosent etter lov om Sta-
tens pensjonskasse. Se kapittel 13.

Endringsforslaget i AFP-tilskottsloven, jf. 
kapittel 14, gjelder opphevelse av bestemmelser 
som ikke lenger er i bruk. 

Forslagene som gjelder stortings- og regje-
ringspensjonsloven gjelder oppretting av feil i 
henvisningen til den tidligere loven om pensjons-
ordning for stortingsrepresentanter fra 1981. Se 
kapittel 15. 

Endringen i skatteforvaltningsloven, jf. kapit-
tel 16, innebærer et unntak fra skattemyndighe-
tenes taushetsplikt, slik at pensjonsleverandører 
som yter offentlig tjenestepensjon, gis tilgang til 
opplysninger om pensjonsgivende inntekt for 
personer som mottar AFP fra ordningen. Formå-
let med forslaget er å legge til rette for å automa-
tisere etteroppgjør av AFP. 

2 Høringer

2.1 Forslag til endringer i samord-
ningsloven

Et høringsnotat med forslag til endringer i sam-
ordningsloven ble sendt på høring 22. juni 2018 
med høringsfrist 19. oktober 2018. Forslagene 
inngikk i et større revisjonsarbeid når det gjelder 
forskrifter som knyttet seg til samordningsloven. 
Høringsnotatet med forslag til lovendringer og 
forskriftsendringer ble sendt til følgende hørings-
instanser: 
   
Alle departementer
   
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
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 sametingsrepresentanter 
Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og 

regjeringsmedlemmer
Pensjonsordningen for sykepleiere
Pensjonstrygden for fiskere
Pensjonstrygden for sjømenn
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Regnskap Norge
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes 

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

Departementet mottok 24 høringssvar innen fris-
ten hvorav 10 høringsinstanser ikke hadde 
merknader. LO Kommune, LO Stat, Unio, YS og 
Akademikerne leverte en felles høringsuttalelse. 
Høringsinnspillene som gjelder forslagene i pro-
posisjonen her, blir redegjort for under de enkelte 
forslagene. 

2.2 Forslag til endringer i lov om Statens 
pensjonskasse og enkelte andre lover 

Et høringsnotat med forslag til endringer i lov om 
Statens pensjonskasse og enkelte andre lover ble 
sendt på høring 20. desember 2018 med hørings-
frist 15. februar 2019. Høringsfristen ble satt med 
forkortet frist fordi de foreslåtte endringene ble 
ansett som enkle og ukontroversielle, og for at lov-
forslagene kunne inngå i proposisjonen her. 
Høringsnotatet gjaldt lov om Statens pensjons-
kasse, lov om pensjonsordning for apotekvirksom-
het mv., lov om pensjonstrygd for fiskere, samord-
ningsloven, lov om pensjonsordning for sykeplei-
ere, lov om pensjonsordning for ledsagere i uten-
rikstjenesten og lov om pensjonsordning for opp-
dragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem. 
I høringsnotatet inngikk også forslag til endringer 
i enkelte forskrifter.

Høringsnotatet ble sendt til følgende hørings-
instanser: 

Alle departementer

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Finanstilsynet
Statens pensjonskasse
Trygderetten

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den Norske Aktuarforening
Fagforbundet 
Fellesorganisasjonen
Finans Norge
Forsvarets seniorforbund
Gabler

Garantikassen for fiskere
Hovedorganisasjonen Virke
Kommunal Landspensjonskasse
KS
KS Bedrift
Landsforbundet for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge
LO Kommune
LO Stat
NITO 
Norges Fiskarlag
Norsk Fosterhjemsforening 
Norsk Pensjon AS
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Tjenestemannslag 
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo kommune
Oslo Pensjonsforsikring AS
Pensjonistforbundet
Pensjonskasseforeningen
Pensjonskontoret
Pensjonsordningen for apotekvirksomhet
Pensjonsordningen for sykepleiere
Senior Norge
Senter for seniorpolitikk
Unio
YS

Departementet mottok 20 høringssvar innen fris-
ten. LO Kommune, LO Stat, Unio og Akademi-
kerne har levert en felles høringsuttalelse. 
Høringsinnspillene som gjelder forslagene i pro-
posisjonen her, blir redegjort for under de enkelte 
forslagene. 

2.3 Forslag til endringer i skatteforvalt-
ningsloven

Høringsnotat med forslag til endringer i lov om 
skatteforvaltning ble i samråd med Finansdepar-
tementet sendt på høring 4. september 2018 med 
høringsfrist 2. november 2018. Høringsfristen ble 
satt med forkortet frist da den foreslåtte end-
ringen ble ansett som enkel og som ukontroversi-
ell. Høringsnotatet gjaldt endringer i skatteforvalt-
ningsloven § 3-6 som et ledd i et forslag om auto-
matisering av etteroppgjør av AFP fra offentlig 
tjenestepensjonsordning. Høringsnotat med for-
slag til lovendring ble sendt til følgende hørings-
instanser: 

Alle departementer

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Finanstilsynet



8 Prop. 75 L 2018–2019
Endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover (samleproposisjon)
Statens pensjonskasse
Statens Seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Trygderetten

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den Norske Aktuarforening
Finans Norge
Forsvar offentlig pensjon
Forsvarets seniorforbund
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gabler
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 

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

Departementet mottok 16 høringssvar innen fris-
ten. Høringsinnspillene som gjelder forslagene i 
proposisjonen her blir redegjort for i forslaget 
under kapittel 16.

2.4 Lovforslag som ikke har vært på høring 

Forslagene i lov om aldersgrenser for offentlige tje-
nestemenn m.fl., folketrygdloven, lov om statstil-
skott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pen-
sjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven), arbeids-
miljøloven og lov om pensjonsordning for stortings-

representanter og regjeringsmedlemmer (stor-
tings- og regjeringspensjonsloven) ble ikke sendt på 
høring siden en høring ble ansett som unødvendig. 
Forslagene gjelder opprettinger og opphevelse av 
regelverk som ikke lenger skal anvendes, samt 
administrativ forenkling og klargjøring av gjeldende 
praksis. Det samme gjelder enkelte av forslagene til 
endring i lov om Statens pensjonskasse, lov om pen-
sjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov om 
pensjonsordning for sykepleiere. Forslaget i barne-
loven er heller ikke sendt på høring siden dette er 
en oppfølging av Stortingets budsjettvedtak. 

3 Endringer i lov om Statens 
pensjonskasse

3.1 Opphevelse av særbestemmelse for 
regjeringsmedlemmer

I lov om Statens pensjonskasse § 7 er det i dag en 
bestemmelse som ikke er i bruk som gjelder 
regjeringsmedlemmer. Bestemmelsen knytter seg 
til medlemskap i pensjonsordningen og sier at inn-
skuddsplikten til Statens pensjonskasse opprett-
holdes for regjeringsmedlemmer som kommer fra 
stilling med medlemskap i pensjonsordningen. 
Innskuddsplikten gjelder i tiden vedkommende er 
regjeringsmedlem. Bestemmelsen ble innført i 
1917. Det ble ikke gitt noen begrunnelse for rege-
len i forarbeidene til loven, men formålet var anta-
kelig at pensjonsrettighetene i Statens pensjons-
kasse ikke skulle gå over til å bli oppsatte pens-
jonsrettigheter. Bestemmelsen lyder slik:

«Medlemmer av regjeringen går ikke inn 
under denne lov. Hvis noen ved sin inntreden i 
regjeringen innehar innlemmet stilling, skal 
han fremdeles være innskotspliktig i denne stil-
ling. Selv om han når aldersgrensen for denne 
stilling, får han ikke pensjon før han trer ut av 
regjeringen, og innskott betales til dette tids-
punkt. Det samme gjelder når han har vartpen-
ger av staten etter å ha trådt ut av regjeringen.»

Det betales i dag ikke et særskilt pensjonsinnskudd 
til Statens pensjonskasse for regjeringsmedlem-
mene. Regjeringsmedlemmer er omfattet av en 
egen lovfestet tjenestepensjonsordning, jf. lov 16. 
desember 2011 nr. 60 om pensjonsordning for stor-
tingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stor-
tings- og regjeringspensjonsloven). Forløperen til 
denne ordningen var for regjeringsmedlemmer lov 
14. desember 1951 nr. 11 om pensjonsordning for 
statsråder. Regjeringsmedlemmene bør bare ha 
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medlemskap i én pensjonsordning, og i hørings-
notat 20. desember 2018 foreslo departementet at 
§ 7 i lov om Statens pensjonskasse ble opphevet. 

Ingen av høringsinstansene har hatt merkna-
der til forslaget. 

Det vises til lovforslaget, lov om Statens pen-
sjonskasse § 7. Endringen foreslås å tre i kraft så 
raskt som mulig, og har ingen økonomiske eller 
administrative konsekvenser.

3.2 Beregning av engangsbeløp ved 
dødsfall før uttak av alderspensjon

Etter lov om Statens pensjonskasse § 26 andre 
ledd ytes det et engangsbeløp til gjenlevende ekte-
felle dersom medlemmet dør før alderspensjonen 
blir utbetalt. Engangsbeløpet tilsvarer en måneds 
alderspensjon regnet som om medlemmet hadde 
stått i stillingen til aldersgrensen. Bestemmelsen 
lyder slik:

«Når et medlem dør uten at hans alderspensjon 
er begynt å løpe etter reglene i foregående 
ledd, og han ved dødsfallet heller ikke oppebar 
midlertidig uførepensjon eller uførepensjon, 
skal det, dersom han etterlater seg ektefelle, 
utbetales et beløp svarende til en måneds alders-
pensjon regnet som om han med uforandret 
grunnlag hadde stått i tjenesten til aldersgren-
sen. Det samme gjelder mottaker av pensjon 
etter lov om avtalefestet pensjon for offentlige 
tjenestemenn m.fl.» 

I høringsnotat 20. desember 2018 foreslo departe-
mentet at tiden som inngår i beregningen av 
engangsbeløpet fortsatt skal være tiden fram til 
aldersgrensen, men at det settes en begrensning 
til 67 år. Endringsforslaget er en følge av tilsva-
rende endring i beregningen av enke- og enke-
mannspensjon fra 1. januar 2015 der medregnin-
gen av tjenestetid i beregningen av enke- og enke-
mannspensjon gjelder fram til aldersgrensen, men 
ikke ut over 67 år.1 Sistnevnte endring hadde sam-
menheng med at uførepensjon fra 1. januar 2015 
blir avløst av alderspensjon senest ved 67 år, og at 
tjenestetid i beregningen av uførepensjon gis fram 
til aldersgrensen, men ikke ut over 67 år.2 

Endringsforslaget i lov om Statens pensjons-
kasse § 26 andre ledd består i å tilføye ordene 

«men ikke ut over 67 år» etter ordet «aldersgren-
sen». Det foreslås også endringer som gjør 
bestemmelsen kjønnsnøytral. 

LO Stat, LO Kommune, Unio og Akademikerne
går i en felles uttalelse mot forslaget. De uttaler 
følgende: 

«Det er etter vår oppfatning urimelig å foreslå å 
endre grensen for beregning ved 67 år i stedet 
for 70 år. All den tid aldersgrensen foreslås 
hevet ytterligere, vil det naturlige at også 
denne grensen enten holdes fast ved 70 år, 
alternativt at den heves i takt med eventuell 
heving av aldersgrensen i arbeidsmiljøloven/ 
lov om aldersgrenser i staten. 

I praksis vil den foreslåtte endringen kunne 
medføre til dels betydelig lavere utbetaling for 
den enkelte. Vi vil samtidig påpeke at det etter 
vår oppfatning ikke er en naturlig følge av 
endringene i etterlattepensjon og beregning av 
denne. For den enkelte vil sannsynligvis bort-
fall av en inntekt ha langt større betydning. I 
dag legges det til grunn at nettopp stordriftsfor-
delen ved å være to har betydning for pensjons-
nivået/inntektsnivået.

Landsforbundet for offentlige pensjonister går også 
mot forslaget. De mener forslaget er en ren inn-
strammingsøvelse uten saklig begrunnelse. De 
støtter at bestemmelsen gjøres kjønnsnøytral. 

Departementet mener forslaget er en naturlig 
oppfølging av endringene som gjaldt etterlattepen-
sjon og uførepensjon. Begge ytelsene beregnes 
for tid fram til 67 år. Da bør det samme også gjelde 
for månedsbeløpet som utbetales gjenlevende 
ektefelle når medlemmet dør før alderspensjonen 
kommer til utbetaling. Det vises til lovforslaget, 
lov om Statens pensjonskasse § 26 andre ledd. 
Endringen foreslås å tre i kraft så raskt som 
mulig, og har i liten grad økonomiske eller admi-
nistrative konsekvenser.

3.3 Oppretting av lovhenvisning

I lov om Statens pensjonskasse § 26 andre ledd 
vises det til lov om avtalefestet pensjon for offent-
lige tjenestemenn m.fl. Denne loven ble opphevet 
med virkning fra 1. januar 2011 og ble da avløst av 
lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Sta-
tens pensjonskasse. Rett henvisning i § 26 andre 
ledd skal være til sistnevnte lov. Forslaget har 
ikke vært på høring da det anses som unødvendig. 

Det vises til lovforslaget, lov om Statens pen-
sjonskasse § 26 andre ledd. Endringen foreslås å 

1 Lov 20. juni 2014 nr. 24 om endringer i folketrygdloven, lov 
om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (tilpas-
ninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepen-
sjonsordning for offentlig tjenestepensjon) 

2 Lov 7. mars 2014 nr. 5 om endringer i lov om Statens pen-
sjonskasse og enkelte andre lover
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tre i kraft så raskt som mulig, og har ingen økono-
miske eller administrative konsekvenser.

3.4 Forskriftshjemmel i uførepensjons-
kapitlet

Reglene om uførepensjon fra offentlig tjeneste-
pensjonsordning ble endret fra 1. januar 2015. De 
tidligere reglene om bruttoberegnet uførepensjon 
som samordnes med folketrygdens ytelser ble 
erstattet av nettoberegnet uførepensjon. Den nye 
ytelsen samordnes ikke med folketrygdens 
ytelser. I forbindelse med endringen er det gitt en 
overgangsforskrift, jf. forskrift 3. juli 2014 nr. 949 
om overgangsregler for uførepensjon fra lovfestet 
offentlig tjenestepensjonsordning som er innvilget 
med virkningstidspunkt før 1. januar 2015. For-
skriften er gitt med hjemmel i endringsloven, jf. 
lov 7. mars 2014 nr. 5 om endringer i lov om Sta-
tens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny 
uførepensjonsordning) del V nr. 2. 

Departementet mener det er mest hensikts-
messig at forskriftshjemmelen går fram av hver av 
de lovfestede offentlige tjenestepensjonslovene. 
Det skyldes at forskriften kan ha betydning for 
uførepensjonister i lang tid framover. Et viktig for-
mål med å flytte forskriftshjemmelen er å gjøre 
det enklere for den enkelte å finne gjeldende 
regler. Gjennom forslaget vil det ikke lenger være 
nødvendig at endringsloven av 7. mars 2014 nr. 5 
står oppført i Lovdata. 

Endringen er av lovteknisk karakter, og det 
foreslås for Statens pensjonskasses del at det gis 
en hjemmel til å gi forskrift i lov om Statens pen-
sjonskasse ny § 31 b. Forslaget har ikke vært på 
høring da det anses som unødvendig. 

Det vises til lovforslaget, lov om Statens pen-
sjonskasse § 31 b. Endringen foreslås å tre i kraft 
så raskt som mulig, og har ingen økonomiske 
eller administrative konsekvenser. Tilsvarende 
endring foreslås i lov om pensjonsordning for apo-
tekvirksomhet mv. og lov om pensjonsordning for 
sykepleiere. 

4 Endringer i lov om 
pensjonsordning for 
apotekvirksomhet mv.

4.1 Beregning av engangsbeløp ved 
dødsfall før uttak av alderspensjon

Departementet viser til at det også etter lov om 
pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. gis et 

engangsbeløp til gjenlevende ektefeller, dersom 
medlemmet dør før alderspensjonen blir utbetalt. 
Som etter lov om Statens pensjonskasse § 26 
andre ledd, tilsvarer engangsbeløpet en måneds 
alderspensjon regnet som om medlemmet hadde 
stått i tjenesten til aldersgrensen. I høringsnotat 
20. desember 2018 foreslo departementet tilsva-
rende endring som i lov om Statens pensjons-
kasse, se punkt 3.2. Endringen består i å tilføye 
ordene «men ikke ut over 67 år» etter ordet 
«aldersgrensen» i lov om pensjonsordning for apo-
tekvirksomhet mv. § 9 tredje ledd. Det foreslås 
også en endring som gjør bestemmelsen kjønns-
nøytral. 

LO Stat, LO Kommune, Unio og Akademikerne
går i en felles uttalelse mot forslaget. Det samme 
gjør Landsforbundet for offentlige pensjonister. Det 
vises til redegjørelsen ovenfor i punkt 3.2.

Departementet opprettholder forslaget slik 
som for lov om Statens pensjonskasse. Det vises 
til lovforslaget, lov om pensjonsordning for apote-
kvirksomhet mv. § 9 tredje ledd. Endringen fore-
slås å tre i kraft så raskt som mulig, og har i liten 
grad økonomiske eller administrative konsekven-
ser.

4.2 Forskriftshjemmel i uførepensjons-
kapitlet

Departementet viser til punkt 3.4 ovenfor der det 
foreslås en hjemmel i lov om Statens pensjons-
kasse til å gi forskrift om beregning av midlertidig 
uførepensjon og uførepensjon når det er innvilget 
uførepensjon med virkningstidspunkt før 1. januar 
2015. I dag er forskrift 3. juli 2014 nr. 949 om over-
gangsregler for uførepensjon fra lovfestet offent-
lig tjenestepensjonsordning som er innvilget med 
virkningstidspunkt før 1. januar 2015 gitt med 
hjemmel i endringsloven av 7. mars 2014 nr. 5 (lov 
om endringer i lov om Statens pensjonskasse og 
enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning)). 
På samme måte som i lov om Statens pensjons-
kasse er det etter departementets vurdering hen-
siktsmessig at forskriften gis med hjemmel i lov 
om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. 
Den nye forskriftshjemmelen foreslås i § 14 b. 

Forslaget har ikke vært på høring da det anses 
som unødvendig. Det vises til lovforslaget, lov om 
pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 14 b. 
Endringen foreslås å tre i kraft så raskt som 
mulig, og har ingen økonomiske eller administra-
tive konsekvenser.
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4.3 Overføring av ansvaret for premiefast-
settelse til styret i pensjonsordningen

Etter lov om pensjonsordning for apotekvirksom-
het mv. § 29 nr. 2 fastsetter departementet den 
årlige premien i prosent av pensjonsgrunnlaget. 
Styret skal gi sin innstilling før premien fastsettes. 
Departementet skal også bestemme fordelingen 
av premien mellom arbeidsgiver og arbeidstaker 
etter at arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjo-
nene har uttalt seg. Medlemmene og virksomhe-
tene kan deles inn i ulike premiegrupper. Depar-
tementet har hjemmel til å gi forskrift om bereg-
ningen og innbetalingen av premien i § 29 nr. 3. 

Departementet foreslo i høringsnotat 20. 
desember 2018 at myndigheten til å fastsette pre-
mie og til å fordele premien mellom arbeidsgiver 
og arbeidstaker overføres til styret i pensjonsord-
ningen. Forslaget er initiert av styret i pensjons-
ordningen. Bakgrunnen er at styret har ansvaret 
for en forsvarlig forvaltning av pensjonsordnin-
gen, herunder sikre dens økonomi. Forslaget var 
å endre § 29 nr. 2 slik at «departementet» ble 
erstattet med «styret» og at dagens innstillings-
myndighet for styret utgår. Dagens forskrifts-
hjemmel i § 29 nr. 3 ble foreslått opprettholdt. 

Gabler støtter isolert sett forslaget, men mener 
organiseringen av pensjonsordningen må tas opp 
til vurdering. De mener pensjonsordningen i dag 
framstår som en svært spesiell konstruksjon, i og 
med den er en profesjonsbasert pensjonsordning 
som i det vesentlige omfatter arbeidstakere i pri-
vat sektor, men hvor administrasjonen av ordnin-
gen gjennom lov er bundet til en statlig forvalt-
ningsbedrift (Statens pensjonskasse). 

Virke mener lov om pensjonsordning for apo-
tekvirksomhet bør oppheves, men mener styret 
bør få myndighet til å fastsette pensjonspremien 
så lenge loven opprettholdes.

Pensjonskasseforeningen støtter forslaget. 
Øvrige høringsinstanser har ikke hatt merkna-

der til forslaget. 
Det vises til lovforslaget, lov om pensjonsord-

ning for apotekvirksomhet mv. § 29 nr. 2. End-
ringen foreslås å tre i kraft så raskt som mulig, og 
har ingen økonomiske konsekvenser. Forslaget er 
administrativt forenklende. 

