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Ot.prp. nr. 101

(2008–2009) 

Om lov om endringer i lov om 

Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover


Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 12. juni 2009, 


godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Stoltenberg II)


1 Proposisjonens hovedinnhold 

1.1 Oversikt over innholdet 
i proposisjonen 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet leg
ger med dette fram forslag til endringer i følgende 
lover: 
–	 lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskas

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

apotekvirksomhet mv. 
–	 lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for 

sykepleiere 
–	 lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pen

sjons- og trygdeytelser 
–	 lov 14. desember 1951 nr. 11 om pensjonsord

ning for statsråder 
–	 lov 15. januar 1999 nr. 1 om pensjonsordning 

for ledsagere i utenrikstjenesten 
–	 lov 3. mai 1957 om pensjonering av fastlønt be

fal som etter søknad gis avskjed med redusert 
lønn og tjenesteplikt 

Lov 21. juni 1895 nr. 2 om den norske Enkekasse 
foreslås opphevet. 

En sentral del av proposisjonen handler om å 
oppfylle kravet til likestilling mellom kvinner og 

menn etter EØS-avtalens artikkel 69. Konkret 
gjelder saken reglene om enke- og enkemanns
pensjon i lov om Statens Pensjonskasse, lov om 
pensjonsordning for sykepleiere, lov om pensjons
ordning for apotekvirksomhet mv. og lov om sam
ordning av pensjons- og trygdeytelser. Proposisjo
nen inneholder i tillegg noen andre mindre end-
ringer i lov om Statens Pensjonskasse og i enkelte 
andre lover. 

I lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjons
kasse foreslås følgende endringer: 
–	 Stadfestelse av hvilke oppgaver styret i Statens 

Pensjonskasse har. 
–	 Periode der embets- og tjenestemenn og politi

kere ilegges karantene før vedkommende star
ter i nytt arbeidsforhold regnes som pensjons
givende tjenestetid. 

–	 Presisering av karensbestemmelse knyttet til 
uførepensjon og enke- og enkemannspensjon. 
Endringen stadfester gjeldende rett om at også 
symptomer på en sykdom regnes med i ordene 
«som medlemmet led av» og «antas å ha kjent 
til». 

–	 Oppfyllelse av krav til likestilling mellom kvinner 
og menn etter EØS-avtalens artikkel 69 i forhold 
til reglene om enke- og enkemannspensjon. 
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I lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for 
apotekvirksomhet mv. foreslås følgende endringer: 
–	 Presisering av karensbestemmelse knyttet til 

uførepensjon og enke- og enkemannspensjon. 
Endringen stadfester gjeldende rett om at også 
symptomer på en sykdom regnes med i ordene 
«som medlemmet led av» og «antas å ha kjent 
til». 

–	 Oppfyllelse av krav til likestilling mellom kvin
ner og menn etter EØS-avtalens artikkel 69 i 
forhold til reglene om enke- og enkemanns
pensjon. 

Lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for 
sykepleiere endres slik at kravene til likestilling 
etter EØS-avtalens artikkel 69 oppfylles i forhold 
til reglene om enke- og enkemannspensjon. 

Lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pen
sjons- og trygdeytelser endres slik at kravene til li
kestilling etter EØS-avtalens artikkel 69 oppfylles i 
forhold til reglene om enke- og enkemannspensjon. 

I lov 14. desember 1951 nr. 11 om pensjons
ordning for statsråder foreslås følgende endrin
ger: 
–	 Periode der en statsråd ilegges karantene før 

vedkommende starter i nytt arbeidsforhold 
regnes som pensjonsgivende tjenestetid. 

–	 Tilpasning i lovteksten til de endringer som ble 
gjort ved innføring av nettoberegnet etterlatte
pensjon i lov 26. mai 2000 nr. 37 om endringer 
i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjons
kasse og i enkelte andre lover. 

I lov 15. januar 1999 nr. 1 om pensjonsordning for 
ledsagere i utenrikstjenesten foreslås følgende 
endringer: 
–	 Øke maksimalt pensjonsnivå fra 0,75 G (G er 

folketrygdens grunnbeløp) til 1,5 G og 
–	 Redusere kravet til full opptjeningstid fra 30 til 

20 år. 

I lov 3. mai 1957 om pensjonering av fastlønt befal 
som etter søknad gis avskjed med redusert lønn 
og tjenesteplikt, foreslås det at henvisningene til 
lovene om Den norske Enkekasse og Pensjons
kassen for Statens Tjenestemenn blir tatt ut. Hen
visningene har i dag ikke noe reelt innhold. 

1.2 Høringsrunden 

Departementets forslag til endringer ble sendt på 
høring 19. desember 2008 til følgende instanser: 
–	 Akademikerne 

–	 Arbeidsgiverforeningen Spekter 
–	 De selvstendige kommunale pensjonskasser 
–	 Departementene og Statsministerens kontor 
–	 Fagforbundet 
–	 Farmasiforbundet 
–	 Finansnæringens Hovedorganisasjon 
–	 Forsvarets Pensjonistforbund 
–	 Handels- og Servicenæringens Hovedorgani

sasjon (HSH) 
–	 Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 
– Kredittilsynet 
– KS  
–	 Kristne Friskolers Forbund 
–	 Landslaget for offentlige pensjonister 
– Likestillings- og diskrimineringsombudet 
– LO-stat  
–	 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag 
–	 Norges Farmaceutiske Forening 
–	 Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon 

(NITO) 
–	 Norsk Pensjonistforbund 
–	 Norsk Folkehøgskolelag 
–	 Norske Fag- og Friskolers Landsforbund 
–	 Norske Pensjonskassers Forening 
–	 Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 
–	 Oslo kommune 
–	 Private Barnehagers Landsforbund 
–	 Riksrevisjonen 
–	 Seniorsaken 
–	 Statens Pensjonskasse (SPK) 
–	 Stortingets ombudsmann for forvaltningen 
–	 Styret i pensjonsordning for apotekvirksomhet 
–	 Styret i pensjonsordning for sykepleiere 
– Trygderetten 
– Unio  
–	 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

Fristen for å uttale seg ble satt til 19. mars 2009. 
Departementet har mottatt 36 svar. I tillegg har 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Rådgi
vende utvalg for Overføringsavtalen og 4 privat
personer gitt uttalelse. Merknadene til forslagene 
er omtalt i kapitlene 2 til 9. 

I høringsbrevet ble det foreslått en hjemmel 
for å avkorte uførepensjon der det i en periode er 
utbetalt sluttvederlag og lignende. Da reglene for 
kombinasjon av uførestønad og etterlønn er til 
vurdering i folketrygdlovens bestemmelser, øn
sker departementet å avvente dette arbeidet før 
lov om Statens Pensjonskasse og lov om pensjons
ordning for apotekvirksomhet mv. eventuelt blir 
vurdert endret. Forslaget fra høringsbrevet er 
derfor ikke fremmet i proposisjonen. 
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2 Endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse


2.1 Oppgaver for styret i Statens 
Pensjonskasse 

Lov om Statens Pensjonskasse § 2 har regler for 
styret i Statens Pensjonskasse (Pensjonskassen). 
Andre ledd bestemmer at Pensjonskassen ledes 
av et styre bestående av administrerende direk
tør i Statens Pensjonskasse og to andre medlem
mer som med personlige varamenn oppnevnes 
av Kongen. Av tredje ledd fremgår det at styret 
skal gi en beretning om virksomheten det enkel
te regnskapsår, og gi særskilte beretninger om 
de forsikringstekniske oppgjør til departemen
tet. 

Riksrevisjonen har påpekt at det er et man
glende samsvar mellom hva styret i Statens Pen
sjonskasse faktisk gjør og det ansvar som styret 
er pålagt etter loven. Departementet deler Riksre
visjonens syn. Styret leder reelt sett ikke Pen
sjonskassen i dag. Det er administrasjonen som 
utøver lederskapet og som ivaretar de aktuelle 
styrings- og rapporteringsoppgavene. Årsaken til 
at styret ikke utøver slik myndighet i dag skyldes 
en gradvis endring over lengre tid. Administre
rende direktør er virksomhetsleder i økonomire
gelverkets forstand. Styrets oppgaver i dag er av 
pensjonsfaglig art. Dets myndighet i slike saker 
fremgår av en rekke bestemmelser i lov om Sta
tens Pensjonskasse. 

Departementet foreslo i høringsbrevet at § 2 
endres slik at dagens praksis stadfestes. Forslaget 
har ikke økonomiske eller administrative konse
kvenser videre er henvisningen til «Den Norske 
Enkekasse» i tredje ledd andre punktum ikke len
ger nødvendig. Ingen har i dag rettigheter i Enke
kassen, og departementet foreslår i proposisjonen 
at lov om den norske Enkekasse oppheves. De
partementet foreslo også å oppheve siste punk
tum i § 2 tredje ledd. Denne del av bestemmelsen 
har i dag ingen betydning. 

Akademikerne, Arbeidsgiverforeningen Spek

ter, LO Stat, Statens Pensjonskasse, Unio og YS Stat 

støttet forslaget. 
Forslaget i proposisjonen er i samsvar med hø

ringsbrevet. 

2.2	 Medregning av tjenestetid 
i periode der embets- og 
tjenestemenn og politikere ilegges 
karantene før nytt arbeidsforhold 
starter 

I St.meld. nr. 11 (2000-2001) og Innst. S. nr. 175 
(2000-2001) ble det drøftet forslag til løsninger på 
problemer og uklare grensedragninger som kan 
oppstå i forholdet mellom embetsverk, departe
mentenes politiske ledelse og andre samfunnsak
tører. Slike problemer og uklarheter kan f. eks. 
oppstå ved overgang mellom politisk stilling og 
embetsstilling, og ved overgang fra en departe
mentsstilling til stilling utenfor statsforvaltningen. 

Departementet har utarbeidet retningslinjer 
for bruk av karantene ved overgang til ny stilling 
for både embetsverk og politikere (statsråder, 
statssekretærer og politiske rådgivere). Karante
ne forutsettes bare å få virkning i særlige tilfelle. 
Selve karanteneperioden kan maksimalt settes til 
seks måneder, regnet fra fratreden i stillingen. 

For personer som er ilagt karantene etter fra
treden fra stilling med rett til medlemskap i Sta
tens Pensjonskasse, mener departementet at ti-
den med karantene bør medregnes som pensjons
givende tjenestetid i Statens Pensjonskasse. Per
sonene regnes som fratrådt fra stillingene som ga 
rett til medlemskap i Statens Pensjonskasse, og 
det må fastsettes en egen bestemmelse om med
regning av karanteneperioden som pensjonsgi
vende tjenestetid. Det foreslås at lov om Statens 
Pensjonskasse § 20 gir anledning til slik medreg
ning. Departementet har signalisert et slikt for-
slag i St.prp. nr. 52 (2004-2005) Pensjonar frå stats
kassa. Ved Stortingets behandling av saken ble 
det påpekt at arbeidstakerne bør tjene opp pen
sjonsrettigheter i karantenetiden, og at tidligere 
arbeidsgiver må dekke pensjonskostnadene i ka
rantenetiden tilsvarende vanlig medlemskap i Sta
tens Pensjonskasse, jfr. Innst. S. nr. 215 (2004
2005). 

I karanteneperioden ytes det godtgjørelse som 
tilsvarer lønnen vedkommende hadde ved fratre
den, samt feriepenger. Vilkåret for å få godtgjørel
se er at vedkommende får et bindende tilbud om 
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jobb og ikke får innvilget fritak fra karanteneklau
sulen. Godtgjørelsen utbetales i perioden ved
kommende er avskåret fra å tiltre ny stilling på 
grunn av karantenen. Arbeidsforholdet vil ikke 
bestå i karantenetiden, og godtgjørelsen skal ikke 
kompensere for andre ytelser enn lønn og ferie
penger. Andre arbeidsinntekter i perioden vil 
komme til fradrag i godtgjørelsen. Ut fra adminis
trative hensyn ses det likevel bort fra inntekter 
opp til 5 000 kroner (regnet samlet for karantene
perioden). 

Departementet foreslo i høringsbrevet at det er 
tidligere stillings pensjonsgrunnlag og stillingsstør
relse som medregnes. Tidligere arbeidsgiver må 
underrette Statens Pensjonskasse om perioden 
som skal medregnes, og betale pensjonsinnskudd 
og arbeidsgiverandel for perioden etter lov om Sta
tens Pensjonskasse §§ 17 og 18. I perioden som 
medregnes, vil personen regnes som ordinært 
medlem i Statens Pensjonskasse. Reglene om opp
satt pensjonsrett får derfor ikke anvendelse. 

Akademikerne, LO Stat, Unio og YS Stat støttet 
forslaget. 

Forslaget i proposisjonen er i samsvar med hø
ringsbrevet. 

2.3	 Presisering av karensbestemmelse 
knyttet til uførepensjon og enke-/ 
enkemannspensjon 

I lov om Statens Pensjonskasse begrenses retten 
til uførepensjon og enke-/enkemannspensjon når 
en sykdom er kjent da retten til medlemskap inn
trer. For uførepensjon fremgår dette av § 27 tredje 
ledd første punktum: 

«Rett til uførepensjon inntrer ikke når medlem
met selv forsettlig er skyld i at han er blitt udyk
tig til å utføre sin tjeneste, eller når udyktig
heten inntrer innen to år etter tilsettingen og 
skyldes en sykdom eller svakelighet som med
lemmet led av da han ble tilsatt, og som det må 
antas at han da kjente til.» 

For etterlattepensjon fremgår det av § 32 tredje 
ledd første punktum: 

«Rett til enke- eller enkemannspensjon inntrer 
ikke når medlemmet dør innen ett år etter at 
det fikk tilsetting med rett til medlemskap i 
Pensjonskassen eller etter at ekteskapet ble 
inngått, og dødsfallet skyldes sykdom som 
medlemmet led av ved tilsettingen eller vigse
len, og som en av ektefellene må antas å ha 
kjent til.» 

Departementet foreslo i høringsbrevet en presise
ring i bestemmelsene om hva som ligger i «som 
medlemmet led av» og «antas å ha kjent til». Bak
grunnen er de mange klagesakene Statens Pen
sjonskasse mottar vedrørende bestemmelsene. 
Det foreslås å presisere at også symptomer på 
sykdommen er innbefattet. Både Trygderetten og 
Lagmannsretten har stadfestet at også symptomer 
er omfattet. Trygderetten sier i kjennelse av 2. au
gust 2002 følgende: 

«Det må mao. ikke nødvendigvis ha vært stilt 
noen diagnose. På den annen side forutsettes 
det at det er symptomer på den etterfølgende 
diagnostiserte sykdommen som har vært til
stedeværende, dvs. at det må være godtgjort at 
det hele tiden har dreid seg om den samme 
lidelsen.» 

Karensbestemmelsen i § 27 tredje ledd kommer 
også til anvendelse når et medlem blir arbeidsufør 
innen to år etter at han eller hun har økt stillings
størrelsen, og det kan godtgjøres at uførheten 
skyldes en sykdom eller svakelighet som vedkom
mende led av eller hadde symptomer på mens 
vedkommende ennå hadde den lavere stillings
størrelse. I slike tilfeller er det den lavere stillings
størrelse som legges til grunn for uførepensjons
beregningen. Mange av klagesakene gjelder dette 
forholdet. Karensbestemmelsen benyttes ikke 
ved økt lønn som ikke har sammenheng med økt 
stillingsstørrelse. 

Statens Pensjonskasse har anslått at i under
kant av halvparten av Pensjonskassens saker som 
behandles av Trygderetten gjelder saker der ufø
repensjon og etterlattepensjon er avslått på grunn 
av karensreglene i § 27 tredje ledd og § 32 tredje 
ledd. Forslaget til presisering av bestemmelsene 
er en stadfestelse av gjeldende rett. Endringen vil 
ikke ha økonomiske konsekvenser. Forslaget 
innebærer en administrativ gevinst ved at antall 
klagesaker forventes å bli redusert. 