5 Lov om aldersgrenser for offentlige 
tjenestemenn m.fl.

Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn 
m.fl. gjelder for de fleste av medlemmene i Statens 
pensjonskasse. Loven gir bestemmelser om 

hvilke aldersgrenser som gjelder for stillingene. 
Loven gjelder ikke militært tilsatte i Forsvaret og 
for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved 
Den Norske Opera & Ballett. For disse gruppene 
er aldersgrensene fastsatt i lov 12. august 2016 nr. 
77 om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (for-
svarsloven) og lov 21. august 1998 nr. 65 om pen-
sjonsordning for ballettdansere, sangsolister og 
korsangere ved Den Norske Opera & Ballett. 

Den alminnelige aldersgrensen etter lov om 
aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. er 
70 år. For enkelte stillinger gjelder lavere alders-
grenser. Etter § 2 andre ledd kan de lavere alders-
grensene være 68, 65, 63 og 60 år. I dag er det 
ikke lenger noen med stillinger med aldersgren-
sen 68 år. Det foreslås derfor at denne aldersgren-
sen tas ut av bestemmelsen. Aldersgrensen på 68 
år ble avviklet som følge av Stortingets behand-
ling av St.prp. nr. 38 (1994–95), jf. Innst. S. nr. 77 
(1995–96). Stortingets vedtak ble gitt virkning fra 
1. januar 1996. De som hadde mindre enn ti år 
igjen til aldersgrensen på 68 år kunne velge om de 
ville beholde denne aldersgrensen eller gå over til 
den nye. Overgangsperioden på ti år er over, og 
aldersgrensen på 68 år kan derfor tas ut av lovtek-
sten. 

Forslaget har ikke vært på høring da det anses 
som unødvendig. 

Det vises til lovforslaget, lov om aldersgrenser 
for offentlige tjenestemenn m.fl. § 2 andre ledd. 
Endringen foreslås å tre i kraft så raskt som 
mulig, og har ingen økonomiske eller administra-
tive konsekvenser.

6 Endring i lov om pensjonstrygd for 
fiskere

Pensjonstrygden for fiskere er en pliktig pen-
sjonsordning for personer som er tatt opp på blad 
B i fiskermanntallet. Ordningen gir pensjon i peri-
oden fra 60 år til 67 år. Det framgår av lov om pen-
sjonstrygd for fiskere § 22 at pensjonstrygden 
administreres sentralt av Arbeids- og velferds-
direktoratet. I samme bestemmelse er det en 
hjemmel for Kongen til å gi nærmere bestemmel-
ser om trygdens administrasjon. 

I høringsnotat 20. desember 2018 foreslo 
departementet at myndigheten til å gi forskriften 
overføres til departementet og viste til at det er i 
dag gitt to forskrifter om administrasjonen av pen-
sjonsordningen. Det gjelder for det første forskrift 
1. mars 2002 nr. 211 om administrasjonsansvaret 
for pensjonstrygden for fiskere. Denne forskriften 
er gitt av Kongen. Forskriften fastslår i § 1 at 
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Garantikassen for fiskere skal ha den daglige 
administrasjonen av pensjonstrygden for fiskere, i 
§ 2 at Arbeids- og velferdsdirektoratet fører kon-
troll med administrasjonen av ordningen og i § 3 
at departementet har myndighet til å gi forskrift 
med nærmere bestemmelser om administra-
sjonen av pensjonstrygden for fiskere. Med hjem-
mel i sistnevnte bestemmelse har departementet 
gitt forskrift 1. mars 2002 nr. 215 om administra-
sjon av pensjonstrygden for fiskere. Forskriften 
gir noen flere detaljer om hva administrasjonen av 
pensjonsordningen innebærer. Det framgår her at 
Arbeids- og velferdsdirektoratet har det overord-
nede ansvaret for praktiseringen av regelverket, at 
direktoratet kan oppheve og endre vedtak som 
Garantikassen har gjort etter fiskerpensjonsloven 
og at Arbeids- og velferdsdirektoratet er ankemot-
part for Trygderetten.

Bakgrunnen for forslaget skyldes at departe-
mentet mener det er unødvendig å ha to forskrif-
ter som gjelder administrasjonen av pensjonstryg-
den for fiskere. 

Norges Fiskarlag mener departementet bør 
avvente å foreslå endringer i fiskerpensjonsloven 
inntil det er gjort en generell gjennomgang av 
pensjonsordningen. De viser til at departementet 
har uttalt at pensjonsordningen skal gjennomgås 
med sikte på å finne fram til en framtidig pensjons-
ordning som er tilpasset hovedprinsippene i pens-
jonsreformen. 

Departementet kan ikke se at det har noen hen-
sikt å avvente forslaget til det er gjort en generell 
gjennomgang av pensjonsordningen slik Norges 
Fiskarlag mener. Departementet foreslår derfor at 
myndigheten som Kongen i dag har til å gi for-
skrift, overføres til departementet. Formålet er å 
samle dagens bestemmelser i to forskrifter om 
administrasjonen av pensjonsordningen i én for-
skrift. Det er også et formål å forenkle regelverket. 

Det vises til lovforslaget, lov om pensjonstrygd 
for fiskere § 22. Endringen foreslås å tre i kraft så 
raskt som mulig, og har ingen økonomiske eller 
administrative konsekvenser.

7 Endringer i samordningsloven

7.1 Innledning

Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser 
ble vedtatt 6. juli 1957 og trådte i kraft 1. januar 
1959. Loven regulerer samordningen av en rekke 
ulike kombinasjoner av pensjoner og trygder. I til-
legg er det gitt mange forskrifter som supplerer 

samordningsloven, slik at regelverket etter hvert 
har blitt svært omfattende.

Samordningsloven omfatter fire hovedgrupper 
pensjonsordninger og trygder: folketrygden, per-
sonskadetrygdene (pensjon etter særlovgivnin-
gen om yrkesskadetrygd og krigspensjonering), 
de offentlige tjenestepensjonsordningene og ord-
ninger som yter avtalefestet pensjon.

Samordningsloven regulerer hvor mye samlet 
pensjon en person kan få samtidig fra to eller flere 
av de nevnte pensjons- og trygdeordningene. 
Ytelsene fra folketrygden gis uten reduksjon når 
en person samtidig mottar ytelser fra andre pen-
sjons- og trygdeordninger som går inn under sam-
ordningsloven. Samordningsloven har i dag sær-
lig praktisk betydning når en person har rett til 
pensjon både fra folketrygden og fra en av de 
offentlige tjenestepensjonsordningene. Det er 
pensjonen fra tjenestepensjonsordningen som da 
skal reduseres. Videre er det gitt en rekke regler 
som begrenser samordningsfradragene. De 
delene av folketrygden som holdes utenfor sam-
ordning, kalles ofte samordningsfordeler.

Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjons-
ordning samordnes med alderspensjon fra folke-
trygden etter folketrygdloven kapittel 19 (gammel 
alderspensjon) etter reglene i samordningsloven. 
Hovedreglene står i §§ 19, 23 og 24. Bestemmel-
sene i § 24 ble gitt med virkning fra 2011 i forbin-
delse med tilpasningen av offentlig tjenestepen-
sjon til pensjonsreformen. Ved endringslov 15. 
juni 2018 nr. 30, jf. Prop. 61 L (2018–2019), ble det 
gitt bestemmelser om samordning med alder-
spensjon fra folketrygden etter folketrygdloven 
kapittel 20 (ny alderspensjon). 

7.2 Opphevelse av bestemmelse som 
gjelder overgangsordning for privat 
AFP etter AFP-tilskottsloven kapittel 4

Det framgår av samordningsloven § 1 nr. 1 bok-
stav d at «Offentlig pensjonsordning som yter avtale-
festet pensjon før fylte 65 år som det kan godskrives 
pensjonspoeng for etter folketrygdloven § 3-19.»
omfattes av samordningsloven. Deretter heter det 
at «Det samme gjelder pensjonsordning som yter 
avtalefestet pensjon i privat sektor mellom 62 og 67 
etter overgangsordningen i AFP-tilskottsloven kapit-
tel 4.». I høringsnotat 22. juni 2018 viste departe-
mentet til at det i dag ikke lenger er noen som får 
sistnevnte ytelse, og foreslo at siste del av bestem-
melsen ble opphevet. Reglene for privat AFP ble 
endret med virkning fra 2011, og overgangsord-
ningen på 5 år etter AFP-tilskottsloven kapittel 4, 
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som innebærer en tidligpensjonsordning i perio-
den 62 til 67 år, er nå over. 

Ingen av høringsinstansene hadde merknader 
til forslaget om opphevelse av bestemmelsen. 

Departementet foreslår at samordningsloven 
§ 1 nr. 1 bokstav d andre punktum oppheves. Det 
vises til lovforslaget. Endringen foreslås å tre i 
kraft så raskt som mulig, og har ingen økono-
miske eller administrative konsekvenser.

7.3 Helt eller delvis bortfall av ytelser fra 
folketrygden og personskadetrygdene 
i forbindelse med opphold i institusjon 
eller under straffegjennomføring

Som nevnt i punkt 7.1 regulerer samordningslo-
ven hvor mye samlet pensjon en person kan få 
samtidig fra to eller flere pensjons- og trygdeord-
ninger. Folketrygdens ytelser kommer alltid fullt 
ut til utbetaling, det vil si at det er de øvrige 
ytelsene som reduseres som følge av samord-
ningslovens bestemmelser. Dersom det skjer 
endringer i en eller flere av ytelsene, vil det også 
påvirke samordningsfradragene. Hvis for eksem-
pel en ytelse fra folketrygden blir redusert eller 
faller bort, blir ytelsen fra tjenestepensjonsordnin-
gen normalt satt opp. 

I visse tilfeller faller ytelser fra folketrygden og 
personskadetrygdene helt eller delvis bort i for-
bindelse med opphold i institusjon eller under 
straffegjennomføring, se blant annet folketrygdlo-
ven §§ 19-21 og 19-22 og lov om krigspensjon for 
militærpersoner § 3 nr. 4. Dette bortfallet medfø-
rer imidlertid ikke at tjenestepensjonsordningene 
kompenserer for bortfallet gjennom å gi økt pen-
sjon som ledd i samordningsberegningen. I disse 
tilfellene beregnes tjenestepensjonen som om 
ytelsene fra folketrygden og personskadetryg-
dene fortsatt utbetales fullt ut. Det vises til rund-
skriv nr. 15 til samordningsloven, samlerundskriv 
om samordning av pensjons- og trygdeytelser 
(R80-15-H90), punkt 10.1.1. 

Med institusjon i denne forbindelse menes 
institusjon under statlig ansvar. Det inkluderer 
psykiatriske institusjoner, og i forbindelse med 
straffegjennomføring gjelder reglene ved vare-
tektsfengsling og ved soning av straff eller særre-
aksjon i anstalt under kriminalomsorgen. Ytelsene 
faller også bort i tilfeller der formuen er satt under 
forvaltning etter straffeprosessloven § 220. Etter 
denne bestemmelsen kan retten ved kjennelse 
beslutte å sette en persons formue under forvalt-
ning når han eller hun er dømt til høyere straff 
enn fengsel i 6 måneder, eller med skjellig grunn 
mistenkes for en handling som etter loven kan 

medføre straff av fengsel i mer enn 2 år, og ved 
flukt unndrar seg straffens fullbyrding eller forføl-
gingen, eller oppholder seg i utlandet og ikke på 
oppfordring innfinner seg i riket. 

Departementet foreslo i høringsnotat 20. 
desember 2018 at det skulle framgå direkte av 
samordningsloven at tjenestepensjonen ikke skal 
øke som følge av redusert ytelse fra folketrygden 
eller personskadetrygden under opphold i institu-
sjon, under straffegjennomføring eller som følge 
av at formuen er satt under forvaltning etter straf-
feprosessloven § 220. Det ble foreslått et nytt ledd 
i samordningsloven § 3 om at det i samordnings-
beregningen skal legges til grunn en uredusert 
ytelse fra folketrygden eller personskadetrygden i 
slike tilfeller. Det ble presisert at lovforslaget var 
en stadfestelse av gjeldende rett. 

Gabler, KLP Oslo Pensjonsforsikring AS støtter 
forslaget. Ingen øvrige høringsinstanser har kom-
mentert forslaget. 

Departementet foreslår å gjennomføre forsla-
get fra høringen. Det vises til lovforslaget i sam-
ordningsloven § 3 siste ledd. § 3 har i dag fire 
ledd. Arbeids- og sosialdepartementet har i en 
parallell lovproposisjon foreslått nye regler for 
alderspensjon for ansatte i offentlig sektor. Der 
foreslås det et nytt første ledd i § 3 om samord-
ningslovens anvendelse på reglene om alderspen-
sjon. Som følge av forslaget der blir bestemmel-
sen som foreslås i proposisjonen her nytt sjette 
ledd. 

Endringen foreslås å tre i kraft på samme tid 
som de nye reglene for ny alderspensjonsordning. 
Endringen har ingen økonomiske eller adminis-
trative konsekvenser.

7.4 Reduksjon av samordningsfradraget 
for folketrygdens grunnpensjon

7.4.1 Innledning

Ved samordning av tjenestepensjon med ytelser 
fra folketrygden, skal samordningsfradraget i tje-
nestepensjonen for den del av ytelsen som relate-
rer seg til grunnpensjonen, maksimalt utgjøre ¾ 
av folketrygdens grunnbeløp. For uføreytelsene i 
folketrygden, uføretrygd og arbeidsavklarings-
penger, legges tilsvarende samordningsfradrag i 
tjenestepensjonen til grunn, selv om ytelsen fra 
folketrygden her ikke består av grunnpensjon. 
Samordningsfradraget avkortes forholdsmessig 
dersom tjenestepensjonen er beregnet med kor-
tere opptjeningstid enn full opptjeningstid. Tjenes-
tetidsreduksjonen av samordningsfradraget fram-
går av samordningsloven. Det er også andre for-
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hold som skal føre til at samordningsfradraget for 
grunnpensjonen skal reduseres. Forslagene i 
7.4.2 og 7.4.3 gjelder slike forhold.

7.4.2 Tjenestepensjonen er beregnet ut fra en 
deltidsstilling

Samordningsfradraget for folketrygdens grunn-
pensjon skal reduseres dersom tjenestepensjo-
nen er beregnet ut fra en deltidsstilling. Denne 
reduksjonsfaktoren framgår i dag ikke av lovtek-
sten, men av forskrift 28. november 1979 nr. 4066 
om samordningsfradrag for grunnpensjon fra fol-
ketrygden i tjenestepensjon for deltidsansatte m.v. 
I høringsnotat 22. juni 2018 ble det foreslått å ta 
inn innholdet i forskriften i lovteksten. Departe-
mentet la vekt på at reduksjonen av samordnings-
fradraget for deltid er et sentralt element i bereg-
ningen av samordningsfradraget, og at det av 
denne grunn bør framgå av lovteksten. 

I høringen ble det foreslått å ta inn setningen 
«Det samme gjelder når tjenestepensjonen er bereg-
net etter en stillingsandel som er lavere enn 100 
prosent.» i samordningsloven § 19 første ledd nr. 1 
og § 22 nr. 1 og nr. 2. Setningen viser da tilbake til 
bestemmelsen som sier at det skal skje en for-
holdsmessig avkortning av samordningsfradra-
get dersom pensjonen ikke er beregnet etter full 
tjenestetid. Dette gjør at samordningsfradraget 
blir redusert når tjenestetiden og/eller stillingsan-
delen er lavere enn full tjenestetid og/eller full 
stillingsandel. Da vil samordningsfradraget være 
en forholdsmessig del av tjenestetiden og/eller 
stillingsandelen. 

Det er flere forhold i forskriften som kan løses 
ved å innta innholdet i samordningsloven. For det 
første er teksten ikke tilpasset det at folketryg-
dens uføreytelser ikke lenger har grunnpensjon 
som et pensjonselement. For det andre er det i for-
skriften en alternativ måte å fastsette reduksjonen 
av samordningsfradraget på som departementet 
mener er utdatert. Grensen for den alternative 
regelen knytter seg til lønn som er lavere enn lønn 
etter lønnstrinn 1. Da skal avkortningsfaktoren 
være forholdet mellom faktisk lønn og lønn etter 
lønnstrinn 1. Den laveste graden av faktisk deltid 
og den alternative avkortningsfaktoren brukes 
ved reduksjonen av samordningsfradraget. Det er 
i dag ikke noe lønnstrinn 1 etter den statlige 
hovedtariffavtalen som gjelder for LO Stat, Unio 
og YS Stat, og den alternative avkortningsfakto-
ren treffer ikke de tilfellene der lønnen er fastsatt 
ut fra lønnstrinn i andre tariffområder eller rene 
kronebeløp. Ved å ikke videreføre den delen av 
forskriften som omtaler den alternative måten å 

fastsette deltidsfradraget på, er det bare hovedre-
gelen om reduksjon av samordningsfradraget for 
grunnpensjon ut fra deltid som fortsatt skal 
gjelde.

Landsforbundet for offentlige pensjonister støt-
ter forslaget om å ta inn innholdet av forskriften i 
lovteksten, men mener den alternative avkort-
ningsfaktoren for tilfeller med lav lønn må videre-
føres. Organisasjonen mener grenseverdien bør 
tilpasses dagens lønnsnivå. 

Gabler støtter forslaget. De påpeker at de 
gamle spesialreglene om lave pensjonsgrunnlag 
som en alternativ avkortningsfaktor ikke lenger 
brukes. 

Departementet foreslår å gjennomføre forsla-
get fra høringen. Etter departementets syn er det 
riktig å lovfeste regelen som avkorter samord-
ningsfradraget i tjenestepensjonen for deltid. Den 
alternative avkortningsfaktoren bør ikke viderefø-
res siden den ikke lenger er i bruk. Endringen 
gjør at forskrift 28. november 1979 nr. 4066 om 
samordningsfradrag for grunnpensjon fra folke-
trygden i tjenestepensjon for deltidsansatte m.v. 
kan oppheves. Forslaget bidrar til forenkling av 
samordningsregelverket. 

I den foreslåtte nye bestemmelsen brukes 
ordet «beregne». Det gjør at ordet «berekne» ellers i 
samordningsloven bør endres tilsvarende. Det 
vises til lovforslaget, samordningsloven § 19 første 
og tredje ledd, § 20 andre og tredje ledd og § 22 
nr. 1 første og andre ledd, § 22 nr. 2 første og 
andre ledd og § 23 nr. 2 første ledd. Endringen 
foreslås å tre i kraft så raskt som mulig, og har 
ingen økonomiske eller administrative konse-
kvenser.

7.4.3 Pensjon fra folketrygden til gjenlevende 
ektefelle er redusert for arbeidsinntekt 

Samordningsloven § 22 nr. 2 første ledd gir regler 
om samordningsfradrag i tjenestepensjon og pen-
sjon etter lov om yrkesskadetrygd for enke-/enke-
mannspensjon fra folketrygden. Samordningsfra-
draget knytter seg til grunnpensjonsdelen fra fol-
ketrygden, og hovedregelen er at samordnings-
fradraget er ¾ av folketrygdens grunnbeløp. Tje-
nestepensjonen kan både være en alderspensjon, 
uførepensjon beregnet som en bruttopensjon og 
en bruttoberegnet enke-/enkemannspensjon. 
Enke-/enkemannspensjon fra folketrygden ytes 
fram til 67 år, og samordningsbestemmelsen gjel-
der derfor i tiden før fylte 67 år. Det framgår av 
bestemmelsen at samordningsfradraget skal redu-
seres dersom tjenestetiden som tjenestepensjo-
nen eller yrkesskadetrygden er beregnet av, er 
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kortere enn full opptjeningstid, og i tilfeller der 
det foreligger delvis uførhet. 

Samordningsfradraget skal også reduseres i 
de tilfellene en tjenestepensjon eller pensjon fra 
yrkesskadetrygden blir samordnet med pensjon 
fra folketrygden til gjenlevende ektefelle som er 
redusert for arbeidsinntekt. Dette framgår ikke av 
loven i dag. I høringsnotat 22. juni 2018 ble det 
foreslått at innholdet i forskrift 19. mars 1993 
nr. 215 om samordning av pensjon fra tjenestepen-
sjonsordning med redusert enkepensjon (enke-
mannspensjon) fra folketrygden ble tatt inn i sam-
ordningsloven § 22 nr. 2 første ledd. Forskriften 
fastslår at når enke-/enkemannspensjon fra folke-
trygden er redusert for forventet arbeidsinntekt, 
skal samordningsfradraget etter samordningslo-
ven § 22 nr. 2 første ledd avkortes forholdsmessig. 
Forslaget fra høringen var å ta inn følgende set-
ning «Det gjelder også dersom pensjonen til gjenle-
vende ektefelle fra folketrygden er redusert for 
arbeidsinntekt.» som siste punktum i § 22 nr. 2 før-
ste ledd. Denne setningen bygget videre på de 
foregående setningene om at det skal skje en for-
holdsmessig avkortning av samordningsfradra-
get dersom a) tjenestepensjonen ikke er beregnet 
etter full tjenestetid, b) når tjenestepensjonen er 
beregnet med lavere pensjonsgrad enn full uttaks-
grad og c) når tjenestepensjonen er beregnet med 
en stillingsgrad som er lavere enn 100 prosent (jf. 
punkt 7.4.2 ovenfor). 