Arbeidsgiverforeningen Spekter, De selvstendige 

kommunale pensjonskasser, KLP og NITO støttet 
forslaget. 

Unio støttet også forslaget, men mener det er 
urimelig at utvidelse av tilsettingsforholdet også 
skal rammes av karensbestemmelsen. Unio viser i 
den sammenheng til at mange deltidsarbeidende 
arbeider såkalt ufrivillig deltid. 

Akademikerne støtter ikke forslaget. De mener 
forslaget innebærer en innstramming av gjelden
de bestemmelser og frykter at langt flere enn tidli
gere blir utelukket fra uføre-, enke- og enke
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mannspensjon. De påpeker også at flere ulike li
delser kan fremkalle samme symptom. 

LO stat støtter ikke forslaget. Det påpekes at 
det er en vesensforskjell mellom å legge «sympto-
mer» til grunn i enkeltavgjørelser, til at «sympto-
mer» innføres i en generell regel. De mener for
slaget innebærer krav til «selvinnsikt» i medisin 
og diagnose hos den enkelte arbeidstaker som må 
unngås. 

Norsk Pensjonistforbund støtter ikke forslaget, 
og mener forslaget innebærer en skjerping av kri
teriene for pensjonsretten og en svekkelse av det 
enkelte medlems rettssikkerhet. 

YS Stat går i mot forslaget og mener det er 
problematisk å ta dette inn i en generell lovtekst. 
Forslaget stiller krav til «selvinnsikt» i medisin og 
diagnose hos den enkelte arbeidstaker. YS Stat 
mener det er en utfordring å kunne verifisere 
hvordan symptomer av en eller annen art har utvi
klet seg til en senere diagnose og eventuelt påføl
gende uførhet. 

Departementets forslag 

Departementet finner å fremme lovforslag i sam
svar med forslaget i høringsbrevet. Det innebærer 
et tillegg til § 27 tredje ledd første punktum og 
§ 32 tredje ledd første punktum. Det har vært en 
forutsetning at forslaget ikke medfører en skjer
ping av vilkårene for tilståelse av uførepensjon. 
Hensikten er å gi bedre informasjon i lovteksten. 
Endringen innebærer ingen innstramming i for-
hold til gjeldende praksis. Vurderingen av symp
tomer i forhold til karensregelen er en medisinsk 
vurdering. I legeerklæringen som ligger til grunn 
for uføresøknaden må det redegjøres for når ufør
heten oppsto. Her fremgår altså legens vurdering 
av når uførheten oppsto, herunder symptomer på 
den etterfølgende diagnostiserte sykdommen. I 
tillegg til primærlege, vurderer også hovedlegen i 
Statens Pensjonskasse disse tilfellene. Den sam
me medisinske vurderingen benyttes i forhold til 
karens ved enke- og enkemannspensjon. 

2.4	 Likebehandling av enker 
og enkemenn 

2.4.1	 Bakgrunn 

EFTAs klageorgan Efta Surveillance Authority 
(ESA) har hatt en klagesak til behandling som 

gjelder Statens Pensjonskasses regelverk om en
ke- og enkemannspensjon og forholdet til EUs li
kestillingsdirektiv (rådsdirektiv 86/378 EØF av 
24. juli 1986 om gjennomføring av prinsippet om 
lik behandling av menn og kvinner i yrkesbaserte 
trygdeordninger). Saken er behandlet av EFTA
domstolen 30. oktober 2007. Domstolen konklu
derte med at lov om Statens Pensjonskasse § 34 
første ledd andre punktum er i strid med likestil
lingsdirektivet og artikkel 69 i EØS-avtalen. Dom-
men krever at det gjennomføres likestilling for 
kvinner og menn for den del av pensjonsgivende 
tjenestetid som er opptjent etter 1. januar 1994, 
dvs. det tidspunktet da EØS-avtalen fikk virkning 
for Norge. 

Bakgrunnen for forskjellsbehandlingen av 
kvinner og menn var en endring av reglene om 
enke- og enkemannspensjon i lov om Statens Pen
sjonskasse fra 1. oktober 1976. Enkemenn fikk fra 
da av ubetinget rett til pensjon, også i tilfeller hvor 
de ikke var forsørget av kvinnen. Det ble samtidig 
innført regler om reduksjon av enke- og enke
mannspensjonene når gjenlevende hadde inntekt 
fra arbeid eller hadde alders- eller uførepensjon. 
Reglene om inntektsprøving ble ikke gjort gjel
dende for kvinner som er gift med menn som ble 
medlem i pensjonsordningen før 1. oktober 1976. 
Disse fikk videreført en rett til enkepensjon hvor 
pensjonen ikke reduseres i forhold til arbeidsinn
tekt og egen alders- eller uførepensjon. De aktuel
le kvinnene er også omfattet av særlige regler for 
samordning av tjenestepensjonen med pensjon fra 
folketrygden. De særlige reglene i lov om Statens 
Pensjonskasse og samordningsloven (nedenfor 
omtalt som særordningen) er altså i strid med 
EØS-avtalen. 

En likestilling kan gjennomføres på flere må
ter. Enten kan 
a) særordningen for kvinnene oppheves, eller så 

kan 
b) tilsvarende gruppe menn omfattes av ordnin

gen (menn som er gift med kvinner med med
lemskap i Statens Pensjonskasse før 1. oktober 
1976). 

c) En mellomting mellom alternativene i bokstav 
a) og b) er også en mulighet. 

EFTA-domstolen krever at likestillingen må gjel
de den del av tjenestetiden som er tjent opp etter 
1. januar 1994. 
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2.4.2 Gjeldende rett 

2.4.2.1	 Dagens regler for enke- og 
enkemannspensjon fra Statens 
Pensjonskasse 

Retten til etterlattepensjon følger av kapittel 7 i lov 
om Statens Pensjonskasse. Fra 1. januar 2001 ble 
det innført en ny beregningsmåte for etterlatte
pensjon. Enke- og enkemannspensjon etter de 
nye reglene er 9 prosent av pensjonsgrunnlaget 
ved full pensjonsgivende tjenestetid (nettobereg
net etterlattepensjon). Denne pensjonen samord
nes ikke med folketrygdens ytelser. 

Noen grupper er unntatt fra reglene om netto
beregnet etterlattepensjon. Det gjelder for det før
ste kvinner som er gift med menn med medlem
skap før 1. oktober 1976. For det andre unntas de 
som er født før 1. juli 1950 og avdøde ektefelle var 
medlem i Pensjonskassen før 1. juli 2000. De som 
er unntatt får etterlattepensjon beregnet som 39,6 
prosent av pensjonsgrunnlaget til avdøde ved full 
pensjonsgivende tjenestetid (bruttoberegnet et
terlattepensjon). Pensjonsprosenten på 39,6 pro-
sent fremkommer ved at den etterlatte får 60 pro-
sent av alderspensjonen avdøde hadde eller ville 
ha fått dersom hun/han hadde stått i stilling fram 
til aldersgrensen. Full alderspensjon er 66 prosent 
av pensjonsgrunnlaget. Bruttoberegnet etterlatte
pensjon samordnes med folketrygdens ytelser. 

Det er reglene om bruttoberegnet enke- og 
enkemannspensjon som medfører brudd på EØS
avtalen. 

2.4.2.2	 Inntektsprøving av enke- og 
enkemannspensjon 

I punktet her gis en beskrivelse av reglene for av
korting av pensjonen i forhold til gjenlevendes ar
beidsinntekt og/eller alders- eller uførepensjon. 

Dersom gjenlevende ektefelle har eller forven
tes å få arbeidsinntekt som overstiger halvparten 
av grunnbeløpet i folketrygden (G), skal pensjo
nen reduseres med 40 prosent av den overskyten
de inntekt. Når gjenlevende har egen alders- eller 
uførepensjon, begrenses samlet pensjon til 60 pro-
sent av summen av den etterlattes egenopptjente 
pensjon og pensjonen avdøde ville hatt rett til som 
alders- eller uførepensjonist med full uføregrad. 

Dersom gjenlevende både har arbeidsinntekt 
og alders- eller uførepensjon, skal etterlattepen
sjonen først reduseres pga. egen alders- eller ufø
repensjon, og deretter for arbeidsinntekt, jfr. lov 
om Statens Pensjonskasse § 34 tredje ledd tredje 
punktum. 

Eksempel på inntektsprøving: 

–	 Enke- og enkemannspensjon før inntektsprø
ving og samordning (her full opptjening): 
374 300 x 66 % x 60 % x 30/30 = 148 223 

–	 Reduksjon pga. alders- eller uførepensjon. 
Samlet pensjon utgjør maks 60 prosent av sum-
men av egenpensjon og avdødes beregnede al
derspensjon. Egen tjenestepensjon her: 
150 000 kroner 

Avdødes alderspensjon 
374 300 x 66 % x 30/30 247 038 
Egen tjenestepensjon + 150 000 
Sum = 397 038 
Begrensning, maks pensjon: 
397 038 x 60 %	 238 223 
Egen alders- eller uførepensjon - 150 000 
Etterlattepensjon = 88 223 

–	 Reduksjon pga inntekt. Etterlattepensjon redu
seres ved inntekt over 1/2 G. Pensjonen redu
seres med 40 % av overstigende inntekt. Inn
tekt her: 150 000 kroner. G pr. 1. mai 2009. 

Redusert etterlattepensjon ift. egen 
alders- eller uførepensjon 88 223 
Reduksjon i pensjon: 
(150 000 – 36 441) x 40 % - 45 424 
Pensjon før samordning med 
folketrygdens ytelse = 42 799 

Kvinner som er enker etter menn med medlem
skap før 1. oktober 1976 er ikke omfattet av regle
ne som reduserer etterlattepensjonen ved ar
beidsinntekt og egen alders- eller uførepensjon. I 
eksemplet over vil disse få 148 223 kroner i etter
lattepensjon før den samordnes med folketryg
dens etterlattepensjon. Dette er en forskjellsbe
handling mellom kvinner og menn som er uaksep
tabel etter EØS-avtalen. 

2.4.2.3	 Samordning av etterlattepensjon fra 
folketrygden og Statens Pensjonskasse 

Enker etter menn med medlemskap før 1. oktober 
1976 er som nevnt ovenfor omfattet av særlige re
gler for samordning av tjenestepensjon og etter
lattepensjon fra folketrygden i lov om samordning 
av pensjons- og trygdeytelser. ESA, som har tatt 
opp dette som en særskilt sak, har ment at også 
disse reglene synes å være i strid med EØS-regel
verket. Den naturlige løsningen for samordnings
loven er å følge den endringen som gjøres i lov 
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om Statens Pensjonskasse. Nedenfor gis en be
skrivelse av regelverket i samordningsloven. Tek
sten er hentet fra NOU 1995: 29 Samordning av 
pensjons- og trygdeytelser pkt 9.2.3.4. 

«Tilleggspensjonen er tjent opp av ektefellen til 
medlemmet i tjenestepensjonsordningen – paral
lellitetsregelen og fridelsregelen 

Når to personer er «gift»1 med hverandre 
og en av dem dør, blir tilleggspensjonen til den 
gjenlevende ektefellen beregnet på en spesiell 
måte, se folketrygdloven § 3-23 andre ledd. 
Etter denne bestemmelsen får den gjenle
vende en tilleggspensjon som svarer til 55 pro-
sent av summen av de tilleggspensjonene som 
den gjenlevende og den avdøde har tjent opp. 
Tilleggspensjonen til den gjenlevende skal 
likevel ikke være mindre enn vedkommendes 
egenopptjente tilleggspensjon. For at den gjen
levende skal få utbetalt en tilleggspensjon som 
svarer til 55 prosent av summen av de tilleggs
pensjonene som den gjenlevende og den 
avdøde har tjent opp, må tilleggspensjonen til 
den gjenlevende stå i et bestemt forhold til til
leggspensjonen til den avdøde. Der dette er til
felle, nyter den gjenlevende i en viss grad godt 
av tilleggspensjonsopptjeningen til den 
avdøde. I disse tilfellene kan man derfor si at 
den tilleggspensjonen som den gjenlevende får 
utbetalt, er tjent opp av både den gjenlevende 
og den avdøde. 

Fram til 1989 ble det samordnet med den 
tilleggspensjonen som den gjenlevende fikk 
utbetalt fra folketrygden. Det ble ikke tatt hen
syn til hvem av ektefellene som hadde tjent opp 
tilleggspensjonen. I 1989 ble dette forholdet 
endret. Stortinget mente at tilleggspensjon 
som var tjent opp av ektefellen til medlemmet i 
tjenestepensjonsordningen, skulle holdes 
utenfor samordning, og ved lov 16. juni 1989 nr. 
89 fikk samordningsloven § 23 nr. 2 et nytt 
andre ledd som lyder slik: 

«Er tilleggspensjonen fra folketrygden tjent 
opp av to personer som er gift med hverandre, 
jf folketrygdloven §§ 12-15 og 19-7, skal fradra
get i gjenlevendes tjenestepensjon være 55 pro-
sent av avdødes egenopptjente tilleggspensjon, 
dersom det er avdøde som har tjent opp tjenes
tepensjonen. Dersom det er gjenlevende som 
har tjent opp tjenestepensjonen, skal fradraget 
være begrenset til gjenlevendes egenopptjente 
tilleggspensjon. Har medlemmet i tjenestepen
sjonsordningen ikke tjent opp rett til tilleggs

1	 Utrykket gift er satt i anførselstegn fordi problemstillingen 
ikke gjelder bare for gifte personer. Den er aktuell også for 
visse grupper samboerpar (folketrygdloven § 18-15)og regis
trerte partnere (lov 30. april 1993 nr. 40). 

pensjon, gjøres ikke noe fradrag. . [Fiktivfor
delsregelen] gjelder tilsvarende.» 

Denne bestemmelsen kalles ofte parallellitets
regelen. Tanken bak bestemmelsen er nemlig 
at det i størst mulig grad skal være parallellitet 
mellom den ytelsen som blir utbetalt fra tjenes
tepensjonsordningen, og det samordningsfra
draget som blir gjort for tilleggspensjonen. 
Dette kan illustreres slik: 

Et medlem i en offentlig tjenestepensjons
ordning tjener opp to pensjoner: En alders- og 
uførepensjon til fordel for seg selv og en enke
eller enkemannspensjon til fordel for sin ekte
felle. Parallelt med opptjeningen i tjenestepen
sjonsordningen tjener medlemmet opp tilsva
rende tilleggspensjonsrettigheter i folketryg
den. For sitt eget vedkommende gjelder dette 
retten til alders- eller uførepensjon (tilleggs
pensjon). Til fordel for sin ektefelle tjener med
lemmet opp en enke- eller enkemannspensjon 
(tilleggspensjon) som svarer til 55 prosent av 
den tilleggspensjonen som vedkommende tje
ner opp til fordel for seg selv. Uansett om ekte
fellen til medlemmet har tjent opp egen til
leggspensjon eller ikke, er ektefellen sikret en 
tilleggspensjon som svarer til 55 prosent av 
den tilleggspensjonen som medlemmet har 
tjent opp. 

Når pensjonen fra tjenestepensjonsordnin
gen er en alders- eller uførepensjon (i disse til
fellene er det den gjenlevende ektefellen som 
har vært medlem i tjenestepensjonsordnin
gen), innebærer parallellitetsregelen at sam
ordningsfradraget for tilleggspensjonen må 
svare til (100 prosent av) den tilleggspensjonen 
som medlemmet har tjent opp. I dette tilfellet 
er det parallell opptjening i tjenestepensjons
ordningen og i folketrygden ved at pensjons
rettighetene blir tjent opp samtidig og skal 
dekke samme formål. Denne bestemmelsen 
finnes i samordningsloven § 23 nr. 2 andre ledd 
andre setning. 