Gabler påpeker at samordningen av tjeneste-
pensjon med gjenlevendepensjon fra folketrygden 
for grunnpensjonsdelen har tre forskjellige hjem-
ler – samordningsloven § 22 nr. 2, forskrift 31. 
desember 1966 nr. 4095 om redusert ektefellepen-
sjon (samordningsforskrift 20), og den ovenfor 
nevnte forskrift 19. mars 1993 nr. 215. De påpeker 
at dersom innholdet i forskriften fra 1993 skal tas 
inn i lovteksten, må det framgå av lovbestemmel-
sen at samordningsfradraget skal reduseres med 
den laveste av enten pensjonsgraden eller graden 
som framgår av den inntektsreduserte gjenleven-
depensjonen fra folketrygden. 

KLP har ingen innvendinger mot at innholdet i 
forskriften tas inn i lovteksten, men ber på samme 
måte som Gabler om avklaring av om pensjons-
grad og graden for inntektsredusert gjenlevende-
pensjon fra folketrygden skal være alternative 
eller kumulative faktorer i samordningsfradraget. 

Departementet mener pensjonsgraden og gra-
den for inntektsredusert gjenlevendepensjon fra 
folketrygden skal være alternative faktorer i sam-
ordningsfradraget for grunnpensjon slik at det er 
den laveste av gradene som skal benyttes. Lovfor-
slaget er tilpasset dette forholdet. Denne alterna-

tive vurderingen gjelder for samordningsfradra-
get som bestemmes av samordningsforskrift 20 
(forskrift 31. desember 1966 nr. 4095). I dag gjel-
der samordningsforskrift 20 i realiteten bare for 
andre pensjonselementer enn grunnpensjonen 
som enke-/enkemannspensjonen fra folketrygden 
består av. Dette framgår ikke av forskriften, men 
er en naturlig konklusjon siden det er gitt en egen 
forskrift som gjelder grunnpensjonsfradraget (for-
skriften fra 1993). Gjennom å presisere at den 
laveste av pensjonsgraden eller graden som fram-
går av den inntektsreduserte gjenlevendepensjo-
nen fra folketrygden også skal gjelde for samord-
ningsfradraget for grunnpensjonsdelen, blir det 
samsvar mellom lovteksten og samordningsfor-
skrift 20. En slik alternativ vurdering vurderes 
som riktig siden begge elementene (pensjonsgrad 
og graden som framgår av den inntektsreduserte 
gjenlevendepensjonen fra folketrygden) knytter 
seg til gjenlevendes fortsatte arbeidsforhold eller 
arbeidsmulighet. 

Det framstår i dag som noe unødvendig at for-
skriften fra 1993 (forskrift 19. mars 1993 nr. 215) 
ble gitt. Samordningsforskrift 20 er generelt utfor-
met og kan sies å være dekkende også for sam-
ordningsfradraget for grunnpensjonsdelen. For-
skriften fra 1993 har medført en del usikkerhet 
hos pensjonsleverandørene knyttet til om det 
skulle gjelde en alternativ eller kumulativ reduk-
sjon av samordningsfradraget for pensjonsgrad og 
graden som framgår av den inntektsreduserte 
gjenlevendepensjonen fra folketrygden. Denne 
uklarheten blir det ryddet opp i gjennom forslaget 
her om å lovfeste innholdet i forskriften fra 1993.

Forskriften fra 1993 har i dag en foreldet 
bestemmelse om avkortning av samordningsfra-
draget for alderspensjon fra folketrygden som 
gjenlevende ektefelle hadde. Bestemmelsen er 
ikke lenger i bruk. Tidligere ble slik alderspen-
sjon fra folketrygden redusert for arbeidsinntekt 
til gjenlevende, og dette medførte også at samord-
ningsfradraget ble redusert. Siden alderspensjo-
nen fra folketrygden fra 2011 ikke reduseres for 
arbeidsinntekt, skal heller ikke samordningsfra-
draget reduseres. Denne delen av forskriften blir 
derfor ikke videreført i lovforslaget. 

Siste del av forskriften fastslår at bestemmel-
sen om avkortning av samordningsfradraget i tje-
nestepensjonen på grunn av arbeidsinntekt også 
skal gjelde pensjon etter lov 12. desember 1958 nr. 
10 om yrkesskadetrygd. Denne delen av forskrif-
ten er ivaretatt i lovforslaget gjennom at samord-
ningsloven § 22 nr. 2 første ledd gjelder både tje-
nestepensjon og pensjon etter lov om yrkesskade-
trygd for denne delen. 
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Endringen gjør at forskrift 19. mars 1993 
nr. 215 om samordning av pensjon fra tjenestepen-
sjonsordning med redusert enkepensjon (enke-
mannspensjon) fra folketrygden kan oppheves. 
Endringsforslaget innebærer derfor en regel-
verksforenkling. 

KLP peker også på at bestemmelsen i samord-
ningsloven § 22 nr. 2 første ledd har en ufullsten-
dighet som ikke framgår av endringsforslaget og 
som bør rettes opp. Det står i dag at dersom pen-
sjonen fra tjenestepensjonsordningen eller fra 
yrkesskadetrygden ikke er beregnet etter hel 
uførhet, skal fradragsbeløpet avkortes forholds-
messig. KLP har lagt til grunn at bestemmelsen 
også gjelder når man har en gradert alderspen-
sjon fra tjenestepensjonsordning. KLP mener lov-
teksten burde vært endret for å klargjøre at sam-
ordningsfradraget også skal reduseres dersom 
det er en gradert alderspensjon som skal samord-
nes med en gjenlevendepensjon fra folketrygden. 
Departementet er enig i denne påpekningen og 
har justert lovforslaget i tråd med anbefalingen fra 
KLP. 

Departementet foreslo i høringen å rette opp 
en feilhenvisning i samordningsloven § 22 nr. 2 
andre ledd. Rett henvisning skal være § 22 nr. 2 
første ledd tredje punktum, ikke andre punktum 
som det står i dag. Gjennom henvisningen blir det 
fastslått at fradraget for grunnpensjon i enke-/
enkemannspensjon fra personskadetrygd skal 
reduseres dersom tjenestetiden er kortere enn 
full opptjeningstid. Det bør også henvises til det 
nye femte punktum i § 22 nr. 2 første ledd om 
redusert samordningsfradrag på grunn av inn-
tektsredusert enke-/enkemannspensjon fra folke-
trygden. 

Det vises til lovforslaget, samordningsloven 
§ 22 nr. 2 første og andre ledd. Som nevnt har 
bestemmelsene på dette området vært en kilde til 
usikkerhet hos tjenestepensjonsleverandørene og 
medført noe ulik praksis. Endringen vil kunne gi 
enkelte små økonomiske konsekvenser avhengig 
av hvilken praksis som tjenestepensjonsordnin-
gen har fulgt. Enkelte av leverandørene har hatt 
en praksis som er i samsvar med forslaget. Her vil 
forslaget ikke ha noen økonomiske eller adminis-
trative konsekvenser. I tilfeller der leverandøren 
kumulativt har redusert samordningsfradraget for 
både pensjonsgrad og graden som framgår av den 
inntektsreduserte gjenlevendepensjonen fra folke-
trygden, vil forslaget innebære at praksis må leg-
ges om. Departementet mener denne praksisen 
ikke har vært etter hensikten, og at det er riktig 
med en tydeliggjøring og endring av forholdet. 
Departementet legger til grunn at endret praksis 

bare skal få betydning for nye pensjonstilfeller. 
Gjennomføringen vil kunne ha enkelte administra-
tive konsekvenser, både systemmessig og infor-
masjonsmessig, og det foreslås derfor at end-
ringen gjennomføres så raskt som mulig hvor 
også de administrative forholdene for pensjons-
leverandørene inngår som en del av vurderingen. 

7.5 Redusert samordningsfradrag for 
folketrygdens tilleggspensjon

Tjenestepensjonen samordnes med tilleggspen-
sjon fra folketrygden ved at det etter hovedrege-
len gjøres fradrag for hele tilleggspensjonen. Det 
er imidlertid gitt en rekke begrensningsregler 
som innebærer at fradraget skal reduseres. 
Departementet foreslår i punktet her å lovfeste 
regler om redusert samordningsfradrag i brutto-
beregnet alderspensjon fra tjenestepensjonsord-
ning som følge av gradert uttak av tjenestepensjo-
nen eller folketrygdytelsen. Forslaget knytter seg 
til folketrygdens tilleggspensjon og ellers den 
delen av folketrygden som overstiger grunnpen-
sjonen. De aktuelle tilfellene gjelder for det første 
samordning av alderspensjon før 67 år med uføre-
trygd og arbeidsavklaringspenger fra folketryg-
den. For det andre gjelder det ved samordning av 
alderspensjon fra 67 år med alderspensjon fra fol-
ketrygden etter folketrygdloven kapittel 19. Sam-
ordningsfradraget i tjenestepensjonen skal settes 
ned forholdsmessig med den laveste av pensjons-
gradene som forekommer i tjenestepensjonen og 
folketrygdytelsen. 

Forslaget gjelder ikke samordning av brutto-
beregnet alderspensjon fra tjenestepensjonsord-
ning fra 67 år med alderspensjon fra folketrygden 
etter folketrygdloven kapittel 20. Her er det alle-
rede regler om gradert samordningsfradrag i 
samordningsloven § 24 a nr. 7. Forslaget gjelder 
heller ikke for uførepensjon fra tjenestepensjons-
ordningen siden ytelsen fra 1. januar 2015 er gjort 
om til en nettoytelse. Endringen av beregningsre-
glene for uførepensjon innebærer at ytelsen ikke 
lenger skal samordnes med folketrygdens ytelser. 
Forslaget gjelder dessuten ikke alderspensjon fra 
tjenestepensjonsordning som skal beregnes som 
nettoytelse, jf. parallell proposisjon fra Arbeids- og 
sosialdepartementet om ny alderspensjonsytelse 
for ansatte i offentlig sektor som er født i 1963 
eller senere. De nye ytelsene skal ikke samordnes 
med folketrygdens ytelser. 

Etter samordningsloven skal bruttoberegnet 
alderspensjon fra tjenestepensjonsordning sam-
ordnes med folketrygdens ytelser etter samord-
ningsloven § 19 (fradrag for grunnpensjon) og 
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§ 23 (fradrag for blant annet tilleggspensjon). Det 
framgår bare av § 19 hvordan samordningen skal 
være når enten alderspensjonen fra tjenestepen-
sjonsordningen eller ytelsen fra folketrygden er 
gradert, jf. § 19 første ledd nr. 2. I forslaget til lov-
endring tydeliggjøres det også i samordningslo-
ven § 23 at samordningsfradraget skal reduseres 
når alderspensjonen eller ytelsen fra folketrygden 
er gradert. 

Det framgår i dag av forskrift 7. februar 1978 
nr. 4094 om uførepensjon for mindre enn hel ufør-
het. Tjenestepensjon (samordningsforskrift 19). 
hvordan pensjon fra tjenestepensjonsordning 
etter dagens bruttopensjonsregler som utbetales 
før 67 år, skal samordnes med uføreytelsen fra fol-
ketrygden. Forskriften gjaldt opprinnelig samord-
ning av uførepensjon fra tjenestepensjonsordning 
med uføreytelser fra folketrygden, men er også 
tolket utvidende til å gjelde alderspensjon fra tje-
nestepensjonsordning som samordnes med uføre-
ytelse fra folketrygden. Alderspensjonen kan 
enten skyldes fratredelse fra stilling med lavere 
aldersgrense enn den ordinære aldersgrensen på 
70 år (særaldersgrense), eller det kan være AFP 
som er beregnet som en alderspensjon i perioden 
fra 65 til 67 år. Etter forskriften skal samordnings-
fradraget nedsettes forholdsmessig dersom uføre-
ytelsen fra folketrygden ikke er beregnet for hel 
uførhet. Lovforslaget i samordningsloven § 23 nr. 
1 innebærer ingen realitetsendring og medfører at 
forskriften kan oppheves. 

I høringsnotat 22. juni 2018 ble det i utkastet til 
presisering i samordningsloven § 23 slått fast i før-
ste ledd bokstav a nytt tredje ledd at dersom alder-
spensjonen fra folketrygden eller tjenestepensjo-
nen er gradert, skal samordningsfradraget settes 
ned forholdsmessig. Dersom begge ytelsene er 
graderte, benyttes den laveste graden. Dersom 
folketrygdytelsen er arbeidsavklaringspenger 
eller uføretrygd, får den nye bestemmelsen 
anvendelse gjennom henvisningen i § 23 nr. 1 
andre ledd om blant annet arbeidsavklaringspen-
ger og § 23 nr. 1 tredje ledd om blant annet uføre-
trygd til § 23 nr. 1 første ledd. 

Av høringsinstansene er det kun Gabler som 
kommenterer forslaget. De støtter departemen-
tets forslag. 

Departementet foreslår å gjennomføre forsla-
get fra høringen. Det vises til lovforslaget i sam-
ordningsloven § 23 nr. 1 første ledd bokstav a nytt 
tredje ledd. Endringen foreslås å tre i kraft så 

raskt som mulig og har ingen økonomiske eller 
administrative konsekvenser.

7.6 Tillegg til tjenestepensjonen etter 
samordningsloven § 24 a nr. 5 – vekting 
av tillegget for overgangskullene 
1954–1962 

Departementet viser til endringslov 15. juni 2018 
nr. 30, jf. Prop. 61 L (2017–2018) og Innst. 343 L 
(2017–2018), der det blant annet ble gitt bestem-
melser om samordning av tjenestepensjon med 
alderspensjon fra folketrygden etter folketrygdlo-
ven kapittel 20. Det følger av samordningsloven 
§ 24 a nr. 5 at det gis et kronebeløp på 2,5 ganger 
folketrygdens grunnbeløp (G) som tillegg til tje-
nestepensjonen etter at den er samordnet med 
alderspensjon fra folketrygden. Tillegget utgjør 
2,5 G for dem som har full tjenestetid, og det blir 
forholdsmessig avkortet dersom tjenestetiden er 
kortere enn full tid eller tjenestepensjonen er gra-
dert. Årlig ytelse bestemmes ved å dividere tilleg-
get med folketrygdens delingstall på uttakstids-
punktet. Fullt tillegg gis til dem som omfattes fullt 
ut av de nye samordningsreglene for alderspen-
sjon fra folketrygden etter folketrygdloven kapit-
tel 20, det vil si for årskull som er født i 1963 og 
senere. 

For årskullene født i 1954–1962 utgjør de nye 
samordningsreglene en andel av pensjonsbereg-
ningen. Disse årskullene får alderspensjonen fra 
folketrygden beregnet dels med nye opptjenings-
regler og dels med gamle regler, og de nye tjenes-
tepensjonsreglene følger innfasingen av de nye 
opptjeningsreglene i folketrygden. Dette inklude-
rer også tillegget etter samordningsloven § 24 a 
nr. 5. I høringsnotat 22. juni 2018 ble det foreslått 
presisert i samordningsloven § 24 b at tillegget 
etter samordningsloven § 24 a nr. 5 også skal være 
en andel av fullt tillegg for årskullene født i 1954–
1962, på samme måte som samordningsfradra-
gene. Departementet foreslår at presiseringen tas 
inn som nytt andre ledd i § 24 b, og at nåværende 
andre ledd blir nytt tredje ledd. 

Av høringsinstansene er det kun Gabler som 
kommenterer forslaget. De støtter departemen-
tets forslag. 

Det vises til lovforslaget, samordningsloven 
§ 24 b. Endringen foreslås å tre i kraft så raskt 
som mulig, og har ingen økonomiske eller admi-
nistrative konsekvenser.
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7.7 Samordning med tillegg til 
alderspensjon fra folketrygden etter 
folketrygdloven § 19-14 femte ledd og 
§ 20-18 femte ledd («minstenivå-
tillegg») – presisering av bestem-
melsene

Bestemmelser om samordning av alderspensjon 
fra tjenestepensjonsordning med tillegg til alder-
spensjon fra folketrygden etter folketrygdloven 
§ 19-14 femte ledd og § 20-18 femte ledd, omtalt 
som «minstenivåtillegg», følger av samordningslo-
ven § 24 (samordning med alderspensjon fra fol-
ketrygden etter kapittel 19) og § 24 a (samord-
ning med alderspensjon fra folketrygden etter 
kapittel 20).

I sin høringsuttalelse til høringsnotat av 22. 
juni 2018 uttalte Arbeids- og velferdsdirektoratet 
følgende:

«Samordningsloven § 24 b handler om vekting 
av samordningsfradrag etter hvor stor andel av 
alderspensjon fra folketrygden som er bereg-
net etter henholdsvis folketrygdlovens kapittel 
19 og kapittel 20. Samordningsfradrag for min-
stenivåtillegg skal beregnes fullt ut i både sam-
ordningsloven § 24 og § 24 a, og de samlede 
samordningsfradragene for hver del skal deret-
ter vektes ut ifra andel beregnet etter kapittel 
19 og kapittel 20. For at regler om samord-
ningsfradrag for minstenivåtillegg skal passe 
inn i denne systematikken, foreslår vi 
endringer i samordningsloven. Endringsforsla-
get er ment som tilpasning for både over-
gangskullene 1954–1962 og for senere kull.»

Forslaget fra Arbeids- og velferdsdirektoratet går 
ut på at det både i samordningsloven § 24 nr. 1 før-
ste ledd og i § 24 a nr. 4 henvises til folketrygd-
lovens bestemmelser om alderspensjon til årskul-
lene 1954–1962, det vil si henholdsvis § 19-15 
andre ledd og § 20-19 andre ledd.

Departementet har vurdert direktoratets for-
slag og er enig i forslaget til presisering. Departe-
mentet legger til grunn at det ikke er nødvendig å 
sende forslaget på høring. 

Det vises til lovforslaget, samordningsloven 
§§ 24 nr. 1 og 24 a nr. 4. Endringen foreslås å tre i 
kraft så raskt som mulig, og har ingen økono-
miske eller administrative konsekvenser.

8 Endringer i lov om 
pensjonsordning for sykepleiere

8.1 Krav om medlemskap i folketrygden

Departementet viser til at lov om Statens pen-
sjonskasse og lov om pensjonsordning for apote-
kvirksomhet mv. har bestemmelser om forutset-
ningsvis samtidig medlemskap i folketrygden. 
Det framgår av begge lovene at medlemmer i pen-
sjonsordningen som hovedregel må være medlem 
i folketrygden etter folketrygdloven kapittel 2 og 
betale folketrygdavgift for de samme inntekter 
som ligger til grunn for pensjonsopptjening i tje-
nestepensjonsordningen. Departementet kan i 
særlige tilfeller gjøre unntak og fastsette regler 
om innskuddsbetaling etter særskilt fastsatt sats. 

Begrunnelsen for en slik bestemmelse er at 
folketrygden er ment å skulle utbetale størstede-
len av pensjonen når pensjonene utbetales samti-
dig og skal samordnes etter samordningslovens 
bestemmelser. Samordningsloven gir reglene for 
hvordan reduksjonen av tjenestepensjonen skal 
skje. Dersom det ikke kommer pensjon fra folke-
trygden til utbetaling, vil tjenestepensjonsordnin-
gen dekke pensjonen alene. Dette er ikke hensik-
ten slik ordningen er i dag, og er heller ikke tatt 
hensyn til i premieberegningen. 

I høringsnotat 20. desember 2018 foreslo 
departementet at det innføres en tilsvarende 
bestemmelse i lov om pensjonsordning for syke-
pleiere som den i lov om Statens pensjonskasse og 
lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. 
Den nye bestemmelsen ble foreslått tatt inn som 
nytt fjerde ledd i sykepleierpensjonsloven § 1. For-
slaget til presisering skal ikke medføre at noen 
med opptjening i pensjonsordningen mister opp-
tjeningen eller mister framtidig medlemskap i 
pensjonsordningen. 

KLP og Styret i Pensjonsordningen for sykeplei-
ere støtter forslaget. KLP kan ikke se at forslaget 
vil berøre noen som i dag har medlemskap i pen-
sjonsordningen. 