I de tilfellene der tjenestepensjonen er en 
enke- eller enkemannspensjon (i disse tilfel
lene er det den avdøde ektefellen som har vært 
medlem i tjenestepensjonsordningen), inne
bærer parallellitetsregelen at samordningsfra
draget for tilleggspensjonen må svare til den 
tilleggspensjonen som medlemmet har tjent 
opp til fordel for sin ektefelle (55 prosent av sin 
egenopptjente tilleggspensjon). Også i forhold 
til sikringen av ektefellen foreligger det paral
lell opptjening i tjenestepensjonsordningen og 
i folketrygden ved at pensjonsrettighetene blir 
tjent opp samtidig og skal dekke samme for
mål. Denne bestemmelsen finnes i samord
ningsloven § 23 nr. 2 andre ledd første setning. 
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Etter en tid fant Stortinget at parallellitetsrege
len ikke gav de ønskede samordningsresulta
ter i de tilfellene der pensjonen fra tjenestepen
sjonsordningen var en ikke-ervervsprøvd 
enkepensjon. Ved lov 5. juni 1992 nr. 53 ble det 
derfor gitt en ny bestemmelse om hvordan 
disse pensjonene skulle samordnes med til
leggspensjonene fra folketrygden. Den nye 
bestemmelsen ble tatt inn i samordningsloven 
§ 23 nr. 2 som et nytt fjerde ledd, og lyder slik: 

«Ved samordning av enkepensjon fra tjeneste
pensjonsordning hvor det ikke skal foretas 
reduksjon på grunn av enkens egen ervervs
inntekt, skal den tilleggspensjon fra folketryg
den som enken har opptjent i sin helhet betrak
tes som en fridel og holdes utenfor samordnin
gen. Departementet fastsetter nærmere 
forskrifter for slikt samordningsfritak.» 

Med hjemmel i denne bestemmelsen har 
Sosial- og helsedepartementet bestemt føl
gende: 

«Fullt fradrag for tilleggspensjon fra folketryg
den settes lik differansen mellom: 
a en antatt tilleggspensjon fra folketrygden, 

fastsatt til 55 pst av summen av de tilleggs
pensjoner hver av ektefellene har opptjent, 
der poengtallet for den avdøde er fastsatt i 
henhold til . [fiktivfordelsregelen], og 

b den tilleggspensjon enken har opptjent. 

Når tilleggspensjonen fastsatt under b) er 
større eller lik tilleggspensjonen under a), gjø
res ikke fradrag.» 

Denne bestemmelsen kalles ofte fridelsre
gelen. Grunnen er at i den tilleggspensjonen 
som enken får utbetalt fra folketrygden, skal 
man trekke ut et beløp som svarer til enkens 
egenopptjente tilleggspensjon, og samordne 
med det som eventuelt er igjen. Enkens egen
opptjente tilleggspensjon blir med andre ord 
betraktet som en fridel som skal holdes utenfor 
samordningen. 

Dette har ført til at samordningsfradraget 
for tilleggspensjonen fra folketrygden skal 
begrenses på tre forskjellige måter når denne 
pensjonen helt eller delvis er tjent opp av ekte
fellen til medlemmet i tjenestepensjonsordnin
gen. Begrensningen er avhengig av hva slags 
ytelse som kommer til utbetaling fra tjeneste
pensjonsordningen, og kan oppsummeres slik: 
1.	 Når tjenestepensjonen er en alders- eller 

uførepensjon, skal samordningsfradraget 
for tilleggspensjonen begrenses til 100 pro-

sent av den tilleggspensjonen som den 
gjenlevende har tjent opp (samordningslo
ven § 23 nr. 2 andre ledd andre setning). 

2.	 Når tjenestepensjonen er en ervervsprøvd 
enkepensjon eller en enkemannspensjon, 
skal samordningsfradraget for tilleggspen
sjonen begrenses til 55 prosent av den til
leggspensjonen som den avdøde har tjent 
opp (samordningsloven § 23 nr. 2 andre 
ledd første setning). 

3.	 Når tjenestepensjonen er en ikke-ervervs
prøvd enkepensjon, skal samordningsfra
draget for tilleggspensjonen begrenses til 
den eventuelle differansen mellom den til
leggspensjonen som blir utbetalt, og den til
leggspensjonen som den gjenlevende selv 
har tjent opp (samordningsloven § 23 nr. 2 
fjerde ledd). 

Felles for de tre begrensningsreglene er at 
man skal benytte medlemmets fiktive tilleggs
pensjon dersom denne pensjonen er lavere enn 
den tilleggspensjonen som medlemmet har 
tjent opp i folketrygden.» 

2.4.2.4	 Eksempel på beregning av enke- og 
enkemannspensjon 

Nedenfor følger et eksempel som viser forskjellen 
i etterlattepensjonen for dem som omfattes av 
overgangsordningen fra 1976 (særordningen) og 
dem som er omfattet av de ordinære beregnings
reglene. Eksempelet viser at de som både har 
egenopptjent pensjon i folketrygden og tjeneste
pensjonsordningen, og eventuelt har egen ar
beidsinntekt, kommer bedre ut med særordnin
gen enn de som ikke har slik opptjening og inn
tekt. 

Anna er 53 år gammel og skal ha enkepensjon 
etter Gustav. Hun har en årlig arbeidsinntekt på 
290 000 kroner og har ingen egen pensjon. 

Pensjon beregnet etter særordningen: 

Sum pensjoner pr. måned 	 12 217 
(SPK 6 917 + folketrygd 5 300) 

Sum pensjoner og inntekt 36 417

pr. måned (12 217 + 24 200)


Pr år: 437 004 

Pensjon beregnet etter ordinære pensjonsregler 
(enkepensjonen fra Statens Pensjonskasse blir 
redusert med 40 prosent av arbeidsinntekt over 
½ G, før den samordnes med inntektsredusert en
kepensjonen fra folketrygden): 
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Sum pensjoner pr. måned 5 300 
(SPK 0 + folketrygd 5 300) 
Sum pensjoner og inntekt 29 500 
pr. måned (5 300 + 24 200) 

Pr år: 354 000 

Dersom hun ikke hadde hatt egen arbeidsinntekt

og heller ikke egen pensjon, ville ikke pensjone

ne, i utgangspunktet, blitt redusert, bare samord

net. Det hadde da ikke hatt noe å si om hun var

omfattet av særordningen eller ikke. Pensjonen

ville med dette som forutsetning blitt: 


Sum pensjoner pr. måned 15 225

(SPK 1 429 + folketrygd 13 796)

Sum pensjoner og inntekt 15 225

pr. måned (15 225 + 0)


Pr år: 182 700 

Siden hun er yngre enn 55 år, er det forventet at

hun har en arbeidsinntekt på minst 2 G. Med min

dre det er urimelig, vil det skje en reduksjon ut fra

denne forventede inntekten, selv om hun faktisk

har inntekten eller ikke, jfr. folketrygdloven § 17-8.

Bestemmelsen har ikke noe å si dersom pensjo

nen beregnes etter særordningen: 


Sum pensjoner pr. måned 13 981

(SPK 3 698 + folketrygd 10 283)

Sum pensjoner og inntekt 13 981

pr. måned (13 981 + 0)


Pr år: 167 772 

Dersom pensjonen hadde blitt beregnet etter ordi

nære regler vil pensjonen utgjort dette: 


Sum pensjoner pr. måned 10 468

(SPK 185 + folketrygd 10 283)

Sum pensjoner og inntekt 10 468

pr. måned (10 468 + 0)


Pr år: 125 616 

Ved 67 år får Anna alderspensjon i folketrygden ut 
fra avdødes tilleggspensjon og hennes egen til
leggspensjon. Samordningen viser at hun med 
særordningen kommer bedre ut i enkepensjon fra 
Statens Pensjonskasse. Med vanlig enkepensjons
beregning får hun utbetalt det samme i netto en
kepensjon fra Pensjonskassen som før hun ble 67 
år. 