Det vises til lovforslaget, lov om pensjonsord-
ning for sykepleiere § 1 fjerde ledd. Endringen 
foreslås å tre i kraft så raskt som mulig, og har i 
liten grad økonomiske eller administrative konse-
kvenser.

8.2 Forskriftshjemmel i uførepensjons-
kapitlet

Departementet viser til punkt 3.4 og 4.2 ovenfor 
der det foreslås en hjemmel i lov om Statens pen-
sjonskasse og lov om pensjonsordning for apote-
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kvirksomhet mv. til å gi forskrift om beregning 
av midlertidig uførepensjon og uførepensjon som 
er innvilget med virkningstidspunkt før 1. januar 
2015. I dag er forskrift 3. juli 2014 nr. 949 om 
overgangsregler for uførepensjon fra lovfestet 
offentlig tjenestepensjonsordning som er innvil-
get med virkningstidspunkt før 1. januar 2015 
gitt med hjemmel i endringsloven 7. mars 2014 
nr. 5 (lov om endringer i lov om Statens pensjons-
kasse og enkelte andre lover (ny uførepensjons-
ordning)). På samme måte som i lov om Statens 
pensjonskasse og i lov om pensjonsordning for 
apotekvirksomhet mv. er det etter departemen-
tets vurdering hensiktsmessig at forskriften kan 
gis med hjemmel i lov om pensjonsordning for 
sykepleiere. Den nye forskriftshjemmelen fore-
slås i § 18 a. 

Det vises til lovforslaget, lov om pensjonsord-
ning for sykepleiere § 18 a. Endringen foreslås å 
tre i kraft så raskt som mulig, og har ingen økono-
miske eller administrative konsekvenser.

9 Endring i barneloven – hjemmel for 
alternativ regulering av 
bidragsforskott 

Forsørgelse av barn er foreldrenes ansvar. Når 
foreldrene ikke bor sammen, skal den forelderen 
som ikke bor sammen med barnet, ev. begge for-
eldrene, betale underholdsbidrag til forsørgelse 
av barnet. I tilfeller hvor bidraget fra den/de 
bidragspliktige er forsinket eller uteblir, sikrer for-
skotteringsordningen et statlig minstebidrag til 
barnets forsørgelse i begynnelsen av hver måned. 
Staten krever refusjon fra den bidragspliktige for 
det forskotterte bidraget. 

Barneloven § 73 gir regler om årlig indeks-
regulering av underholdsbidrag. Reguleringen er 
knyttet til endringene i konsumprisindeksen fra 
Statistisk sentralbyrå. 

Ifølge § 73 andre ledd gjelder indeksregulerin-
gen også for beløpet som er fastsatt etter lov 17. 
februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (forskotte-
ringsloven) § 5 første ledd. I Prop. 1 S (2018–
2019) ble det foreslått å underregulere enkelte til-
skuddssatser med 0,4 prosentpoeng, herunder 
satsen for bidragsforskott. Budsjettforslaget ble 
vedtatt av Stortinget.

Etter loven reguleres underholdsbidrag og 
bidragsforskott på samme måte. 

Ettersom bidragsforskott helt eller delvis 
erstatter underholdsbidrag når dette uteblir eller 
er forsinket, bør disse bidragene som hovedregel 
reguleres på samme måte. Hvis ikke, kan det 

være en risiko for at bidragsforskott etter hvert 
mister sin realverdi. 

For å gjennomføre ovennevnte vedtak om 
underregulering for budsjettåret 2019, er det nød-
vendig med en lovendring.

Det foreslås på denne bakgrunn å innta en 
hjemmel for alternativ regulering i barneloven 
§ 73 andre ledd. Det vises til lovforslaget.

10 Endringer i folketrygdloven

10.1 Dagpenger under arbeidsløshet – 
presiseringer i bestemmelsene om 
virkningstidspunkt, avspasering av 
ventetid mv. 

10.1.1 Klargjøring av virkningstidspunktet for 
dagpenger og tidspunktet for avspasering 
av ventedager

Folketrygdloven § 22-13 gir generelle regler om 
framsetting av krav og om utbetaling, dvs. fra hvil-
ket tidspunkt de ulike trygdeytelsene kan gis fra. 
Det følger av syvende ledd at bestemmelsene i 
§ 22-13 andre til sjette ledd ikke gjelder for dag-
penger. 

For dagpenger under arbeidsløshet er de nær-
mere reglene om fra hvilket tidspunkt retten til 
ytelsen oppstår gitt i § 4-9 siste punktum, der det 
framgår at dagpenger ikke kan gis fra et tidligere 
tidspunkt enn søknadstidspunktet. 

Bestemmelsen om ventetid i § 4-9 gir materi-
elle regler om at en stønadsmottaker først kan få 
dagpenger når han eller hun har vært arbeidsløs 
og fylt vilkårene for dagpenger i minst tre av de 
siste femten dagene. Bestemmelsens siste punk-
tum om virkningstidspunktet for utbetaling av 
dagpenger er generelle regler, som ikke er spesi-
fikt knyttet til de materielle reglene om ventetid.

Etter gjeldende regler er bestemmelsene om 
virkningstidspunktet for dagpenger under 
arbeidsløshet regulert i folketrygdloven kapittel 
4, mens tilsvarende regler for de øvrige folketryg-
dytelsene fremgår av § 22-13. Departementet 
mener at det vil være ryddig å flytte bestemmel-
sen om at dagpenger tidligst kan gis fra det tids-
punktet da kravet er satt fram til § 22-13, og at 
denne tas inn i et nytt femte ledd. Ved å flytte 
bestemmelsen og regulere virkningstidspunkt for 
dagpenger i samme bestemmelse som for de 
øvrige ytelsene, vil det komme klarere fram at 
dagpenger ikke kan innvilges fra et tidligere tids-
punkt enn søknadstidspunktet. 

Både dagpenger og arbeidsavklaringspenger 
er ytelser som gis per dag og utbetales hver 14. 
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dag, og som tidligst kan gis fra søknadstidspunk-
tet. I forbindelse med at bestemmelsen om dag-
penger legges inn i et nytt femte ledd i § 22-13, 
foreslår departementet at også den gjeldende 
bestemmelsen om arbeidsavklaringspenger i 
nåværende fjerde ledd bokstav d flyttes til det nye 
femte leddet. I nåværende syvende ledd, er det 
gitt regler om at andre til sjette ledd ikke skal 
gjelde for dagpenger under arbeidsløshet. 
Bestemmelsene i andre til femte ledd regulerer 
helt spesifikke ytelser, og vil dermed uansett ikke 
gjelde for dagpenger under arbeidsløshet. Det er 
derfor ikke nødvendig å gi et særskilt unntak fra 
disse leddene for dagpenger. Sjette ledd er gene-
relt, og vil dermed også gjelde for dagpengene 
med mindre det gis et særlig unntak. Det foreslås 
derfor at gjeldende regel om unntak fra gjeldende 
sjette ledd tas inn i det nye femte leddet. Henvis-
ningen vil da endres i tråd med den foreslåtte 
omnummereringen av leddene.

Reglene om ventetid i § 4-9 er ment å være en 
form for egenandel for personer som søker om 
dagpenger, og kan derfor tidligst starte å løpe fra 
det tidspunktet hvor medlemmet er innvilget dag-
penger. 

Gjeldende § 4-9 siste punktum har vist seg å 
ikke være tilstrekkelig klar på hvilket tidspunkt 
ventedagene skal kunne avspaseres fra. Som følge 
av dette har det utviklet seg en praksis der man i 
noen tilfeller har godtatt at ventetiden kan avspa-
seres i et tidsrom før man har fått innvilget dag-
penger. En slik praksis er ikke i tråd med formålet 
med ventedagene. For å unngå tvil foreslås det 
derfor at det tas inn en presisering om at venteti-
den tidligst kan starte å løpe fra det tidspunktet 
medlemmet er innvilget dagpenger. Presiseringen 
vil innebære en innstramming av den nåværende 
praktiseringen av bestemmelsen. 

Endringene i §§ 4-9 og 22-13 tydeliggjør gjel-
dende regler om at dagpenger ikke kan ytes fra et 
tidligere tidspunkt enn søknadstidspunktet og at 
ventetiden tidligst kan starte å løpe fra det tids-
punktet medlemmet er innvilget dagpenger. End-
ringen antas derfor å ha minimal økonomisk og 
administrativ betydning. 

Departementet viser til lovforslaget i folke-
trygdloven §§ 4-9 og 22-13. 

10.1.2 Klargjøring av virkningstidspunktet ved 
gjenopptak

Folketrygdloven § 4-16 gir regler om når en 
løpende stønadsperiode kan gjenopptas uten ny 
prøving av minstekravet, ny fastsetting av dagpen-
gegrunnlaget og avspasering av ny ventetid. Ved 

gjenopptak etter § 4-16 foretas det heller ingen 
endringer i dato for innvilgning, første dato i tryg-
deforholdet eller i registrert forbruk av stø-
nadsperioden. For at det skal regnes for å være en 
løpende stønadsperiode, forutsettes det at 
medlemmet har avspasert ventetiden etter § 4-9 i 
sin helhet. For et medlem som ikke skal ha vente-
tid etter § 4-9, forutsettes det at vedkommende 
har startet på stønadsperioden sin ved at minst en 
dag av stønadsperioden er avtjent. 

Som hovedregel gjenopptas dagpengene fra 
og med den dagen arbeidssøkeren tar kontakt 
med Arbeids- og velferdsetaten og krever å få dag-
pengesaken gjenopptatt. Det har videre vært en 
praksis for at gjenopptakelsesdatoen kan settes 
tidligere enn det tidspunktet arbeidssøkeren kon-
takter Arbeids- og velferdsetaten, forutsatt at ved-
kommende har fylt vilkårene for rett til dagpenger 
og har stått tilmeldt som reell arbeidssøker i 
avbruddsperioden.

Ved lov 20. desember 2018 nr. 98 er § 4-4 endret 
slik at opptjeningsperioden for dagpenger flyttes 
fra det siste eller tre siste kalenderår, til de siste 12 
eller 36 avsluttede kalendermånedene før det søkes 
om dagpenger. Lovendringen trer i kraft 1. juli 
2019. Når opptjeningsperioden flyttes, vil det ikke 
lenger være relevant å vente med reberegning til 
det etterfølgende årsskiftet. Det foreslås derfor å ta 
ut gjeldene tredje punktum i første ledd. Ved 
samme lovendring er det i § 4-4 femte ledd gitt 
hjemmel for å gi nærmere regler i forskrift om hva 
som anses som tidspunktet for søknad om dagpen-
ger. Ved utformingen av slike forskriftsbestemmel-
ser legges det til grunn at tidspunktet for søknad i 
utgangspunktet skal regnes som det tidspunktet 
dagpengesøknaden er levert til eller registrert hos 
Arbeids- og velferdsetaten. 

Det er ønskelig at reguleringen av søknads-
tidspunktet for ny søknad og for gjenopptak følger 
de samme prinsippene, og at reglene i størst 
mulig grad harmoniseres. Å knytte tidspunktet for 
gjenopptak til det tidspunktet medlemmet kontak-
ter Arbeids- og velferdsetaten og krever å få saken 
gjenopptatt, tilvarende som det prinsippet som 
gjelder for ny søknad om dagpenger, vil i tillegg til 
å harmonisere regelverket også i større grad 
legge til rette for digitalisering. Det foreslås der-
for at det tas inn en presisering i § 4-16 første ledd 
om at dagpengesaken kan gjenopptas tidligst fra 
det tidspunktet medlemmet kontakter Arbeids- og 
velferdsetaten og krever å få saken gjenopptatt. 
Presiseringen innebærer en innstramming av gjel-
dende praksis.

Departementet viser til lovforslaget i folke-
trygdloven § 4-16. 
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10.2 Rett til å benytte egenmelding i 
arbeidsgiverperioden

Arbeidstakere kan for en begrenset periode selv 
melde fra til arbeidsgiver om arbeidsuførhet på 
grunn av sykdom eller skade (egenmelding), uten 
å måtte legge fram legeerklæring, se folketrygdlo-
ven § 8-23. For å få rett til å bruke egenmelding må 
arbeidstaker ha arbeidet hos arbeidsgiver i minst 
to måneder, se folketrygdloven § 8-24 første ledd. 
Arbeidstaker har rett til å bruke egenmelding for 
opptil tre kalenderdager om gangen, men arbeids-
giver kan gi arbeidstaker rett til å bruke egenmel-
ding hele arbeidsgiverperioden. Ved inngåelse av 
ny IA-avtale, «Intensjonsavtale om et mer inklude-
rende arbeidsliv», har det kommet fram at det er 
behov for å klargjøre regelverket, slik at det kom-
mer tydelig fram at arbeidsgiver kan gi arbeidsta-
ker utvidet rett til å bruke egenmelding innenfor 
arbeidsgiverperioden.

En arbeidstaker har rett til å bruke egenmel-
ding for opptil tre kalenderdager om gangen, se 
folketrygdloven § 8-24 fjerde ledd. Varer arbeids-
uførheten utover tre kalenderdager «kan arbeids-
giver kreve legeerklæring», se folketrygdloven § 8-
24 femte ledd. I loven står det at arbeidsgiver 
«kan» kreve legeerklæring fra fjerde dag, ikke at 
arbeidsgiver må kreve legeerklæring fra fjerde 
dag. Arbeidsgiver kan gi arbeidstaker rett til å 
bruke egenmelding i hele arbeidsgiverperioden.

Når trygden skal utbetale sykepengene etter 
arbeidsgiverperioden, må det derimot foreligge 
legeerklæring. Dette framgår av folketrygdloven 
§ 8-7.

I «Intensjonsavtale om et mer inkluderende 
arbeidsliv» (IA-avtalen) som gjaldt fram til og med 
31. desember 2018, var det avtalt at ansatte i en IA-
virksomhet kunne bruke egenmelding for opptil 
åtte kalenderdager. Egenmelding kunne brukes i 
24 kalenderdager i løpet av en tolv-måneders peri-
ode. Det var ikke begrensning i antall ganger 
egenmelding kunne benyttes. IA-avtalen som gjel-
der fra 1. januar 2019, omfatter hele det norske 
arbeidslivet, og gjelder ikke bare for IA-virksom-
heter slik forrige IA-avtale gjorde. Det er ikke 
avtalt en utvidet rett til egenmelding i den nye 
avtalen.

I avtalen står det imidlertid at «Ordningen med 
utvidet rett til egenmelding har vært et godt og hen-
siktsmessig virkemiddel for å fremme dialog på 
arbeidsplassen og avlaste helsevesenet med hensyn 
til oppfølging av korttidssykefravær.» 

Partene i IA-avtalen foreslår at muligheten til å 
gi utvidet rett til egenmelding presiseres i folke-
trygdloven. Videre foreslås det at det i loven innfø-

res en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett 
til egenmelding med de tillitsvalgte. Dette mener 
partene vil kunne medføre at flere arbeidstakere 
enn i dag får mulighet til utvidet egenmelding. 

I avtalen står det også at organisasjonene vil 
oppfordre tidligere IA-virksomheter til å videre-
føre ordningen med utvidet rett til egenmelding. 
Organisasjonene vil også oppfordre virksomheter 
som tidligere ikke har hatt utvidet rett til egenmel-
ding til å vurdere denne ordningen.

For å tydeliggjøre at det foreligger frihet til å 
gi utvidet rett til egenmelding i arbeidsgiverperio-
den, foreslår departementet at dette presiseres i 
folketrygdloven § 8-24 fjerde ledd. Samtidig fore-
slår departementet at det tas inn en plikt for 
arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmel-
ding med de tillitsvalgte. Forslaget har ikke vært 
på høring da det anses unødvendig. Forslaget er 
delvis en presisering av gjeldende rett, og det har 
vært framforhandlet av partene i ny IA-avtale som 
gjelder fra 1. januar 2019.

Departementet viser til lovforslaget i folke-
trygdloven § 8-24.

Departementet foreslår at endringen trer i 
kraft så raskt som mulig. Forslaget vil ikke ha 
økonomiske og administrative konsekvenser, 
utover det at arbeidsgiver må drøfte med de tillits-
valgte om det skal gis utvidet rett til å bruke egen-
melding.

10.3 Yrkesskadedekning ved pålegg om å 
utføre arbeidsoppgaver etter sosial-
tjenesteloven

I henhold til sosialtjenesteloven § 20 kan det settes 
vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder 
at mottakeren i stønadsperioden skal utføre pas-
sende arbeidsoppgaver i bostedskommunen. 
Bestemmelsen er endret ved lov 24. april 2015 
nr. 20, slik at det skal stilles vilkår om aktivitet for 
tildeling av økonomisk stønad med mindre 
tungtveiende grunner taler mot det. Adgangen til å 
stille andre vilkår for tildeling av økonomisk stø-
nad ble videreført. Lovendringen er ikke ikraftsatt. 
Ved lov 20. desember 2016 nr. 105 fikk sosialtjenes-
teloven tilføyd § 20 a, som innebærer en tilsva-
rende plikt for kommunen til å stille vilkår om akti-
vitet for tildeling av økonomisk stønad som i 2015 
ble vedtatt ved endring av § 20, men slik at plikten 
bare gjelder overfor stønadsmottakere under 30 
år. Endringen ble satt i kraft fra 1. januar 2017. Lov-
endringene i 2015 og 2016 videreførte ikke angi-
velsen av arbeidsoppgaver i bostedskommunen 
som et mulig vilkår, men begrenset ikke kommu-
nens handlingsrom ved valg av vilkår om aktivitet.
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Medlemmer av folketrygden som deltar i 
arbeidsrettede tiltak, kurs eller liknende i regi av 
Arbeids- og velferdsetaten, i kvalifiseringspro-
gram i kommunal regi, eller i program i henhold 
til introduksjonsloven, er yrkesskadedekket, jf. 
folketrygdloven § 13-11 første ledd. Det er et vil-
kår at tiltaket har yrkesopplæring, sysselsetting 
eller arbeidstrening som overordnet mål. Etter 
bestemmelsens andre ledd er medlemmer som er 
pålagt å utføre arbeidsoppgaver etter sosialtjenes-
teloven § 20 yrkesskadedekket under slikt arbeid. 

Ved en inkurie ble ikke folketrygdloven § 13-
11 andre ledd endret da sosialtjenesteloven fikk 
tilføyd § 20 a. Departementet foreslår derfor å 
endre folketrygdloven § 13-11 andre ledd, slik at 
medlemmer som er pålagt å utføre arbeidsoppga-
ver er yrkesskadedekket under slikt arbeid, enten 
arbeidsoppgavene er pålagt etter sosialtjenestelo-
ven § 20 eller § 20 a. 

Departementet viser til lovforslaget, folke-
trygdloven § 13-11 andre ledd. 

Endringen innebærer en oppretting av en feil 
og skulle vært gjennomført i forbindelse med end-
ring i sosialtjenesteloven ved lov 20. desember 
2016 nr. 105. Forslaget vil ikke ha økonomiske 
eller administrative konsekvenser av betydning. 
Departementet foreslår at endringen trer i kraft 
straks, og gis virkning fra 1. januar 2017, dvs. fra 
samme tidspunkt som sosialtjenesteloven § 20 a 
trådte i kraft. 

10.4 Oppretting av bestemmelser om 
barnepensjon 

Det stilles krav om forutgående medlemskap i fol-
ketrygden for at rett til folketrygdens ytelser fore-
ligger. I kapittel 17 om pensjon til gjenlevende 
ektefelle står bestemmelsene om forutgående 
medlemskap i § 17-3, og i kapittel 18 om barne-
pensjon følger bestemmelsen av § 18-2. Det er i 
dag ulike vilkår knyttet til krav om forutgående 
medlemskap for rett til henholdsvis gjenlevende-
pensjon og barnepensjon. Denne ulikheten er util-
siktet, og departementet foreslår her å rette opp i 
dette. Forskjellen oppsto da uføretrygd ble innført 
som begrep fra 1. januar 2015 i forbindelse med 
uførereformen. 

I behandlingen av Prop. 112 L (2015–2016) ble 
uføretrygd tatt inn i § 17-3 første ledd bokstav b 
som et kvalifiserende element for gjenlevendepen-
sjon. Etter endringen var ett av vilkårene for å 
kunne ha rett til pensjon eller overgangsstønad til 
gjenlevende at avdøde i de siste tre årene fram til 
dødsfallet mottok pensjon eller uføretrygd etter 
folketrygdloven. Tilsvarende burde også vært 

gjort for retten til barnepensjon i § 18-2 første ledd 
bokstav b. Departementet foreslår derfor at «eller 
uføretrygd» også tas inn i § 18-2 slik at ordlyden 
blir følgende: «Det er et vilkår for rett til barne-
pensjon at den avdøde faren eller moren mottok 
pensjon eller uføretrygd fra folketrygden de siste 
tre årene fram til dødsfallet.»

I folketrygdloven § 18-5 siste ledd er det i dag 
en feilhenvisning til barneloven. I bestemmelsen 
vises det til barneloven § 36. Riktig henvisning 
skal være barneloven § 38. Bestemmelsen knyt-
ter seg til tilfeller der barnepensjonen skal 
beregnes særskilt når et barnekull blir delt ved 
at foreldreansvaret etter barneloven § 38 ikke 
omfatter alle barna i kullet. Departementet fore-
slår at feilhenvisningen i § 18-5 siste ledd blir ret-
tet opp. 

Det vises til lovforslaget, lov om folketrygd 
§ 18-2 første ledd og § 18-5 sjuende ledd. End-
ringen foreslås å tre i kraft så raskt som mulig, og 
har ingen økonomiske eller administrative konse-
kvenser.

11 Endring i lov om pensjonsordning 
for ledsagere i utenrikstjenesten

Pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten 
ble opprettet i 1999 gjennom lov om pensjonsord-
ning for ledsagere i utenrikstjenesten. Ordningen 
gir rett til alderspensjon fra 67 år etter bestemte 
vilkår. Departementet foreslo i høringsnotat 20. 
desember 2018 at lovens bestemmelse om virke-
krets ble oppdatert. Formålet er å bringe bestem-
melsen i samsvar med definisjonen av utenrikstje-
nestemann i lov 13. februar 2015 nr. 9 om utenrik-
stjenesten (utenrikstjenesteloven) § 3. Lovforsla-
get er utarbeidet i samarbeid med Utenriksdepar-
tementet.

Det framgår av lov om pensjonsordning for 
ledsagere i utenrikstjenesten § 1 hvem som er 
omfattet av pensjonsordningen: 

«Denne lov gjelder ektefeller som ledsager 
utenrikstjenestemenn under tjeneste i utlan-
det. Loven gjelder også samboere som ledsa-
ger utenrikstjenestemenn under tjeneste i 
utlandet, når paret lever sammen og har, eller 
har hatt, felles barn eller tidligere har vært gift 
med hverandre. De som omfattes av ordningen 
er ledsagere som følger regulativlønte tjenes-
temenn som er tilsatt, lønnet og utsendt av 
Utenriksdepartementet eller NORAD for tje-
nestegjøring ved norsk diplomatisk eller kon-
sulær stasjon i utlandet.»
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Første og tredje punktum er uendret siden loven 
ble gitt i 1999. Andre punktum ble tilføyd fra 1. 
januar 2017. 

Utenrikstjenesteloven § 3 definerer utsendt 
utenrikstjenestemann slik: 

«Utsendt utenrikstjenestemann er embets-
mann utnevnt i eller tjenestemann ansatt i 
departementet på ordinære vilkår som har stil-
ling ved utenriksstasjon, og spesialutsending 
som er finansiert av annen statlig etat, utsendt 
for særlige formål ved utenriksstasjon for et 
bestemt tidsrom og ansatt midlertidig i depar-
tementet. Kravet om midlertidig ansettelse kan 
fravikes for så vidt gjelder spesialutsendinger 
fra forsvarsmyndighetene.» 

Når utenrikstjenesteloven fastslår at utsendt uten-
rikstjenestemann har stilling ved utenriksstasjon, 
er det unødvendig å klargjøre i lov om pensjons-
ordning for ledsagere at tjenesten må ha skjedd i 
utlandet, jf. § 1 første og andre punktum. 

Uttrykket regulativlønte tjenestemenn som 
brukes i lov om pensjonsordning for ledsagere i 
utenrikstjenesten § 1 tredje punktum er et forel-
det begrep. Det er også unødvendig at bestem-
melsen presiserer hva slags avlønning som er 
relevant for å være omfattet av loven. Det er til-
strekkelig å presisere at det er ledsagere til 
«utsendte utenrikstjenestemenn» som er omfattet. 
Videre er § 1 tredje punktum utdatert på punktet 
som knytter seg til NORAD. NORAD sender ikke 
lenger ut sine ansatte for å tjenestegjøre på norske 
utenriksstasjoner. Søkere fra NORAD som får til-
bud om stilling på utenriksstasjon, blir midlertidig 
ansatt i Utenriksdepartementet som utsendte 
utenrikstjenestemenn. 

For å bringe virkekretsen i lov om pensjonsord-
ning for ledsagere i utenrikstjenesten § 1 i samsvar 
med virkekretsen i lov om utenrikstjenesten § 3 før-
ste ledd, foreslo departementet i høringen at 
bestemmelsen ble endret til å lyde slik: 

«Denne lov gjelder ektefeller som ledsager 
utsendte utenrikstjenestemenn. Loven gjelder 
også samboere som ledsager utsendte utenrik-
stjenestemenn, når paret lever sammen og har, 
eller har hatt, felles barn eller tidligere har 
vært gift med hverandre.»

Ingen av høringsinstansene har hatt merknader til 
forslaget. 

Departementet opprettholder forslaget fra 
høringen. Det vises til lovforslaget, lov om pen-
sjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten § 1. 

Endringen foreslås å tre i kraft så raskt som 
mulig, og har ingen økonomiske eller administra-
tive konsekvenser.

12 Endring i arbeidsmiljøloven

Ved lov 22. juni 2018 nr. 46 om endringer i arbeids-
miljøloven (fast og midlertidig ansettelse og inn-
leie fra bemanningsforetak) ble det blant annet 
gjort endringer i § 14-9, som også innebar at led-
dene i bestemmelsen ble forskjøvet. § 14-9 sjette 
ledd lød etter denne endringen «Midlertidige 
arbeidsavtaler opphører ved det avtalte tidsrommets 
utløp, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet, 
med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fast-
satt i tarif favtale. I avtaleperioden gjelder lovens 
regler om opphør av arbeidsforhold.» 

I Prop. 12 L (2018–2019), ble det ved en feil 
foreslått en endring i § 14-9 sjette ledd, som førte 
til at ordlyden i bestemmelsens andre punktum 
ble endret til «Ved beregning av ansettelsestid etter 
første punktum skal det ikke gjøres fradrag for 
arbeidstakers fravær.» Hensikten med endringen 
var kun å rette opp en tidligere feilhenvisning. Det 
ble imidlertid ikke sett hen til endringsloven av 
22. juni 2018, hvor feilhenvisningen allerede var 
rettet opp og leddene var blitt forskjøvet. Forsla-
get ble vedtatt ved lov 22. desember 2018 nr. 98 og 
trådte i kraft 1. januar 2019. 

Departementet foreslår å rette denne feilen, 
og at arbeidsmiljøloven § 14-9 sjette ledd andre 
punktum endres slik at bestemmelsen blir i over-
ensstemmelse med endringsloven av 22. juni 
2018. 

13 Endring i lov om pensjonsordning 
for oppdragstaker i statlig 
beredskaps- eller familiehjem

Pensjonsordning for oppdragstaker i statlig 
beredskaps- eller familiehjem ble opprettet ved 
lov 12. februar 2010 nr. 4. I § 1 gis rammene for 
hvem som omfattes av pensjonsordningen. Den 
gjelder for oppdragstaker i beredskaps- eller 
familiehjem som har inngått oppdragskontrakt 
med staten og oppdragstakeren mottar godt-
gjørelse som utgjør 35 prosent eller mer av godt-
gjørelsen for et heltidsoppdrag. Med mindre 
annet er bestemt i loven, har oppdragstakeren 
samme rettigheter og plikter som et medlem i 
Statens pensjonskasse, og oppdragsgiver har 
samme rettigheter og plikter som arbeidsgiver i 
lov om Statens pensjonskasse. 
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Dagens minstegrense i pensjonsordningen for 
oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familie-
hjem ble opprinnelig satt ut fra daværende minste-
grense i lov om Statens pensjonskasse. Med virk-
ning fra 1. april 2016 ble minstegrensen for rett til 
medlemskap i Statens pensjonskasse redusert fra 
14 timer per uke til 20 prosent stilling. Det vises til 
Prop. 156 L (2014–2015) og Innst. 76 L (2015–
2016) om bakgrunnen for reduksjonen. I 
høringsnotat 20. desember 2018 foreslo departe-
mentet en tilsvarende endring av minstegrensen 
for rett til medlemskap i Pensjonsordning for opp-
dragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem. 
Forslaget er at minstegrensen reduseres fra 35 
prosent til 20 prosent av godtgjørelsen for et hel-
tidsoppdrag. Lovforslaget er utarbeidet i samar-
beid med Barne- og likestillingsdepartementet.

Det er få statlige fosterhjem med deltidsopp-
drag i Bufetat. Det er særlig i tilfeller hvor en opp-
dragstaker har et 100 prosent oppdrag som fami-
liehjem, og hvor oppdragstakers ektefelle/partner 
eller andre i hjemmet frikjøpes for en kortere peri-
ode som forsterkning for å bidra til fortsatt positiv 
utvikling for barnet. I 2017 var det totalt 21 opp-
dragstakere med deltidsoppdrag. Av disse var det 
3 oppdragstakere som hadde mellom 20 og 35 
prosent av godtgjørelsen for heltidsoppdrag. I 6 
tilfeller utgjorde oppdraget under 20 prosent av 
heltidsoppdrag, og i 12 tilfeller utgjorde godtgjø-
relsen 35 prosent eller mer av godtgjørelsen for 
heltidsoppdrag. 

Gabler støtter forslaget. Ingen av de andre 
høringsinstansene har hatt merknader til forsla-
get. 

Departementet foreslår at minstegrensen for 
rett til medlemskap i pensjonsordning for opp-
dragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem 
settes til 20 prosent av godtgjørelsen for et heltids-
oppdrag. 

Det vises til lovforslaget, lov om pensjonsord-
ning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller 
familiehjem § 1 andre ledd. Endringen foreslås å 
tre i kraft så raskt som mulig, og har i liten grad 
økonomiske eller administrative konsekvenser.

14 Endring i AFP-tilskottsloven

AFP-ordningen i privat sektor er regulert i lov 19. 
februar 2010 nr. 5 om statstilskott til arbeidstakere 
som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor 
(AFP-tilskottsloven). I kapittel 4 Overgangsordning 
– avtalefestet pensjon etter gamle regler framgår de 
tidligere reglene for AFP. Dette var en tidligpen-
sjonsordning i alderen fra 62 år til 67 år for ansatte 

i privat sektor. Kapittel 4 gjaldt for dem med AFP 
tilstått senest 1. desember 2010. 

Det er ingen som lenger mottar slik pensjon. 
Departementet foreslår derfor at kapitlet opphe-
ves. Ved at kapitlet oppheves, er det en rekke 
andre bestemmelser i loven som må oppheves 
eller tilpasses slik at de ikke viser til reglene i 
kapittel 4. 

Det vises til lovforslaget, lov om statstilskott til 
arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i pri-
vat sektor (AFP-tilskottsloven). Endringen fore-
slås å tre i kraft så raskt som mulig, og har ingen 
økonomiske eller administrative konsekvenser.

15 Endring i stortings- og 
regjeringspensjonsloven

I lov om pensjonsordning for stortingsrepresen-
tanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og 
regjeringspensjonsloven) er det ett sted oppgitt 
feil dato til den tidligere lov 12. juni 1981 nr. 61 om 
pensjonsordning for stortingsrepresentanter. Det 
gjelder bestemmelsen i § 3-5. Det foreslås her å 
rette opp dette. Det vises til lovforslaget. End-
ringen foreslås å tre i kraft så raskt som mulig, og 
har ingen økonomiske eller administrative konse-
kvenser.

16 Endring i skatteforvaltningsloven

16.1 Bakgrunn

16.1.1 Innledning

Skatteforvaltningsloven kapittel 3 gjelder skatte-
myndighetens taushetsplikt. Taushetsplikten er 
ikke til hinder for at opplysninger gis til offentlig 
myndighet «som kan ha bruk for dem i sitt i arbeid 
med skatt, toll, avgifter, trygder, tilskudd eller bidrag 
av offentlige midler», jf. § 3-3. Utlevering av opplys-
ninger til Statens pensjonskasse i forbindelse med 
pensjoner vil da være omfattet av dette unntaket 
fra taushetsplikten. Skatteforvaltningsloven § 3-6 
er i utgangspunktet ment å regulere utlevering av 
opplysninger til private pensjonsinnretninger. 
Departementet har vurdert om § 3-6 fortsatt bare 
bør gjelde utlevering til private, men er kommet til 
at det kan være mer oversiktlig med en samlet 
regulering av utlevering til bestemte formål på 
pensjonsområdet. Vi viser til at § 3-6 andre ledd i 
forbindelse med etteroppgjør av uførepensjon alle-
rede oppfattes og praktiseres slik at den også er 
hjemmelsgrunnlag for utlevering til Statens pen-
sjonskasse. Utlevering av opplysninger om pen-
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sjonsgivende inntekt til pensjonsinnretninger som 
er offentlig myndighet vil også kunne utleveres 
med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 3-3.

Det følger altså av skatteforvaltningsloven § 3-
6 at taushetsplikten ikke er til hinder for at skatte-
myndighetene utleverer opplysninger til bruk i 
arbeid med pensjon i gitte situasjoner. Pensjons-
innretninger som yter offentlig tjenestepensjon, 
kan få tilgang til opplysninger om pensjonsgi-
vende inntekt etter folketrygdloven § 3-15 for per-
soner som mottar uførepensjon fra innretningen, 
jf. skatteforvaltingsloven § 3-6 andre ledd. Pen-
sjonsinnretningene bruker opplysningene til å 
foreta etteroppgjør av uførepensjon.

Endringsforslaget går ut på å utvide § 3-6 
andre ledd til også å gjelde ved etteroppgjør av 
AFP, etter et innspill fra Kommunal Landspen-
sjonskasse (KLP) om å legge til rette for å automa-
tisere etteroppgjøret av AFP fra offentlig tjeneste-
pensjonsordning. Dette forutsetter at pensjonsinn-
retningene gis elektronisk tilgang til opplysninger 
fra Skatteetaten om pensjonsgivende inntekt for 
AFP-pensjonister, slik de i dag altså har for uføre-
pensjonister. Forslaget er utarbeidet i samråd med 
Finansdepartementet, etter en nærmere dialog 
med KLP og Statens pensjonskasse. Forslaget 
innebærer ingen endringer i AFP-regelverket.

16.1.2 AFP i offentlig sektor

AFP-ordningene i offentlig sektor er i utgangs-
punktet regulert i tariffavtaler.

I staten gjelder AFP alle tilsatte som er omfat-
tet av hovedtariffavtalen, jf. avtalens punkt 4.2. For 
en del fristilte statlige virksomheter og andre pri-
vate virksomheter som har medlemskap i Statens 
pensjonskasse, gjelder det særskilte tariffavtaler 
som omfatter AFP. Disse viser til AFP-reglene 
etter hovedtariffavtalen i staten. AFP til personer 
som er medlem i Statens pensjonskasse er dessu-
ten regulert i lov 25. juni 2010 nr. 28 om avtalefes-
tet pensjon for medlemmer av Statens pensjons-
kasse. Også for medlemmer av pensjonsordning 
for apotekvirksomhet mv. er det gitt en egen lov 
om AFP, jf. lov 1. juli 1994 nr. 49 om avtalefestet 
pensjon for arbeidstakere med rett til medlem-
skap i Pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. 
Begge lovene gjelder AFP i perioden 62 til 65 år. 
Beregningen av AFP fra 65 år er regulert i de 
respektive tjenestepensjonslovene.

I kommunal og fylkeskommunal sektor og for 
helseforetakene framgår retten til AFP av ulike 
tariffavtaler. Kommunalt og fylkeskommunalt til-
satt undervisningspersonale er likevel omfattet av 

den statlige AFP-ordningen, da de er medlemmer 
av Statens pensjonskasse.

AFP i offentlig sektor fra 62 til 65 år (folketrygd-
beregnet AFP) består av grunnpensjon, tilleggs-
pensjon og/eller et særtillegg som beregnes etter 
reglene i folketrygdloven kapittel 3, slik de lød før 
lov 16. desember 2011 nr. 59 om endringer i folke-
trygdloven trådt i kraft. Ved beregningen medreg-
nes pensjonspoeng i folketrygden til og med det 66. 
året. I tillegg utbetales det et skattepliktig AFP-til-
legg på 20 400 kroner pr år. Det er en øvre begrens-
ning i pensjonsnivået på 70 prosent av tidligere inn-
tekt. Fra 65 år beregnes AFP som en alderspensjon 
fra tjenestepensjonsordningen, det vil si at pensjo-
nen utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget, nor-
malt sluttlønnen, ved full opptjeningstid. Dersom 
en folketrygdberegnet AFP gir en høyere ytelse, 
har pensjonisten krav på dette beløpet i AFP også 
etter 65 år. AFP er i dag en samordningspliktig 
ytelse (med unntak av AFP-tillegget). 

Dersom pensjonisten har pensjonsgivende 
inntekt etter uttaket av AFP, skal pensjonen redu-
seres med samme prosentandel som den nye pen-
sjonsgivende inntekten utgjør av tidligere pen-
sjonsgivende inntekt, jf. forskrift 30. november 
2010 nr. 1493 om kombinasjon av avtalefestet pen-
sjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og 
arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt). Det 
gjelder likevel et toleransebeløp på 15 000 kroner, 
slik at AFP ikke avkortes dersom den pensjonsgi-
vende inntekten er under 15 000 kroner. I statlig 
sektor gjelder disse avkortingsreglene i hele peri-
oden med AFP. I kommunal sektor er det ingen 
avkortning av vedtektsberegnet AFP fra 65 år når 
vedkommende har arbeidsinntekt som ikke gir 
rett til medlemskap i offentlig tjenestepensjons-
ordning. Dersom AFP fra 65 år derimot beregnes 
som folketrygdberegnet AFP gjelder reglene om 
inntektsavkorting av pensjonen etter reglene i 
nevnte forskrift. 

16.1.3 Etteroppgjør av AFP

Hvert år etter at skattefastsettingen foreligger, 
foretar tjenestepensjonsleverandørene et etter-
oppgjør av AFP etter nærmere bestemmelser i 
ovennevnte forskrift om AFP og arbeidsinntekt. I 
statlig sektor er det Arbeids- og velferdsetaten 
som beregner etteroppgjør for AFP-pensjonister 
mellom 62 og 64 år. Fra det året vedkommende 
fyller 65 år, er det Statens pensjonskasse som fore-
tar etteroppgjøret. I kommunal sektor er det tje-
nestepensjonsleverandørene som gjennomfører 
etteroppgjøret. 
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Etteroppgjøret er for en stor del basert på 
manuell saksbehandling. I den forbindelse blir er 
det stilt krav om at den enkelte må dokumentere 
inntekten, jf. forskrift om kombinasjon av avtale-
festet pensjon for medlemmer av Statens pen-
sjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende 
inntekt) § 5 om pensjonistens opplysningsplikt. 
Hvis det viser seg at den faktiske inntekten avvi-
ker med mer enn 15 000 kroner fra den inntekten 
som ble lagt til grunn for pensjonsberegningen, 
blir det fastsatt en ny pensjonsgrad. Etteroppgjø-
ret innebærer at den enkelte enten får etterbetalt 
for lite utbetalt AFP eller at for mye utbetalt pen-
sjon må betales tilbake. 

16.1.4 Forslag om automatisering av etteroppgjør 
av AFP

KLP har foreslått at det legges til rette for at etter-
oppgjøret av AFP kan automatiseres på samme 
måte som etteroppgjøret av uførepensjon. KLP 
viser til endringen av bestemmelsen om unntak 
fra taushetsplikt i skatteforvaltningsloven § 3-6 
andre ledd (tidligere ligningsloven § 3-13 nr. 8) i 
forbindelse med uførereformen 1. januar 2015. 
Endringen innebar at det ble etablert en elektro-
nisk innhenting av inntektsopplysninger direkte 
fra Skatteetaten i forbindelse med etteroppgjør av 
for mye eller for lite utbetalt uførepensjon fra tje-
nestepensjonsordningene. Erfaringene så langt 
tyder på at dette har fungert godt. KLP legger 
ellers vekt på at det vil være en fordel for pensjo-
nistene ved at etteroppgjøret også av AFP kan bli 
klart raskt etter at Skatteetaten har fastsatt den 
pensjonsgivende inntekten, videre at en slik auto-
matisering vil kunne redusere administrasjons-
kostnadene. Forslaget forutsetter at skatteforvalt-
ningsloven § 3-6 andre ledd endres, slik at pen-
sjonsordningene gis tilgang til opplysninger om 
pensjonsgivende inntekt også for personer som 
mottar avtalefestet pensjon fra offentlig tjeneste-
pensjonsordning. 