Med særordning: 

Sum pensjoner pr. måned 17 052 
(SPK 2 169 + folketrygd 14 883) 

Pr år: 204 624 

Uten særordning: 

Sum pensjoner pr. måned 16 312 
(SPK 1 429 + folketrygd 14 883) 

Pr år: 195 744 

2.4.2.5 EØS-avtalen med tilhørende direktiver 

Prinsippet om lik avlønning av kvinner og menn 
fremgår av EØS-avtalen artikkel 69. Bestemmel
sen svarer til EF-traktaten artikkel 119. Av be
stemmelsen fremgår det at avtalepartene skal 
gjennomføre prinsippet om lik lønn til kvinnelige 
og mannlige arbeidstakere for samme arbeid. 

Artikkel 69 utfylles av rådsdirektiv 86/378/ 
EØF av 24. juli 1986 om gjennomføring av prinsip
pet om lik behandling av menn og kvinner i yrkes
baserte trygdeordninger. Direktivet er inntatt i 
EØS-avtalens vedlegg XVIII pkt. 20. Direktivet ble 
endret 20. desember 1996 ved rådsdirektiv 96/ 
97/EØF. I endringsdirektivet fremgår det at både 
offentlige og private kollektive tjenestepensjons
ordninger skal likebehandle kvinner og menn, i 
overensstemmelse med EF-domstolens fortolk
ning av art. 119 i Barber-saken (jfr. C-262/88). EF
domstolen fastslo 17. mai 1990 at alle former for 
ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker under yr
kesbaserte trygdeordninger er å anse som lønn i 
henhold til Romatraktatens art 119. Endringsdi
rektivet (rådsdirektiv 96/97) ble gitt tilbakevir
kende kraft på følgende måte (art. 2): 

«1. Ethvert tiltak til gjennomføring av dette 
direktiv som angår arbeidstakere, skal omfatte 
alle ytelser utledet av ansettelsestid etter 17. 
mai 1990 og får tilbakevirkende kraft til nevnte 
dato, uten at dette berører arbeidstakere eller 
personer som avleder rettigheter fra dem, som 
før nevnte dato har anlagt søksmål eller fram
satt en tilsvarende klage etter nasjonal lovgiv
ning. I så fall skal gjennomføringstiltakene ha 
tilbakevirkende kraft til 8. april 1976 og omfatte 
alle ytelser utledet av ansettelsestid etter 
denne dato. For de medlemsstater som har til
trådt Fellesskapet etter 8. april 1976, skal 
denne dato erstattes med den dato da trakta
tens artikkel 119 trådte i kraft på deres territo
rium. 

… 
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3. For de medlemsstater som har tiltrådt 
Fellesskapet etter 17. mai 1990, og som 1. 
januar 1994 var part i avtalen om Det euro
peiske økonomiske samarbeidsområde, 
endres datoen 17. mai 1990 i nr. 1 og 2 til 1. 
januar 1994.» 

På bakgrunn av den siterte bestemmelse har 

EFTA-domstolen fastslått at virkningstidspunktet 

for direktivets anvendelse for Norge er 1. januar 

1994. 

2.4.3 Forslaget i høringsbrevet 

Departementet har i brev til ESA akseptert at re

glene som forskjellsbehandler kvinner og menn 

må endres. Dette gjelder selv om særordningen 

for kvinnene er en overgangsordning. EØS-regel

verket krever en likestilling for den del av tjenes

tetiden som er opptjent etter EØS-avtalens ikraft

tredelse. En måte å oppnå likestilling på er å om

fatte enkemenn i særordningen som i dag bare 

gjelder kvinner. En annen måte er å la kvinnene 

som er omfattet av særordningen være omfattet 

av de ordinære reglene istedenfor. Departementet 

foreslo i høringsbrevet en blanding av disse to al

ternativene. 

Det er flere forhold som taler mot å omfatte en

kemenn i særordningen som har vært gjeldende 

for kvinner. For det første vil det gi økte pensjons

utbetalinger til en gruppe som ikke har ventet eller 

blitt lovet en slik forbedret pensjonsrett. Særord

ningen er et avviklingsregelverk, og det å omfatte 

også menn i ordningen innebærer en tilfeldig pen

sjonsmessig gevinst som verken de eller noen an

dre kunne forvente skulle gjelde dem. For det an

dre vil en slik utvidelse være å gå motsatt vei av hva 

som ble bestemt i 1976. Særordningen for kvinne

ne er historisk betinget og gjenspeiler en tid hvor 

etterlatte enker var hjemmeværende. 

På bakgrunn av dette generelle synet, har de

partementet sett på i hvilken grad det kan gjøres 

innstramning for ulike grupper kvinner som om

fattes av særordningen fra 1976. Ved ikke å omfat

tes av særordningen, vil enkepensjonen beregnes 

etter de ordinære regler, dvs. bli redusert i for-

hold til gjenlevendes egen arbeidsinntekt og pen

sjon, og samordnet med folketrygdens pensjon et

ter ordinære samordningsregler. Endringen kan 

enten gjelde for den del av tjenestetiden som er 

opptjent etter 1. januar 1994 eller for hele tjeneste

tiden. For å begrense kompleksiteten mener de

partementet at opphevelsen bør gjelde for hele tje

nestetiden. 

En slik endring må ses i sammenheng med 

Grunnloven § 97. Vurderingen nedenfor baserer 

seg på en uttalelse fra Justisdepartementets lovav

deling. Grunnloven § 97 gir et visst vern mot at 

lovgiver griper inn i bestående rettsforhold med 

virkning framover i tid. Sentrale momenter i vur

deringen av om endringen står seg i forhold til be

stemmelsen, er for det første grunnlaget for for

ventningene om pensjonsutbetaling. Som en del 

av dette er det å bemerke at ytelsene fra Statens 

Pensjonskasse har en avtalerettslig forankring i 

arbeidsavtalen. For det andre er inngrepets om-

fang og nærmere virkning av betydning. Her vil 

de økonomiske konsekvensene være et sentralt 

moment. Dette vil variere fra person til person. 

Det er av betydning at inntektsprøving ikke berø

rer kjernen med hensyn til opptjening av pen

sjonsrettigheter. Videre er enkepensjon ikke len

ger eneste inntekt for de fleste enker. Det tredje 

hensynet som kan nevnes i grunnlovsvurderingen 

er formålet med endringen. Det innebærer en vur

dering av lovgivers behov for å omdisponere til

gjengelige ressurser i tråd med samfunnsutviklin

gen og endrede demografiske forhold. Her kom

mer det inn at kvinner i dag neppe på generelt 

grunnlag kan sies å ha det samme behov for pen

sjonsrettigheter etter sin ektefelle som tidligere 

generasjoners kvinner. 

Ved vurdering av inngrepets omfang må det 

ses hen til at de aktuelle kvinnene uansett vil være 

sikret en viss minimumsinntekt. Ett av de sentrale 

hensyn bak ordningen med ektefellepensjon – å 

sikre enken en minimumsinntekt når ektefellen 

faller fra – vil ivaretas også dersom særordningen 

innskrenkes. Kvinnene vil omfattes av de ordinæ

re reglene for beregning av etterlattepensjon. 

Et av momentene i grunnlovsvurderingen er 

om inngrepet rammer «plutselig». Jo lengre tid de 

som rammes av et inngrep har til å omstille seg 

før endringen får rettslig eller økonomisk betyd

ning for dem, i desto mindre grad vil den aktuelle 

endringen fremstå som «klart urimelig eller urett

ferdig». 

Det er vurdert om følgende grupper kvinner 

kan omfattes av de ordinære reglene for bereg

ning av etterlattepensjon og ikke etter særordnin

gen: 

a) Enker som i dag har en etterlattepensjon etter 

særordningen. 

b) Kvinner som er gift med menn med medlem

skap før 1. oktober 1976, men som ikke er en

ker. 

c) Kvinner som ikke er gift med menn med med

lemskap før 1. oktober 1976, men som omfattes 
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av særordningen dersom de gifter seg med sli
ke menn og mennene senere dør. 