Forslaget ble tidlig i prosessen forelagt Sta-
tens pensjonskasse, som uttrykte sin støtte til det. 
De viste til at en automatisk innhenting direkte fra 
Skatteetaten vil legge til rette for en mer effektiv 
og korrekt beregning av etteroppgjør knyttet til 
AFP.

16.2 Gjeldende rett

Hovedregelen om skattemyndighetenes taushets-
plikt står i skatteforvaltningsloven § 3-1. Etter 
denne bestemmelsen skal skattemyndighetene 
hindre at uvedkommende får opplysninger om 

noens «formues- eller inntektsforhold eller andre 
økonomiske, bedriftsmessige eller personlige for-
hold».

Personopplysningsregelverket legger også 
begrensninger på skattemyndighetenes adgang til 
å videreformidle personopplysninger til andre. 
Prinsippet om formålsbegrensning i personvern-
forordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav b innebærer 
at personopplysninger skal samles inn for spesi-
fikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål, 
og ikke viderebehandles på en måte som er 
uforenlig med disse formålene. Dersom person-
opplysninger skal behandles til et formål som er 
uforenlig med det opprinnelige formålet, kreves 
det at behandlingen har hjemmel i lov, jf. person-
vernforordningen artikkel 6 nr. 4. 

Skatteforvaltningsloven § 3-6 andre ledd har 
en bestemmelse om utlevering av opplysninger 
som både er et unntak fra taushetsplikten i § 3-1, 
og hjemmel for viderebehandling av personopp-
lysninger til et uforenlig formål. Bestemmelsen 
lyder slik:

«Taushetsplikten etter § 3-1 er ikke til hinder 
for at pensjonsinnretning som har offentlig tje-
nestepensjon eller tjenestepensjon etter fore-
takspensjonsloven, innskuddspensjonsloven 
eller tjenestepensjonsloven, gis tilgang til opp-
lysninger om pensjonsgivende inntekt for per-
soner som mottar uførepensjon fra innretnin-
gen.»

Bestemmelsen kom inn i loven da ordningen med 
etteroppgjør av uførepensjon ble etablert i forbin-
delse med uførereformen 1. januar 2015. Det ble 
da vurdert som hensiktsmessig at tjenestepen-
sjonsordningene skulle få tilgang til inntektsopp-
lysninger direkte fra skattemyndighetene, jf. 
Prop. 66 L (2013–2014) punkt 10.6.2. Tjenestepen-
sjonsordningene fikk dermed elektronisk tilgang 
til opplysninger om brutto arbeidsinntekt for per-
soner som mottar uførepensjon fra pensjonsinn-
retningen.

Bestemmelsen ble senere utvidet slik at også 
pensjonsinnretninger som har tjenestepensjon 
etter foretakspensjonsloven, innskuddspensjons-
loven eller tjenestepensjonsloven kan få taushets-
belagte opplysninger fra Skatteetaten, jf. Prop. 42 
L (2014–2015) punkt 4.5.4.2.

I sin opprinnelige form ga bestemmelsen pen-
sjonsinnretningene adgang til opplysninger om 
brutto arbeidsinntekt. Det viste seg imidlertid at 
det er opplysninger om pensjonsgivende inntekt
som er relevant for pensjonsinnretningene. 
Bestemmelsen fikk dermed sin nåværende ordlyd 



2018–2019 Prop. 75 L 27
Endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover (samleproposisjon)
i 2017, jf. Prop. 112 L (2015–2016) punkt 8.2 og 
Prop. 38 L (2015–2016). 

I forbindelse med de tidligere endringene i 
bestemmelsen ble det lagt vekt på at innhenting 
av ligningsopplysninger er avgjørende for en 
effektiv forvaltning av de nye uførereglene som 
følge av uførereformen. Det er viktig at det legges 
til rette for en god og effektiv informasjonsflyt fra 
skattemyndighetene til tjenestepensjonsordnin-
gene, og det er av stor betydning at prosessen for 
innhenting av inntektsopplysninger er mest mulig 
maskinell.

Skatteforvaltningsloven § 3-6 andre ledd gjel-
der som nevnt bare utlevering av opplysninger til 
pensjonsinnretninger til bruk ved etteroppgjør av 
uførepensjon. Bestemmelsen gir ikke skattemyn-
dighetene adgang til å utlevere opplysninger til 
bruk ved etteroppgjør av AFP.

16.3 Høringen

16.3.1 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet foreslo departementet at skatte-
forvaltningsloven § 3-6 andre ledd gis et nytt 
andre punktum, som gir tjenestepensjonsinnret-
ningene i offentlig sektor tilgang til opplysninger 
om pensjonsgivende inntekt også for personer 
som mottar AFP fra innretningene. Det vil si at 
slike opplysninger dermed kan utleveres uten hin-
der av skattemyndighetens taushetsplikt. Formå-
let med forslaget er å legge til rette for en automa-
tisering av etteroppgjør av AFP, på samme måte 
som for etteroppgjør av uførepensjon. Begrunnel-
sen for forslaget er at endringen vil føre til et mer 
effektivt og riktig etteroppgjør av AFP. Forslaget 
ble utarbeidet i samråd med Finansdepartemen-
tet, etter et nært samarbeid med KLP og SPK. 

16.3.2 Høringsinstansenes syn

Ingen av høringsinstansene som har uttalt seg er 
imot forslaget. De to store aktørene innenfor 
offentlig tjenestepensjon, SPK og KLP, støtter for-
slaget fullt ut. Som nevnt baserer forslaget seg på 
et innspill fra KLP i sin tid, og både KLP og SPK 
har medvirket i forberedelsen av høringen. Ver-
ken KLP eller SPK har derfor særskilte merkna-
der i høringsrunden, men deres vurderinger og 
synspunkter går ellers fram av saksframstillingen. 

Pensjonskasseforeningen, Oslo Pensjonsforsik-
ring, LO og Forsvarets seniorforbund har også gitt 
uttrykk for sin støtte til forslaget. Pensjonskasse-
foreningen anmoder om at endringen trer i kraft 
omgående.

Gabler støtter også forslaget og viser til at det 
foreslås at endringen trer i kraft straks. Gabler ber 
i den forbindelse departementet presisere hvilket 
inntektsår endringen er ment å gjelde fra. I lys av 
personvernlovgivningen ber Gabler departemen-
tet vurdere en presisering av ordlyden i lovforsla-
get, slik at pensjonsinnretningene bare gis tilgang 
til inntektsopplysninger for mottakere av AFP 
som er omfattet av bestemmelsene om inntektsav-
korting i forskrift 30. november 2010 nr. 1493 om 
kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlem-
mer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt, 
som også gjelder i kommunale ordninger. Gabler 
viser til at pensjonsinnretninger som forvalter 
kommunale pensjonsordninger ikke i alle tilfeller 
vil ha det samme behovet for opplysninger fra 
Skatteetaten som SPK i forbindelse med overgan-
gen fra folketrygdberegnet AFP til tjenestepen-
sjonsberegnet AFP fra fylte 65 år. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet støtter forslaget, 
men har enkelte merknader til beskrivelsen i 
høringsnotatet av gjeldende rutiner for meldings-
utveksling mv. Direktoratet påpeker at de ikke 
beregner etteroppgjør for kommunale AFP-ord-
ninger. Direktoratet ønsker ellers å bemerke at 
selv om pensjonsgivende inntekt i all hovedsak 
fastsettes av Skatteetaten, har Arbeids- og vel-
ferdsetaten ansvaret for å fastsette pensjonsgi-
vende inntekt for visse medlemmer av folketryg-
den som ikke er skattepliktige til Norge for lønn, 
pensjon eller næringsinntekt. Det antas at inntekt 
fra utlandet uansett vil måtte behandles manuelt. 

16.4 Departementets vurderinger og 
forslag

Det opprinnelige formålet med innhenting av inn-
tektsopplysninger gjelder fastsettelse av skatt. 
Opplysninger om pensjonsgivende inntekt danner 
også grunnlag for opptjening av alderspensjon og 
andre pensjonsytelser. Inntektsopplysninger er 
videre sentrale i det å avkorte enkelte pensjonsy-
telser. Det kan reises spørsmål ved om sekundær-
formålet her er uforenlig med det opprinnelige 
formålet. Personvernforordningen artikkel 6 nr. 4 
åpner for behandling av personopplysninger til 
uforenlige formål når dette er fastsatt i nasjonal 
rett og bruken er et nødvendig og forholdsmessig 
tiltak i et demokratisk samfunn for å sikre oppnå-
else av målene nevnt i artikkel 23 nr. 1. Relevant i 
denne sammenheng er artikkel 23 nr. 1 bokstav e: 
«andre viktige mål av generell allmenn interesse 
for Unionen eller en medlemsstats viktige økono-
miske eller finansielle interesser, herunder valuta-, 
budsjett- og skattesaker, folkehelse og trygde-
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spørsmål». Endringen i lovforslaget vil føre til mer 
effektivt og riktig etteroppgjør av AFP. Lovforsla-
get er etter departementets vurdering et nødven-
dig og forholdsmessig tiltak av generell allmenn 
interesse. 

Skattemyndighetenes taushetsplikt vil imidler-
tid gjøre adgangen til å videreformidle slike opp-
lysninger mer begrenset enn det som følger av 
forordningen. Taushetsplikt er viktig for de skatte-
pliktiges rettssikkerhet og personvern. De skatte-
pliktige har en omfattende opplysningsplikt til 
skattemyndighetene. De skattepliktige må kunne 
stole på at skattemyndighetene behandler de inn-
leverte opplysningene på en forsvarlig måte. 

Taushetsplikten er også begrunnet i hensynet 
til skattemyndighetene selv. Opplysningspliktige 
som mener at Skatteetaten i for stor grad kan vide-
reformidle opplysninger til andre, kan bli mindre 
tilbøyelige til å gi opplysninger. Det vil i så fall 
gjøre det vanskeligere for skattemyndighetene å 
fastsette og kreve inn riktig skatt.

Skattemyndighetenes taushetsplikt er likevel 
ikke absolutt. Det kan gjøres unntak fra taushets-
plikten dersom tilstrekkelig sterke hensyn tilsier 
det.

Arbeids- og sosialdepartementet viser til for-
slaget fra KLP om å legge til rette for at etteropp-
gjøret av AFP kan automatiseres på samme måte 
som etteroppgjøret av uførepensjon. Departemen-
tet har i samråd med Finansdepartementet, som 
skatteforvaltningsloven hører under, kommet til 
at forslaget bør følges opp.

Arbeids- og sosialdepartementet har for det 
første lagt vekt på at forslaget bidrar til at etter-
oppgjøret av AFP blir mer effektivt. I Meld St. 27 
(2015–2016) Digital agenda for Norge – IKT for en 
enklere hverdag og økt produktivitet er det framhe-
vet at økt digitalisering kan gi produktivitetsgevin-
ster for samfunnet og bedre tjenester for den 
enkelte. Både pensjonsinnretningene og den 
enkelte pensjonsmottaker vil bruke mindre res-
surser på etteroppgjøret enn i dag. 

KLP påpeker at någjeldende unntak fra taus-
hetsplikt i skatteforvaltningsloven § 3-6 andre 
ledd har gitt pensjonsinnretningene mulighet til å 
få inntektsopplysninger fra Skatteetaten på en slik 
måte at etteroppgjøret av uførepensjon i stor grad 
er automatisert. Som en følge av elektronisk inn-
henting av inntektsopplysninger, kan pensjonsinn-
retningene foreta etteroppgjør av uførepensjon på 
en effektiv måte. 

Etteroppgjør av AFP, som har mange likhets-
trekk med etteroppgjør av uførepensjon, skjer i dag 
i stor grad manuelt ved at pensjonsinnretningene 
vurderer inntektsopplysninger som den enkelte 

pensjonist sender inn. Det stilles klare krav til at 
disse opplysningene er tilstrekkelig dokumentert. 
KLP har uttalt at dette krever store ressurser, og at 
arbeidet pågår over en lang periode.

SPK gir uttrykk for det samme og viser til at 
det er ressurskrevende å innhente inntektsdata 
fra den enkelte pensjonist. SPK viser videre til at 
etablerte systemløsninger kan gjenbrukes, og at 
det på generell basis vil være formålstjenlig med 
én kilde (Skatteetaten) som tjenestepensjonsord-
ningene kan forholde seg til for innhenting av opp-
lysninger om pensjonsgivende inntekt.

Departementet har for det andre lagt vekt på 
at etteroppgjøret av AFP trolig vil bli riktigere der-
som opplysninger om pensjonsgivende inntekt 
overføres direkte fra skattemyndighetene til pen-
sjonsinnretningene. Direkteoverføringen legger 
til rette for at etteroppgjøret kan skje automatisk, 
og man reduserer da risikoen for feil som oppstår 
som følge av at opplysninger behandles manuelt i 
flere ledd. Utleveringen vil dermed bidra til at per-
sonopplysningene som behandles er korrekte, jf. 
prinsippet om riktighet i personvernforordningen 
artikkel 5 nr. 1 bokstav d.

Utleveringen av opplysninger innebærer et 
inngrep i personvernet til pensjonsmottakerne i 
den forstand at de selv ikke kan bestemme over 
sine egne personopplysninger. Dette taler isolert 
sett mot at det bør gis et unntak fra taushetsplik-
ten. Det er på det rene at forslaget vil omfatte et 
betydelig antall pensjonsmottakere. Statens pen-
sjonskasse har opplyst at det årlig må vurderes 
om etteroppgjør skal finne sted for omtrent 11 000 
medlemmer, og at det avdekkes avvik i inntekts-
opplysningene i om lag 3 000 saker. KLP behand-
ler AFP-etteroppgjør for om lag 12 500 pensjonis-
ter årlig. I tillegg kommer AFP-etteroppgjørene 
for medlemmer av de øvrige kommunale pen-
sjonskassene. Det er i dag 26 kommunale pen-
sjonskasser i tillegg til KLP. 

På den annen side er det ikke tale om å utle-
vere mange opplysninger om den enkelte pen-
sjonsmottaker. Pensjonsinnretningene skal bare 
få den opplysningen de trenger for å gjennomføre 
etteroppgjøret, dvs. pensjonsgivende inntekt. 
Etter departementets vurdering ivaretar forslaget 
dermed prinsippet om at personopplysninger skal 
være adekvate, relevante og begrenset til det som 
er nødvendig for formålene de behandles for 
(dataminimering), jf. personvernforordningen 
artikkel 5 nr. 2 bokstav c.

Forslaget innebærer ikke at pensjonsinnret-
ningene skal få tilgang til personopplysninger som 
de ikke har hatt tilgang til tidligere. Forslaget 
endrer bare måten pensjonsinnretningene får opp-
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lysningene på: direkte fra skattemyndighetene i 
stedet for fra pensjonsmottakeren selv. Departe-
mentet viser til at pensjonistene i dag har en plikt 
til å gi de opplysningene som det nå foreslås at 
Skatteetaten skal utlevere elektronisk, jf. forskrift 
30. november 2010 nr. 1493 om kombinasjon av 
avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens 
pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgi-
vende inntekt) § 5. Etter departementets vurde-
ring har forslaget dermed vesentlig færre person-
vernkonsekvenser når hjemmel for Skatteetatens 
utlevering avløser en tidligere pliktig innlevering, 
enn om slik innlevering hadde vært frivillig. 

Når det gjelder personopplysningenes art, vil 
det ikke bli tale om å utlevere opplysninger som 
omfattes av personvernforordningen artikkel 9 
(særlige kategorier av personopplysninger) eller 
taushetsbelagte opplysninger. Dette innebærer 
etter departementets vurdering at den foreslåtte 
utleveringsadgangen ikke utgjør et omfattende 
inngrep i privatlivet, og at inngrepet derfor må 
kunne sies å være forholdsmessig. 

Det følger av personvernforordningen artikkel 
14 nr. 4 at det ikke er noe krav om at den behand-
lingsansvarlige informerer den registrerte om at 
opplysningene er samlet inn når innsamlingen har 
hjemmel i lov. Departementet legger likevel til 
grunn at pensjonsinnretningene bør informere 
pensjonsmottakerne om at de har innhentet opp-
lysninger fra Skatteetaten. 

Skattedirektoratet anser at det ikke er noen sys-
temtekniske innvendinger mot at opplysningene 
utleveres fra skattemyndighetene til pensjonsinn-
retningene. Vurderingen er basert på en forutset-
ning om at pensjonsinnretningene kan benytte 
Skatteetatens ferdigutviklede tjeneste for distribu-
sjon av opplysninger om pensjonsgivende inntekt.

Personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bok-
stav f fastsetter at personopplysninger skal behand-
les på en måte som sikrer tilstrekkelig sikkerhet 
for personopplysningene, herunder vern mot uau-
torisert eller ulovlig behandling, og mot utilsiktet 
tap, ødeleggelse eller skade ved bruk av egnede 
tekniske eller organisatoriske tiltak (prinsippet om 
integritet og konfidensialitet). Dette prinsippet vil 
gjelde ved overføring av opplysningene om pen-
sjonsgivende inntekt, på samme måte som ved 
annen behandling av personopplysninger.

Departementet har vurdert innspillet fra 
Gabler når det gjelder eventuell presisering av 
ordlyden, men er kommet til at dette ikke skulle 
være nødvendig. Departementet legger til grunn 
at de kommunale tjenestepensjonsleverandørene 

ikke innhenter opplysninger om pensjonsgivende 
inntekt hvis de ikke har behov for det. For øvrig er 
det presisert i merknadene til bestemmelsen at 
unntaket fra taushetsplikten gjelder i tilfeller der 
AFP avkortes for arbeidsinntekt etter reglene i 
forskrift 30. november 2010 nr. 1493 om kombina-
sjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Sta-
tens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgi-
vende inntekt). 

Departementet viser til ovenstående og fore-
slår at skatteforvaltningsloven § 3-6 andre ledd 
endres slik at pensjonsinnretning som har offent-
lig tjenestepensjon, gis tilgang til opplysninger om 
pensjonsgivende inntekt også for personer som 
mottar AFP fra offentlig sektor fra innretningene. 
Forslaget i høringsnotatet gikk ut på å gi § 3-6 
andre ledd et nytt andre punktum. Det endelige 
forslaget innebærer bare en tilføyelse i nåværende 
andre ledd. 

Se lovforslaget, lov om skatteforvaltning § 3-6 
andre ledd.

17 Ikrafttredelse. Økonomiske og 
administrative konsekvenser 

17.1 Ikrafttredelse

Departementet foreslår at endringene trer i kraft 
fra den tid Kongen bestemmer. De fleste av 
endringene kan tre i kraft straks. 

Det tas sikte på at endringen i folketrygdloven 
§ 13-11 skal tre i kraft straks med virkning fra 
1. januar 2017 og at endringen i folketrygdloven 
§ 4-16 skal tre i kraft 1. juli 2019.

Endringen i samordningsloven § 3 skal tre i 
kraft samtidig med de nye reglene for ny alderspen-
sjonsordning som fremmes i en parallell proposi-
sjon fra Arbeids- og sosialdepartementet. Dette 
skyldes at det i den andre proposisjonen også fore-
slås endring i samordningsloven § 3, og det er da 
behov for at endringene kan tre i kraft samtidig. 

17.2 Økonomiske og administrative 
konsekvenser

17.2.1 Generelt

De fleste av endringsforslagene er knyttet til et 
oppryddingsarbeid. Forslagene har små eller 
ingen økonomiske og administrative konsekven-
ser. Enkelte av forslagene kommenteres i punk-
tene under. 
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17.2.2 Barneloven 

Lovendringen har i seg selv ingen provenyeffekt. 
Framtidige innsparinger vil avhenge av Stortingets 
anvendelse av hjemmelen til alternativ regulering. 
Lovendringen legger imidlertid, som nevnt, til rette 
for gjennomføringen av Stortingets vedtak for bud-
sjettåret 2019, som er beregnet å ville gi en innspa-
ring på om lag 0,8 millioner kroner. Lovendringen 
har ikke administrative konsekvenser. 

Det vises til lovforslaget, barneloven § 73 
andre ledd.

17.2.3 Lov om pensjonsordning for oppdragstaker 
i statlig beredskaps- eller familiehjem

Forslaget om å redusere minstegrensen for rett til 
medlemskap i pensjonsordningen for oppdragsta-
ker i statlig beredskaps- eller familiehjem til 20 
prosent av godtgjørelsen for et heltidsoppdrag vil 
være små, som følge av at omfanget av oppdrags-
takere med deltidskontrakt er begrenset. Ut fra 
tallene for 2017 vil det være tre oppdragstakere 
som omfattes av endringen. Premiekostnaden for 
disse utgjør i dag kr 40 000 i året. 