Departementet mener beregningsmåten ikke bør 
endres for kvinner i gruppe a. Enkene har en for
ventning om utbetaling av etterlattepensjonen de 
mottar i dag, og de har innrettet seg på å få en slik 
pensjon. Departementet foreslo derfor at det ikke 
gjøres endring i retten til enkepensjon etter sær
ordningen for dem som allerede mottar slik enke
pensjon i dag. 

Ved å la kvinner som i dag er enker etter menn 
med medlemskap før 1.10.1976 fortsatt være om
fattet av overgangsordningen, må tilsvarende 
gruppe enkemenn også omfattes av særordnin
gen. Departementet foreslo å begrense utvidelsen 
til tjenestetid opptjent etter 1. januar 1994 slik kra
vet fra EFTA-domstolen er. Det medfører at de 
som er blitt enkemenn etter 1. januar 1994, og 
som var gift med en kvinne med medlemskap før 
1. oktober 1976, får enkemannspensjonen bereg
net etter reglene i særordningen for den del av tje
nestetiden som er opptjent etter 1. januar 1994. I 
den grad tjenestetid fra dødsfallet til aldersgren
sen teller med i pensjonsberegningen (gjelder 

dersom avdøde sto i stilling eller mottok uføre
pensjon på tidspunktet for dødsfallet), vil denne ti-
den regnes med som tjenestetid opptjent etter 
1994. 

Kvinner som kommer inn under gruppe b vil 
ikke ha samme forventning om å få utbetalt pen
sjon etter særordningen som dem som får slik en
kepensjon i dag. Kvinnene mottar ikke pensjon og 
vil inntil en viss alder kunne tilpasse seg de nye 
reglene. 

Endringene i arbeidslivet gjør at forutsetnin
gene som lå til grunn da reglene om enkepensjon 
ble gitt ikke er de samme i dag. Enkepensjoner er 
som oftest ikke lenger eneste framtidige inntekt 
for dem som blir enker. Det å la pensjonen bli re
dusert i forhold til enkens egen inntekt, er et av
grenset tap av en rett som er avledet fra ekteman
nen. En innskrenking slik at denne gruppen ikke 
lenger omfattes av særordningen, medfører at en
kepensjonen blir tilpasset det normale ytelsesni
vået. Etter departementets syn kan en innskrenk
ning skje i forhold til kvinner i gruppe b, men det 
bør gjøres et unntak for kvinner over en viss alder. 

Etter departementets syn kan grensen settes 
til tilfeller der kvinnen er over og under 55 år. 

Boks 2.1 Oversikt over utviklingen av arbeidsstyrken i Norge 

I NOU 2004: 1 pkt 3.4 gis en oversikt over utvik
lingen av arbeidsstyrken i Norge: 

Etter 1970 har antall sysselsatte økt sterkt, 
hovedsakelig som følge av økt sysselsetting 
blant kvinner. 

… 
Figur 2.1 (figur 3.9 i NOU 2004: 1) viser 

yrkesfrekvenser etter alder og kjønn i perioden 
1972 – 2002. Figuren viser at yrkesfrekvensene, 
dvs. andelen av befolkningen som er yrkesaktiv, 
har vist betydelige endringer i de siste 30 årene. 
De viktigste endringene er: 
–	 Økt yrkesdeltakelse blant kvinner slik at yr

kesdeltakelsen nærmer seg nivået for menn. 
–	 Nedgang i yrkesfrekvensen for eldre menn, 

særlig som følge av økt uførepensjonering, 
men også i noen grad som følge av ordningen 
med avtalefestet pensjon. 

–	 Til tross for at stadig flere tar utdanning har Figur 2.1 Yrkesfrekvenser etter alder og kjønn 

yrkesdeltakingen blant ungdom økt i perio- (i NOU 2004: 1 er dette figur 3.9) 

den sett under ett, selv om tallene her har vist Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

store svingninger. Utviklingen må ses i sam
menheng med at flere kombinerer utdannel
se og deltidsarbeid. 
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Virkningen er at kvinner over 55 år i gruppe b 
fortsatt omfattes av særordningen, mens kvinner 
under 55 år omfattes av de ordinære reglene for 
beregning av etterlattepensjon. Ved fastsettelsen 
av grensen på 55 år er det tatt hensyn til at kvin
ner har hatt en stadig høyere yrkesdeltakelse. 
Den høyere yrkesdeltakelsen har medført at kvin
ner i stadig større grad har hatt sin egen økono
mi, og ikke innrettet seg på en avledet rett til en
kepensjon om mannen dør. 
Forslaget tar altså hensyn til kvinnens alder. Dette 
var et sentralt element da de nye reglene om etter
lattepensjon ble innført i 2001. Reglene omfatter 
de som ble enker eller enkemenn etter 2001, og 
som er født etter 1. juli 1950. Etterlattepensjonen 
beregnes da som 9 prosent av pensjonsgrunnla
get uten at pensjonen samordnes med pensjonen 
fra folketrygden. Et ytterligere hensyn for å legge 
vekt på kvinnens alder er at det er hun som ekte
felle som er begunstiget, og som bør ha mulighet 
til å sikre sin egen fremtidige inntekt gjennom ar
beidsinntekt med tilhørende pensjonsopptjening 
og sparing. 

Ved å la kvinner som er over 55 år og gift med 
menn med medlemskap før 1. oktober 1976 fort
satt være omfattet av særordningen, må tilsvaren
de gruppe menn også omfattes av særordningen. 
Departementet foreslo i høringsbrevet å begrense 
utvidelsen til tjenestetid opptjent etter 1. januar 
1994 slik kravet fra EFTA-domstolen er. 

Departementet legger til grunn at kvinner i 
gruppe c har et svakt grunnlag for forventningen 
om en framtidig rett til enkepensjon etter særord
ningen. Departementet foreslo i høringsbrevet at 
muligheten til å omfattes av særordningen ved å 
gifte seg med en mann med medlemskap før 1. 
oktober 1976 oppheves. 

2.4.4 Høringsinstansenes syn 

Akademikerne mener særordningen for kvinner 
må videreføres fullt ut. For å oppnå likebehand
ling av enker og enkemenn, må enkemenn i nød
vendig utstrekning inkluderes i de ordninger som 
i dag kun gjelder kvinner, fremfor å frata kvinner 
gjeldende rettigheter. Det stilles spørsmål ved ar
gumentasjonen om at yngre kvinner vil kunne til-
passe seg de nye reglene da det ikke er gitt at det 
ligger langt frem i tid at et pensjonstilfelle oppstår. 
Akademikerne er ikke sikker på om vurderingen 
av grunnlovsvernet i høringsbrevet gir holdbare 
konklusjoner. De økonomiske konsekvensene av 
å endre regelverket for enke- og enkemannspen
sjoner i Statens Pensjonskasse er usikre, og er et 

ytterligere argument for at de tidligere reglene for 
enkene på dette punkt bør videreføres. 

Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter departe
mentets forslag. Departementets forslag til inn
stramming i reglene vurderes å være et begrenset 
inngrep i gjeldende regler. 