17.2.4 Lov om skatteforvaltning

17.2.4.1 Pensjonsleverandørene

Både KLP og SPK, som er de største aktørene 
innen offentlig tjenestepensjon, gir klart uttrykk 
for at en automatisering av etteroppgjøret for AFP 
vil være ressursbesparende. Som nevnt krever 
dagens manuelle rutiner store ressurser og pågår 
over lang tid. SPK viser til at forslaget fra KLP byg-
ger opp under SPKs ambisjoner om å øke effektivi-
teten i saksbehandlingsprosessene. Innhenting av 
inntektsopplysninger direkte fra Skatteetaten vil 
etter SPKs oppfatning dessuten være i tråd med 
regjeringens ambisjoner innenfor digitalisering av 
offentlig sektor, der gjenbruk av data som allerede 
er i offentlige registre, er en av bærebjelkene. Ver-
ken KLP eller SPK har tallfestet administrative inn-
sparinger, men med erfaringene fra det automati-
serte etteroppgjøret av uførepensjon antas begge å 
ha et godt grunnlag for å kunne hevde at en slik 
automatisering vil gi innsparinger. 

17.2.4.2 Skatteetaten

Forslaget har ingen nevneverdige økonomiske og 
administrative konsekvenser for Skatteetaten. 

Vurderingen er som nevnt basert på at pensjons-
innretningene kan benytte Skatteetatens ferdigut-
viklede tjeneste for distribusjon av opplysninger 
om pensjonsgivende inntekt.

17.2.4.3 Den enkelte AFP-pensjonist – personvern 
mv.

Dersom pensjonsinnretningene får automatisk til-
gang til inntektsopplysninger direkte fra Skattee-
taten, vil det legge til rette for en langt mer effek-
tiv og korrekt beregning av etteroppgjør av AFP. 
Det vil være en fordel for den enkelte AFP-pensjo-
nist som vil bruke mindre tid på oppgjøret og 
motta oppgjøret raskere enn i dag. 

Forslaget om å overføre opplysninger direkte 
fra Skatteetaten til pensjonsinnretningene er et 
inngrep i pensjonsmottakerens personvern i den 
forstand at han eller hun ikke selv får bestemme 
over personopplysningene sine. Som nevnt i 
punkt 16.4 vil det årlig bli utlevert opplysninger 
om et betydelig antall personer. Departementet er 
likevel av den oppfatning at hensynet til et mer 
effektivt og riktig etteroppgjør er så tungtveiende 
at det kan begrunne inngrepet. Departementet 
viser igjen til punkt 16.4 der fordelene ved forsla-
get er beskrevet. Det fremgår også at forslaget er 
begrenset slik at det ikke skal utleveres andre 
opplysninger enn pensjonsgivende inntekt etter 
folketrygdloven § 3-15, og at den enkelte skal få 
varsel om at pensjonsinnretningene har mottatt 
opplysninger fra Skatteetaten. Pensjonistene har i 
dag en plikt til å gi de opplysningene som det nå 
foreslås at Skatteetaten skal utlevere elektronisk, 
jf. forskrift 30. november 2010 nr. 1493 om kombi-
nasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av 
Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pen-
sjonsgivende inntekt) § 5. Det vil ikke bli utlevert 
personopplysninger som omfattes av personvern-
forordningen artikkel 9 (særskilte kategorier av 
personopplysninger). 

Departementet har vurdert om opplysnin-
gene kan overføres fra skattemyndighetene til 
pensjonsinnretningene på en måte som er min-
dre inngripende for personvernet. Departemen-
tet har imidlertid ikke funnet noe slik alternativ. 
Dagens løsning der den enkelte selv gir opplys-
ningene til innretningen etter først å ha vært i 
kontakt med Skatteetaten, er til hinder for at 
etteroppgjøret gjennomføres så raskt og effektivt 
som ønskelig.
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18 Merknader til de enkelte 
bestemmelsene i lovforslaget

18.1 Merknader til endringene i lov om 
Statens pensjonskasse

Til § 7

Bestemmelsen pålegger innskuddsplikt til Statens 
pensjonskasse for regjeringsmedlemmer som 
kommer fra stilling med medlemskap i Pensjons-
kassen. Bestemmelsen er ikke i bruk, da regje-
ringsmedlemmer er omfattet av annen lovfestet 
pensjonsordning, jf. lov om pensjonsordning for 
stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer 
(stortings- og regjeringspensjonsloven). Bestem-
melsen foreslås derfor opphevet.

Det vises til punkt 3.1.

Til § 26 andre ledd

Bestemmelsen gir rett til en måneds alderspen-
sjon til gjenlevende ektefelle dersom medlemmet 
dør før alderspensjonen blir utbetalt. Det blir pre-
sisert i bestemmelsen at beløpet som kommer til 
utbetaling er en måneds alderspensjon regnet 
som om medlemmet sto i tjenesten til alders-
grensen, men likevel ikke ut over 67 år. Det ret-
tes også opp en feilhenvisning til lov om avtale-
festet pensjon for offentlige tjenestemenn m.fl. 
Rett henvisning skal være lov om avtalefestet 
pensjon for medlemmer av Statens pensjons-
kasse. 

Det vises til punkt 3.2 og 3.3.

Til § 31 b

Det foreslås å innføre en hjemmel til å gi forskrift 
om beregning av midlertidig uførepensjon og ufø-
repensjon som er innvilget med virkningstidspunkt 
før 1. januar 2015. Hjemmelen erstatter tilsvarende 
hjemmel gitt i endringslov 7. mars 2014 nr. 5. 

Det vises til punkt 3.4.

18.2 Merknader til endringene i lov 
pensjonsordning for apotekvirk-
somhet mv. 

Til § 9 tredje ledd

Bestemmelsen gir rett til en måneds alderspen-
sjon til gjenlevende ektefelle dersom medlemmet 
dør før alderspensjonen blir utbetalt. På tilsva-
rende måte som i lov om Statens pensjonskasse 
blir det presisert i bestemmelsen at beløpet som 
kommer til utbetaling er en måneds alderspensjon 

regnet som om medlemmet sto i tjenesten til 
aldersgrensen, men likevel ikke ut over 67 år. 

Det vises til punkt 4.1.

Til § 14 b

Det foreslås å innføre en hjemmel til å gi forskrift 
om beregning av midlertidig uførepensjon og ufø-
repensjon som er innvilget med virkningstids-
punkt før 1. januar 2015. Hjemmelen erstatter til-
svarende hjemmel gitt i endringslov 7. mars 2014 
nr. 5. 

Det vises til punkt 4.2.

Til § 29 nr. 2

Bestemmelsen fastslår at departementet fastsetter 
årlig premie. Det foreslås at myndigheten overfø-
res til styret i pensjonsordningen. 

Det vises til punkt 4.3.

18.3 Merknader til endringene i lov om 
aldersgrenser for offentlige 
tjenestemenn m.fl.

Til § 2 andre ledd

Det er ingen som lenger har aldersgrensen på 68 
år i medhold av lov om aldersgrenser for offent-
lige tjenestemenn m.fl. Denne aldersgrensen er 
derfor tatt ut av bestemmelsen. 

Det vises til kapittel 5.

18.4 Merknader til endringen i lov 
pensjonstrygd for fiskere

Til § 22

I dag har Kongen myndighet til å fastsette for-
skrift om administrasjonen av pensjonstrygden 
for fiskere. I forskriften gis departementet ytterli-
gere myndighet til å gi mer detaljerte regler om 
administrasjonen. Departementet har gitt slike 
ytterligere regler i en egen forskrift. Det foreslås å 
samle dagens regler i én forskrift, og at departe-
mentet får myndighet til å gi forskriften. 

Det vises til kapittel 6.

18.5 Merknader til endringene i samord-
ningsloven

Til § 1 nr. 1 bokstav d

Paragrafen har bestemmelser om hvilke pensjons-
ordninger og trygder som omfattes av samord-
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ningsloven. Endringen i § 1 nr. 1 bokstav d inne-
bærer at andre punktum oppheves, da det ikke 
lenger er noen som mottar AFP etter AFP-tilkotts-
loven kapittel 4. 

Det vises til punkt 7.2.

Til § 3

Også denne paragrafen hører under lovens 
omfangsbestemmelser. I nytt sjette ledd presiseres 
det at i tilfeller en pensjonist får folketrygdens 
ytelse eller personskadetrygd redusert eller stan-
set på grunn av opphold i institusjon eller under 
straffegjennomføring, eller formuen satt under 
forvaltning etter straffeprosessloven § 220, skal 
det ved samordningen legges til grunn en uredu-
sert ytelse fra folketrygden eller personskade-
trygd. 

Det vises til punkt 7.3.

Til § 19 første ledd

Paragrafen har bestemmelser om samordnings-
fradraget i tjenestepensjonen for folketrygdens 
grunnpensjon, som er begrenset til et beløp sva-
rende til ¾ av folketrygdens grunnbeløp. Forsla-
get til nr. 1 andre ledd nytt andre punktum er en 
lovfesting av innholdet i någjeldende forskrift 28. 
november 1979 nr. 4066 om samordningsfradrag 
for grunnpensjon fra folketrygden i tjenestepen-
sjon for deltidsansatte m.v. Endringen innebærer 
at fradraget for grunnpensjonen skal utgjøre en 
forholdsmessig del av ¾ av grunnbeløpet når tje-
nestepensjonen er beregnet ut fra en deltidsstil-
ling. Endringen i nr. 1 andre ledd første punktum
innebærer at ordet «bereknet» endres til «bereg-
net», i tråd med forslaget til nytt andre punktum.

Det vises til punkt 7.4.2.

Til § 19 tredje ledd

Endringen i andre punktum innebærer at ordet 
«bereknet» endres til «beregnet», i samsvar med 
endringen i § 19 første ledd.

Det vises til punkt 7.4.2. 

Til § 20 andre ledd

Endringen innebærer at ordet «bereknet» endres 
til «beregnet», i samsvar med endringen i § 19 før-
ste ledd.

Det vises til punkt 7.4.2. 

Til § 20 tredje ledd

Endringen i andre punktum innebærer at ordet 
«bereknet» endres til «beregnet», i samsvar med 
endringen i § 19 første ledd.

Det vises til punkt 7.4.2. 

Til § 22 nr. 1 første ledd

Bestemmelsen gjelder samordning av barnepen-
sjon fra tjenestepensjonsordning eller personska-
detrygd med barnepensjon fra folketrygden. For-
slaget til nytt fjerde punktum innebærer at samord-
ningsfradraget i barnepensjonen skal avkortes 
forholdsmessig når barnepensjonen er beregnet 
ut fra en deltidsstilling. 

Det vises til punkt 7.4.2.

Til § 22 nr. 1 andre ledd

Endringen innebærer at ordet «bereknes» endres 
til «beregnes», i samsvar med endringen i § 19 før-
ste ledd.

Det vises til punkt 7.4.2.

Til § 22 nr. 2 første ledd

Bestemmelsen gjelder samordning av pensjon 
som enke eller enkemann har rett til fra tjeneste-
pensjonsordning eller lov 12. desember 1958 nr. 
10 om yrkesskadetrygd. Ved endringen i tredje 
punkum klargjøres det at fradragsbeløpet skal 
avkortes forholdsmessig dersom pensjonen fra 
tjenestepensjonsordningen eller fra yrkesskade-
trygden er tatt ut gradert. I forslaget til nytt fjerde 
og femte punktum slås det videre fast at fradrags-
beløpet også skal avkortes dersom tjenestepensjo-
nen er beregnet etter en stillingsandel som er 
lavere enn 100 prosent. Videre innebærer end-
ringen at i tilfeller der pensjonen fra folketrygden 
til gjenlevende ektefelle er redusert for arbeids-
inntekt, skal fradragsbeløpet reduseres etter 
samme prosentsats (grad) som folketrygdpensjo-
nen er redusert med. Det presiseres at dersom 
tjenestepensjonen eller personskadetrygden også 
er gradert, skal den laveste av gradene benyttes.

Det vises til punkt 7.4.2 og 7.4.3.

Til § 22 nr. 2 andre ledd

Endringen i andre punktum innebærer at henvis-
ningen til «første ledd, annet punktum» endres til 
«første ledd, tredje og femte punktum».

Det vises til punkt 7.4.2. 
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Til § 23 nr. 1 første ledd

Bestemmelsen gjelder samordning av tjeneste-
pensjon med tilleggspensjon fra folketrygden og 
ellers den delen av folketrygdytelsen som over-
stiger grunnbeløpet. Bokstav a gjelder samord-
ning av alderspensjon fra tjenestepensjonsord-
ningen. Forslaget til nytt tredje ledd i bokstav a 
innebærer at samordningsfradraget skal settes 
ned forholdsmessig dersom tjenestepensjonen 
eller folketrygden er gradert. Videre presiseres 
det at dersom begge ytelsene er graderte, skal 
den laveste av gradene benyttes. Endringene er 
en lovfesting av innholdet i någjeldende forskrift 
7. februar 1978 nr. 4094 om uførepensjon for min-
dre en hel uførhet. Tjenestepensjon (samord-
ningsforskrift 19). 

Det vises til punkt 7.5.

Til § 23 nr. 2 første ledd

Endringen innebærer at ordet «bereknet» endres 
til «beregnet», i samsvar med endringen i § 19 før-
ste ledd.

Det vises til punkt 7.4.2.

Til § 24 nr. 1 første ledd

Paragrafen har bestemmelser om samordning av 
alderspensjon fra tjenestepensjonsordning med 
alderspensjon fra folketrygden etter folketrygdlo-
ven kapittel 19. Endringen i tredje og fjerde punk-
tum er en presisering når det gjelder samordnin-
gen med tillegg etter folketrygdloven § 19-14 
femte ledd, vanligvis omtalt som «minstenivåtil-
legg». Endringen innebærer at det også henvises 
til folketrygdens regler om alderspensjon til års-
kullene 1954–1962, det vil si §§ 19-15 andre ledd 
og § 20-19 andre ledd.

Det vises til punkt 7.7. 

Til § 24 a nr. 4

Paragrafen har bestemmelser om samordning av 
alderspensjon fra tjenestepensjonsordning med 
alderspensjon fra folketrygden etter folketrygdlo-
ven kapittel 20. Endringen i nr. 4 innebærer en 
presisering når det gjelder samordningen med til-
legg etter folketrygdloven § 20-18 femte ledd, van-
ligvis omtalt som «minstenivåtillegg». Endringen 
innebærer at det også henvises til folketrygdens 
regler om alderspensjon til årskullene 1954–1962, 
det vil si §§ 19-15 andre ledd og § 20-19 andre 
ledd.

Det vises til punkt 7.7

Til § 24 b

Paragrafen har særskilte bestemmelser om sam-
ordningen for personer som får samordningsfra-
draget beregnet etter både § 24 og § 24 a, det vil si 
personer i årskullene 1954–1962 (overgangskul-
lene). I forslaget til nytt andre ledd gis det bestem-
melser for overgangskullene når det gjelder tilleg-
get etter § 24 a nr. 5. 

Nåværende § 24 b andre ledd blir nytt tredje 
ledd. Endringen der innebærer at det tas inn en 
henvisning til paragrafens første ledd.

Det vises til punkt 7.6.

18.6 Merknader til endringer i lov om 
pensjonsordning for sykepleiere

Til § 1 fjerde ledd

I forslaget innføres et krav for å kunne være med-
lem av pensjonsordningen at arbeidstakeren sam-
tidig er medlem i folketrygden etter folketrygdlo-
ven kapittel 2 og betaler folketrygdavgift for de 
samme inntektene som ligger til grunn for pen-
sjonsopptjening i pensjonsordningen. Det åpnes 
for at styret i særlige tilfeller kan gjøre unntak og 
fastsette regler blant annet om innskuddsbetaling 
etter særskilt fastsatt sats. Tilsvarende regel fin-
nes i lov om Statens pensjonskasse og lov om pen-
sjonsordning for apotekvirksomhet mv. 

Det vises til punkt 8.1.

Til § 18 a

Det foreslås å innføre en hjemmel til å gi forskrift 
om beregning av midlertidig uførepensjon og ufø-
repensjon som er innvilget med virkningstids-
punkt før 1. januar 2015. Hjemmelen erstatter til-
svarende hjemmel gitt i endringslov 7. mars 2014 
nr. 5. 

Det vises til punkt 8.2.

18.7 Merknader til endringen i barneloven

Til § 73 andre ledd 

Barneloven § 73 har bestemmelser om indeks-
regulering av underholdsbidrag. I andre ledd gis 
reglene tilsvarende anvendelse på bidrags-
forskott. I § 73 andre ledd tas inn en hjemmel som 
gir Stortinget mulighet til annen regulering enn 
det som følger av hovedregelen. Dersom unntaks-
hjemmelen ikke anvendes, indeksreguleres 
bidragsforskott etter hovedregelen. 

Det vises til kapittel 9.
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18.8 Merknader til endringene i 
folketrygdloven

Til § 4-9 fjerde punktum

For å unngå tvil, er det tatt inn en presisering om 
at ventetiden tidligst starter å løpe fra det tids-
punktet medlemmet er innvilget dagpenger. Presi-
seringen tydeliggjør den gjeldende bestemmel-
sen, og innebærer en innstramming av den nåvæ-
rende praktiseringen av bestemmelsen.

Det vises til punkt 10.1.1.

Til § 4-16 første ledd

Det er tatt inn en presisering i første ledd om at 
tidspunktet for gjenopptak er det tidspunktet 
medlemmet kontakter Arbeids- og velferdsetaten 
og krever å få saken gjenopptatt. Med dette har-
moniseres bestemmelsen om søknadstidspunktet 
for ny søknad og gjenopptak. 

Nåværende tredje punktum tas ut av bestem-
melsen som følge av at det ikke lenger vil være 
relevant å vente med reberegningen til det etterføl-
gende årsskiftet når opptjeningsperioden for bereg-
ningsgrunnlaget i § 4-11 blir endret fra 1. juli 2019.

Det vises til punkt 10.1.2.

Til § 8-24 

I fjerde ledd første punktum framgår det at egen-
melding kan nyttes for opptil tre kalenderdager 
om gangen. Dette er en minimumsrett som 
arbeidstaker har. I fjerde ledd andre punktum tas 
det inn en presisering om at innenfor arbeidsgi-
verperioden kan arbeidsgiver gi utvidet rett til å 
bruke egenmelding. I prinsippet kan arbeidstaker 
gis rett til å bruke egenmelding hele arbeidsgiver-
perioden. 

I fjerde ledd tredje punktum innføres en plikt for 
arbeidsgiver til å drøfte med de tillitsvalgte om det 
skal gis utvidet rett til å bruke egenmelding. Hvor 
omfattende drøftingene skal være og hvordan 
drøftingene skal gjennomføres, må vurderes kon-
kret i lys av virksomhetens størrelse og antall 
arbeidstakere. Med de «tillitsvalgte» menes her 
valgte eller utpekte representanter for de ansatte.

Nåværende fjerde ledd andre og tredje punk-
tum flyttes til femte ledd.

Nåværende femte ledd blir nytt sjette ledd. I 
sjette ledd første punktum framgår det at arbeidsgi-
ver kan kreve legeerklæring etter egenmeldings-
adgangen som følger av fjerde ledd første og 
andre punktum.

Det vises til punkt 10.2.

Til § 13-11

Andre ledd endres slik at medlemmer som er pålagt 
å utføre arbeidsoppgaver er yrkesskadedekket 
under slikt arbeid, enten arbeidsoppgavene er 
pålagt etter sosialtjenesteloven § 20 eller § 20 a.

Det vises til punkt 10.3.

Til § 18-2 

Paragrafen har bestemmelser om forutgående 
medlemskap for rett til barnepensjon. Ett av vilkå-
rene for å kunne ha rett til barnepensjon er i dag at 
den avdøde faren eller moren mottok pensjon fra 
folketrygden de siste tre årene fram til dødsfallet. 
Endringen i første ledd bokstav b innebærer at uføre-
trygd likestilles med pensjon fra folketrygden med 
hensyn til å oppfylle dette kravet, i tråd med den til-
svarende bestemmelsen i § 17-3 første ledd bokstav 
b om forutgående medlemskap for rett til pensjon 
eller overgangsstønad til gjenlevende ektefelle. 

Det vises til punkt 10.5.

Til § 18-5 

Bestemmelsen gjelder beregning av barnepen-
sjon. Endringen i sjuende ledd andre punktum
innebærer at henvisningen til «barneloven § 36» 
endres til «barnelova § 38». 

Det vises til punkt 10.4.

Til § 22-13 

Det er gjort en tilføyelse i overskriften slik at det 
klart fremgår at bestemmelsen også gir regler om 
virkningstidspunktet.

Endringen innebærer at bestemmelsen om vir-
kningstidspunktet for når dagpengene kommer til 
utbetaling blir flyttet fra § 4-9 siste punktum til de 
generelle reglene om virkningstidspunkt for utbe-
taling i § 22-13. Virkningstidspunktet for dagpen-
ger tas inn som et nytt femte ledd. Ordlyden er 
tydeliggjort i forhold til gjeldende siste punktum i 
§ 4-9. Presiseringen vil innebære en innstram-
ming av den nåværende praktiseringen av bestem-
melsen. Gjeldende bestemmelse i syvende ledd 
om at reglene i sjette ledd ikke gjelder for dagpen-
ger er flyttet til det nye femte leddet, og gjeldende 
syvende ledd oppheves. 

Henvisningen til gjeldende andre til femte ledd 
anses som unødvendig, og er av den grunn ikke 
tatt inn i det nye femte leddet. Dette er ikke ment 
å innebære noen materiell endring.

Når bestemmelsen om dagpenger tas inn i et 
nytt femte ledd i § 22-13, flyttes samtidig bestem-
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melsen om arbeidsavklaringspenger fra fjerde 
ledd bokstav d) til det nye femte leddet. Sjette 
ledd skal fortsatt gjelde for arbeidsavklaringspen-
gene, dvs. at unntaket i femte ledd siste punktum 
kun vil gjelde for dagpenger.

Gjeldende femte og sjette ledd blir nytt sjette
og syvende ledd.

Det vises til punkt 10.1.1.

18.9 Merknader til endringen i lov om 
pensjonsordning for ledsagere i 
utenrikstjenesten

Til § 1 

I forslaget oppdateres omfangsbestemmelsen i 
samsvar med definisjonen av utenrikstjeneste-
menn i utenrikstjenesteloven. 

Det vises til kapittel 11. 

18.10 Merknader til endringen i arbeids-
miljøloven

Til § 14-9 sjette ledd

Endringen retter opp en utilsiktet lovendring i 
bestemmelsens andre punktum slik at ordlyden 
blir i tråd med det som følger av lov 22. juni 2018 
nr. 46 om endringer i arbeidsmiljøloven (fast og 
midlertidig ansettelse og innleie fra bemannings-
foretak).

Det vises til kapittel 12. 

18.11 Merknader til endringen i lov om 
pensjonsordning for oppdragstaker i 
statlig beredskaps- eller familiehjem

Til § 1 

Forslaget til endring i lov om pensjonsordning for 
oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familie-
hjem innebærer at minstegrensen for rett til med-
lemskap i ordningen harmoniseres med minste-
grensen på 20 prosent etter lov om Statens pen-
sjonskasse. 

Det vises til kapittel 13.

18.12 Merknader til endringene i AFP-
tilskottsloven

Det er ingen som lenger mottar avtalefestet pen-
sjon i perioden 62–67 år etter lov om statstilskott 
til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i 
privat sektor (AFP-tilskottsloven) kapittel 4. Det 
er gjort tilpasninger i loven om dette.

Det vises til kapittel 14. 

18.13 Merknader til endringene i lov om 
pensjonsordning for stortingsrepre-
sentanter og regjeringsmedlemmer

Til §§ 3-5

Forslaget i andre ledd gjelder oppretting av feil i 
henvisningen til den tidligere loven om pensjons-
ordning for stortingsrepresentanter fra 1981, jf. 
lov 12. juni 1981 nr. 61 om pensjonsordning for 
stortingsrepresentanter.

Det vises til kapittel 15. 

18.14 Merknader til endringen i skatte-
forvaltningsloven

Til § 3-6 andre ledd

Skatteforvaltningsloven kapittel 3 har bestemmel-
ser om taushetsplikt. I § 3-6 er det gitt nærmere 
regler om utlevering av opplysninger til bruk i pen-
sjonsbeholdningen, uten hinder av taushetsplikten. 
Endringen i andre ledd innebærer at pensjonsinnret-
ning som yter offentlig tjenestepensjon får tilgang til 
opplysninger om pensjonsgivende inntekt etter fol-
ketrygdloven § 3-15 også for personer som mottar 
AFP fra innretningen. Unntaket fra taushetsplikten 
gjelder i tilfeller der AFP avkortes for arbeidsinn-
tekt etter reglene i forskrift 30. november 2010 nr. 
1493 om kombinasjon av avtalefestet pensjon for 
medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeids-
inntekt (pensjonsgivende inntekt).

Det vises til kapittel 16. 
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Arbeids- og sosialdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
endringer i folketrygdloven, samordningsloven 
og enkelte andre lover (samleproposisjon).

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 folketrygdloven, samordningsloven og 
enkelte andre lover i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag 

til lov om endringer i folketrygdloven, samordningsloven 
og enkelte andre lover

I

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

§ 7 oppheves. 

§ 26 andre ledd skal lyde: 
Dersom et medlem dør uten at alderspensjonen

er begynt å løpe etter reglene i foregående ledd, 
og medlemmet ved dødsfallet heller ikke oppebar 
midlertidig uførepensjon eller uførepensjon, skal 
det, dersom medlemmet etterlater seg ektefelle, 
utbetales et beløp svarende til en måneds alder-
spensjon regnet som om medlemmet med uforan-
dret grunnlag hadde stått i tjenesten til alders-
grensen, men ikke ut over 67 år. Det samme gjel-
der mottaker av pensjon etter lov 25. juni 2010 nr. 
28 om avtalefestet pensjon for medlemmer av Sta-
tens pensjonskasse.

Ny § 31 b skal lyde:
Departementet kan gi forskrift om beregning av 

midlertidig uførepensjon og uførepensjon når det er 
innvilget uførepensjon med virkningstidspunkt før 
1. januar 2015.

II

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

§ 9 tredje ledd første punktum skal lyde: 
Dersom et medlem dør uten å være pensjonert, 
skal eventuell gjenlevende ektefelle utbetales et 
beløp svarende til en måneds alderspensjon be-
regnet som om medlemmet med uforandret grunn-
lag hadde stått i tjenesten til aldersgrensen, men 
ikke ut over 67 år. 

Ny § 14 b skal lyde: 
Departementet kan gi forskrift om beregning av 

midlertidig uførepensjon og uførepensjon når det er 
innvilget uførepensjon med virkningstidspunkt før 
1. januar 2015.

§ 29 nr. 2 skal lyde:
Den årlige premie fastsettes av styret i prosent 

av pensjonsgrunnlaget, jf. § 5. Styret kan dele inn 
medlemmene eller virksomhetene i ulike premie-
grupper.

Fordelingen av premien mellom arbeidsgiver 
og arbeidstaker fastsettes av styret etter at deres 
arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner har 
hatt anledning til å uttale seg. 

III

I lov 21. desember 1956 nr. 1 om aldersgrenser for 
offentlige tjenestemenn m.fl. skal § 2 andre ledd 
lyde:

De lavere aldersgrenser kan være 65, 63 og 60 
år.

IV

I lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fis-
kere skal § 22 andre punktum lyde:
Departementet gir forskrift med nærmere bestem-
melser om trygdens administrasjon.

V

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

§ 1 nr. 1 første ledd bokstav d andre punktum opp-
heves. 

§ 3 nytt sjette ledd skal lyde: 
For pensjonist som får folketrygdens ytelse eller 

personskadetrygd redusert eller stanset på grunn av 
opphold i institusjon eller under straffegjennomfø-
ring, eller formuen satt under forvaltning etter straf-
feprosessloven § 220, skal det ved samordningen 
legges til grunn en uredusert ytelse fra folketrygden 
eller personskadetrygd.



38 Prop. 75 L 2018–2019
Endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover (samleproposisjon)
§ 19 første ledd nr. 1 andre ledd skal lyde: 
Er tjenestepensjonen ikke beregnet for full pen-

sjonsgivende tjenestetid, skal fradraget være en 
forholdsmessig del av nevnte beløp. Det samme 
gjelder når tjenestepensjonen er beregnet etter en 
stillingsandel som er lavere enn 100 prosent. 

§ 19 tredje ledd andre punktum skal lyde: 
Fradraget begrenses til et beregnet ventetillegg av 
det samordningsfradrag som gjøres etter bestem-
melsene i første ledd nr. 1.

§ 20 andre ledd skal lyde: 
Er uførepensjonen ikke beregnet for hel 

arbeidsuførhet, skal fradraget være en forholds-
messig del av nevnte beløp.

§ 20 tredje ledd andre punktum skal lyde: 
Er ytelsen fra folketrygden ikke beregnet for hel 
uførhet, skal fradragsbeløpet nedsettes forholds-
messig.

§ 22 nr. 1 første ledd nytt fjerde punktum skal 
lyde: 
Det samme gjelder når barnepensjonen er beregnet 
etter en stillingsandel som er lavere enn 100 prosent.

§ 22 nr. 1 andre ledd skal lyde: 
Departementet gir bestemmelser om hvordan 

fradraget skal beregnes hvis flere barnepensjoner 
skal samordnes med barnepensjon fra folketryg-
den.

§ 22 nr. 2 første ledd tredje punktum skal lyde: 
Er pensjonen fra tjenestepensjonsordning eller fra 
yrkesskadetrygden tatt ut gradert eller ikke bereg-
net for full tjenestetid, skal fradragsbeløpet avkor-
tes forholdsmessig. 

§ 22 nr. 2 første ledd nytt fjerde og femte punktum 
skal lyde: 
Fradragsbeløpet skal også avkortes dersom tjeneste-
pensjonen er beregnet etter en stillingsandel som er 
lavere enn 100 prosent. I tilfeller der pensjonen fra 
folketrygden til gjenlevende ektefelle er redusert for 
arbeidsinntekt, skal samordningsfradraget i tjenes-
tepensjonen og personskadetrygden reduseres etter 
samme prosentsats (grad) som folketrygdpensjonen 
er redusert med, likevel slik at dersom tjenestepen-
sjonen eller personskadetrygden også er gradert, be-
nyttes den laveste av gradene.

§ 22 nr. 2 andre ledd andre punktum skal lyde: 
Bestemmelsen i første ledd tredje og femte punk-
tum gjelder tilsvarende. 

§ 23 nr. 1 første ledd bokstav a nytt tredje ledd 
skal lyde: 

Er alderspensjonen fra folketrygden eller tjenes-
tepensjonen gradert, skal fradraget settes ned for-
holdsmessig. Hvis begge ytelsene er graderte, benyt-
tes den laveste graden. 

§ 23 nr. 2 første ledd skal lyde: 
Ved anvendelsen av bestemmelsene under nr. 

1 skal det ikke tas omsyn til den del av tilleggspen-
sjonen fra folketrygden som måtte overstige en 
antatt tilleggspensjon fra folketrygden beregnet 
slik at sluttpoengtallet settes lik det poengtall som 
svarer til vedkommendes pensjonsgivende inntekt 
i pensjonsordningen.

§ 24 nr. 1 første ledd tredje og fjerde punktum skal 
lyde:
Basispensjonstillegg etter folketrygdloven § 19-9 
tredje ledd, tillegg etter folketrygdloven § 19-14 
femte ledd eller folketrygdloven § 19-15 andre ledd 
og § 20-19 andre ledd, og tillegg beregnet etter 
§ 5-4 andre ledd og § 5-8 andre ledd i forskrift 22. 
desember 2009 nr. 1810 om alderspensjon i folke-
trygden samordnes som særtillegg, jf. § 23. Sam-
ordningsfradragene divideres med det aktuelle 
forholdstallet som er fastsatt etter folketrygdloven 
§ 19-7, med unntak av samordningsfradrag for til-
legg etter folketrygdloven § 19-14 femte ledd,
folketrygdloven § 19-15 andre ledd og § 20-19 an-
dre ledd, og tillegg beregnet etter §§ 5-4 andre 
ledd og 5-8 andre ledd i forskrift 22. desember 
2009 nr. 1810 om alderspensjon i folketrygden.

§ 24 a nr. 4 skal lyde:
4. Tillegg til alderspensjon etter folketrygdlo-

ven § 20-18 femte ledd eller folketrygdloven § 19-15 
andre ledd og § 20-19 andre ledd skal gå til fradrag 
i alderspensjon fra tjenestepensjonsordning.

§ 24 b andre ledd skal lyde:
Personer som er født i 1954, får 1/10 av tillegget 

etter § 24 a nr. 5. Andelen økes med 1/10 for hvert 
senere årskull, slik at personer født i 1962 får 9/10 
av tillegget. 



2018–2019 Prop. 75 L 39
Endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover (samleproposisjon)
Nåværende § 24 b andre ledd blir nytt tredje ledd 
og skal lyde: 

Fradragene etter første ledd begrenses til en til-
svarende andel av tjenestepensjonen etter leveal-
dersjustering. 

VI

I lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for 
sykepleiere skal § 1 nytt fjerde ledd lyde:

For å kunne være medlem av pensjonsordnin-
gen må arbeidstakeren samtidig være medlem i fol-
ketrygden etter folketrygdloven kapittel 2 og betale 
folketrygdavgift for de samme inntektene som ligger 
til grunn for pensjonsopptjeningen i pensjonsordnin-
gen. Styret kan i særlige tilfeller vedta unntak for en 
eller flere personer og fastsette vilkår for blant annet 
innskuddsbetaling etter særskilt fastsatt sats.

Ny § 18 a skal lyde: 
Departementet kan gi forskrift om beregning av 

midlertidig uførepensjon og uførepensjon når det er 
innvilget uførepensjon med virkningstidspunkt før 
1. januar 2015.

VII

I lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre skal 
§ 73 andre ledd lyde: 

Indeksreguleringa gjeld også for beløpet som 
er fastsett etter forskotteringsloven § 5 første styk-
ket, med mindre Stortinget gjer vedtak om noko 
anna.

VIII

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres 
følgende endringer: 

§ 4-9 fjerde punktum skal lyde: 
Ventetiden kan tidligst starte fra det tidspunktet 
medlemmet er innvilget dagpenger under arbeids-
løshet. 

§ 4-16 første ledd skal lyde:
En løpende stønadsperiode som er avbrutt i 

inntil 52 uker, gjenopptas uten ny prøving av kra-
vet til minsteinntekt etter § 4-4, uten ny ventetid 

etter § 4-9 og uten at dagpengegrunnlaget etter 
§ 4-11 fastsettes på nytt. Et medlem som har hatt 
avbrudd i stønadsperioden på grunn av arbeid i 12 
uker eller mer, kan likevel kreve at dagpenge-
grunnlaget fastsettes på nytt. Dagpengene gjenopp-
tas tidligst fra det tidspunktet da kravet om å få 
saken gjenopptatt ble satt fram. Antall uker før 
avbruddet etter bestemmelsene i denne paragraf 
regnes med i antall stønadsuker etter § 4-15. 

§ 8-24 fjerde, femte og nytt sjette ledd skal lyde: 
Egenmelding kan nyttes for opptil tre kalen-

derdager om gangen. Innenfor arbeidsgiverperio-
den kan arbeidsgiveren likevel gi rett til å bruke 
egenmelding utover tre kalenderdager. Arbeidsgive-
ren har plikt til å drøfte med de tillitsvalgte om det 
skal gis utvidet rett til å bruke egenmelding.

Fravær fra en arbeidsøkt som strekker seg 
over et døgnskille, skal regnes som en egenmel-
dingsdag. Ved nytt sykefravær innen 16 kalender-
dager regnes tidligere fraværsdager uten legeer-
klæring med.

Varer arbeidsuførheten utover de kalenderda-
gene egenmelding er nyttet, se fjerde ledd første og 
andre punktum, kan arbeidsgiveren kreve legeer-
klæring. Dersom arbeidstakeren ikke legger fram 
legeerklæring, faller retten til sykepenger bort for 
egenmeldingsperioden. Dette gjelder likevel ikke 
hvis arbeidstakeren har vært forhindret fra å søke 
lege og det er godtgjort at han eller hun har vært 
arbeidsufør fra et tidligere tidspunkt.

§ 13-11 andre ledd skal lyde:
Medlemmer som er pålagt å utføre arbeids-

oppgaver etter lov 18. desember 2009 nr. 131 om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltnin-
gen §§ 20 eller 20 a, er yrkesskadedekket under 
slikt arbeid. 

§ 18-2 første ledd bokstav b skal lyde:
b) at den avdøde faren eller moren mottok pen-

sjon eller uføretrygd fra folketrygden de siste 
tre årene fram til dødsfallet.

§ 18-5 syvende ledd andre punktum skal lyde: 
En tilsvarende beregnings- og fordelingsregel 
gjelder når et barnekull blir delt ved at foreldrean-
svaret etter barneloven § 38 ikke omfatter alle 
barna i kullet.
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§ 22-13 overskriften skal lyde: 
Frister for framsetting av krav, virkningstidspunkt 
og etterbetaling

§ 22-13 fjerde ledd bokstav d oppheves. 

§ 22-13 femte ledd skal lyde: 
Dagpenger under arbeidsløshet etter kapittel 4 

og arbeidsavklaringspenger etter kapittel 11 gis tid-
ligst fra det tidspunktet da kravet ble satt fram. 
Bestemmelsen i syvende ledd gjelder ikke for dagpen-
ger under arbeidsløshet.

§ 22-13 nåværende femte ledd og sjette ledd blir 
sjette og syvende ledd. 

IX

I lov 15. januar 1999 nr. 1 om pensjonsordning for 
ledsagere i utenrikstjenesten skal § 1 lyde:

§ 1 Virkekrets
Denne lov gjelder ektefeller som ledsager 

utsendte utenrikstjenestemenn. Loven gjelder også 
samboere som ledsager utsendte utenrikstje-
nestemenn, når paret lever sammen og har, eller 
har hatt, felles barn eller tidligere har vært gift 
med hverandre. 

 X

I lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeids-
tid og stillingsvern mv. skal § 14-9 sjette ledd lyde:

Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved det 
avtalte tidsrommets utløp, eller når det bestemte 
arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er 
skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. I avtalepe-
rioden gjelder lovens regler om opphør av arbeids-
forhold. 

XI

I lov 12. februar 2010 nr. 4 om pensjonsordning for 
oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familie-
hjem skal § 1 andre ledd lyde: 

Loven gjelder for oppdragstaker som mottar 
godtgjørelse som utgjør 20 prosent eller mer av 
godtgjørelse for et heltidsoppdrag.

XII

I lov 19. februar 2010 nr. 5 om statstilskott til ar-
beidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat 
sektor gjøres følgende endringer:

Kapittel 4 oppheves. 

§ 17 tredje ledd andre punktum skal lyde: 
Etaten skal også utbetale eventuelle avtalte tillegg 
til avtalefestet pensjon, forutsatt at et tillegg til 
pensjon etter kapittel 2 gis med samme prosent-
sats til alle pensjonister.

§ 18 tredje ledd oppheves. Nåværende fjerde ledd 
blir tredje ledd. 

§ 19 andre ledd oppheves. 

§ 20 første ledd skal lyde: 
Arbeidsgivere som er omfattet av en avtale 

som nevnt i § 1, skal innbetale premie til dekning 
av den del av utgiftene til avtalefestet pensjon etter 
kapittel 2 som ikke dekkes av statens tilskott etter 
§ 23.

§ 20 andre ledd oppheves. 

§ 22 oppheves. 

§ 23 første ledd skal lyde: 
Statens tilskott til pensjon etter reglene i kapit-

tel 2 skal utgjøre 1/3 av pensjonen. 

§ 26 andre ledd oppheves. 

§ 27 andre ledd skal lyde: 
Ved tilbakekreving etter første ledd kan for mye 

utbetalt dekkes gjennom trekk i løpende avtalefes-
tet pensjon og i løpende alderspensjon fra folke-
trygden.

§ 29 tredje ledd oppheves. 

§ 30 bokstav d og e oppheves. 

 XIII

I lov 16. desember 2011 nr. 60 om pensjonsord-
ning for stortingsrepresentanter og regjerings-
medlemmer skal § 3-5 andre ledd lyde:

For stortingsrepresentant som har fratrådt ver-
vet før lovens ikrafttredelse, benyttes det pen-
sjonsgrunnlaget som følger av reglene i tidligere 
lov 12. juni 1981 nr. 61 om pensjonsordning for 
stortingsrepresentanter.



2018–2019 Prop. 75 L 41
Endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover (samleproposisjon)
XIV

I lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning skal 
§ 3-6 andre ledd lyde:

Taushetsplikten etter § 3-1 er ikke til hinder 
for at pensjonsinnretning som har offentlig tjenes-
tepensjon eller tjenestepensjon etter foretakspen-
sjonsloven, innskuddspensjonsloven eller tjenes-
tepensjonsloven, gis tilgang til opplysninger om 

pensjonsgivende inntekt for personer som mottar 
uførepensjon eller avtalefestet pensjon fra innret-
ningen.

XV

Loven trer i kraft fra den tiden Kongen 
bestemmer. De enkelte bestemmelsene kan set-
tes i kraft til ulik tid. 
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