De selvstendige kommunale pensjonskasser 

(DSKP) mener departementet burde ha vurdert 
virkninger av endringsforslaget i et bredere per
spektiv. Som følge av Overføringsavtalen er pen
sjonsinnretninger, som leverer offentlig tjeneste
pensjon og som har sluttet seg til avtalen, forplik
tet til å gjennomføre tilsvarende endringer av pen
sjonsbestemmelsene som dem som er og blir 
foretatt i lov om Statens Pensjonskasse. En end-
ring av bestemmelsene om etterlattepensjon i lov 
om Statens pensjonskasse § 34 vil få stor betyd
ning innen tariffområdet for KS samt andre innen 
offentlig virksomhet. Forsikringsavtaler, datasys
temer og rutiner må endres og tilpasses. For at en 
regelendring skal kunne implementeres på til
fredsstillende vis, forutsetter DSKP at det gis en 
rommelig tidsfrist. Ikrafttredelsestidspunktet bør 
sammenfalle med at endringer i folketrygdens al
derspensjon trer i kraft. En revidert bestemmelse 
bør kun ha virkning for utbetaling som foretas et
ter ikrafttredelsen. DSKP mener en tilnærming 
med tilbakevirkende kraft vil kreve mye merar
beid for leverandørsiden og store kostnader for 
forsikringstaker. Videre vil det oppstå komplise
rende forhold til Overføringsavtalen og dennes 
sikringsordning. Etterlattepensjon til enkemenn, i 
samsvar med forslaget fra departementet, er ikke 
et produkt det har vært inngått avtaler omkring. 
Det er en uforsikret hendelse som det ikke er be
talt premie for eller avsatt midler til dekning av. 
Det vil måtte rettes et krav mot offentlige arbeids
givere, som forsikringstakere, for særskilt en
gangspremie. DSKP mener en slik tilleggsreg
ning vil kunne ramme enkeltkommuner relativt 
hardt, samtidig som enkeltindivider innenfor be
stemmelsens virkeområde får en mer eller min
dre tilfeldig og uventet gevinst. I tilfeller der en ar
beidsgiver har opphørt å eksistere vil man videre 
kunne oppleve at krav blir rettet mot Overførings
avtalens sikringsordning. Heller ikke i denne ord
ningen har det vært avsatt midler med særskilt 
tanke på krav om etterlattepensjon til enkemenn. 
For det tilfellet at det besluttes at etteroppgjør 
skal gjennomføres, mener DSKP at staten bør 
dekke denne kostnaden. En eventuell merkostnad 
for arbeidsgivere i offentlig sektor vil måtte bli å 
relatere til mangelfull implementering av EØS-av
talen fra statens side. DSKP savner også en avkla
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ring av forholdet til homofile ekteskap og partner
skap. 

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) 

støtter prinsippet om at enker og enkemenn skal li
kebehandles i de offentlige tjenestepensjonsord
ningene. I likhet med DSKP viser FNH til Overfø
ringsavtalen og kravet om å foreta tilsvarende end-
ringer i regelverk som de endringene som blir 
gjort i lov om Statens Pensjonskasse. Dersom slike 
endringer ikke blir gjort, risikerer pensjonsinnret
ningen å bli sagt opp fra avtalen. FNH mener end
ringene ikke må få tilbakevirkende kraft. Dersom 
endringen også skal gjelde for pensjoner som alle
rede er innvilget, legger FNH til grunn at den bare 
skal gjelde for framtidige pensjonsutbetalinger. En 
motsatt løsning vil få begrenset virkning for de pen
sjonsinnretningene som er omfattet av forsikrings
avtaleloven (FAL). Årsaken er at «manglende» ter
minutbetalinger som er eldre enn 3 år, vil være for
eldet etter FAL § 18-6. I den grad disse innretninge
ne skal gi etterbetalinger som er eldre enn dette, 
må det derfor uttrykkelig bestemmes ved lov. I til
legg vil en etterbetaling by på administrative utfor
dringer ved at innretningene må re-beregne og re
samordne de aktuelle pensjonsutbetalingene i en 
periode som kan strekke seg inntil 15 år bakover i 
tid. Et ytterligere kompliserende moment i denne 
sammenhengen er fordelingen av kostnadene der 
pensjonsopptjeningen har skjedd under Overfø
ringsavtalen. I disse tilfellene skal det skje en pro
ratarisk fordeling av kostnadene. Dersom det i til
legg skal skje etterbetalinger til dødsboet til den 
pensjonsberettigede, vil dette medføre ytterligere 
administrative kostnader og komplikasjoner. Der
som det gis tilbakevirkning mener FNH at staten 
må betale kostnadene. FNH mener endringens 
ikrafttredelse må samkjøres med andre endringer i 
de kommunale tjenestepensjonsordningene som 
vil skje i lys av ny alderspensjon i folketrygden. Det 
skyldes at en rekke administrative forhold må på 
plass før endringen kan tre i kraft. Forsikringsavta
ler, vedtekter og tariffavtaler må endres. Det sam
me gjelder tilpasninger i datasystemer, rutiner 
m.m. FNH mener det må presiseres om det skal 
gjelde noe spesielt for homofile ekteskap/partner
skap. Ved innføringen av partnerskapsloven ble det 
lagt til grunn at rettigheter etter denne loven ikke 
gav rett til den gunstige enkepensjonsberegningen 
som gjelder for menn med medlemskap i den of
fentlige tjenestepensjonsordningen fra før 1. okto
ber 1976. 

Forsvarets Pensjonistforbund mener at «sær
ordningen» for en del kvinner ikke kan oppheves, 
uten at man berører etablerte, opparbeidede ret

tigheter. Tjenestepensjon er å betrakte som et 
kontraktlignende forhold, og staten kan ikke gjen
nom lovgivning frata kvinner opparbeidede pen
sjonsrettigheter uten at det gis erstatning. Forsva
rets Pensjonistforbund mener likestilling mellom 
kvinner og menn ikke kan gjennomføres ved å fra
ta kvinner allerede opparbeidede rettigheter. 

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) påpeker 
at de kommunale tjenestepensjonsordningene er 
fastsatt gjennom tariffavtaler, og mener det kan 
reises spørsmål om reglene her om enke- og en
kemannspensjon også er i strid med Norges EØS
rettslige forpliktelser. KLP fastslår at endringer i 
lov om Statens Pensjonskasse uansett tradisjonelt 
er blitt fulgt opp med endringer i tilsvarende be
stemmelser i de kommunale pensjonsordningene. 
Dette skyldes særlig Overføringsavtalen. De tota
le økonomiske konsekvensene knyttet til lovfor
slagene vil bli mer omfattende om man regner 
med kostnadene som vil bli påført hele offentlig 
sektor. Regelverket blir mer omfattende enn tidli
gere, og det kan være uheldig at det blir enda fle
re varianter av etterlattepensjoner. KLP mener de
partementets forslag gir en rimelig balansert løs
ning, men det er et usikkerhetsmoment om lovgi
ver griper inn i bestående rettsforhold. KLP me
ner et mulig alternativ kan være å la kvinner, som 
er født før 1. juli 1950 og som er gift med menn 
med medlemskap før 1. oktober 1976, være med i 
særordningen. Dette er en viss forenkling fordi 
kriteriene knyttet til gjenlevendes alder for hvem 
som faller inn under § 34 vil være det samme. KLP 
ønsker at regelendringene vurderes innført i til
knytning til endringene som kommer gjennom 
pensjonsreformen. KLP oppfatter lovforslaget slik 
at det gis tilbakevirkende kraft for dem som er 
blitt enkemenn etter 1. januar 1994 og som omfat
tes av særordningen, men er i tvil om dette kom
mer tilstrekkelig klart fram i lovforslaget. Det er 
uklart om det skal skje en etterbetaling, og i tilfel
le fra hvilket tidspunkt etterbetalingen skal skje. 
Det kan for eksempel være fra det tidspunkt de 
fikk rett til enkemannspensjon, eller fra lovens 
ikrafttreden, eller et annet gitt tidspunkt. KLP me
ner hensynet til å minimalisere kostnadene her 
bør telle betydelig. KLP mener det ikke bør skje 
en etterbetaling til eventuelle arvinger siden pen
sjonsutbetalingen her er en gevinst som ikke er 
forventet og som heller ikke har noen likestil
lingseffekt. KLP forstår forslaget slik at ekteskap/ 
partnerskap mellom to av samme kjønn som er 
inngått før lovforslaget trer i kraft, kan gi rettighe
ter med særordningen, men da bare med opptje
ning fra 1. januar 1994. Hvordan slike saker skal 
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behandles bør fremgå av lovforarbeidene. KLP på
peker en forskjell mellom Statens Pensjonskasse 
og andre offentlige tjenestepensjonsordninger i 
forhold til om en person er omfattet av særordnin
gen. I Statens Pensjonskasse må medlemmer som 
ikke var i stilling pr 1. oktober 1976, ha minst 3 år 
tjenestetid i en tidligere periode for at særordnin
gen kommer til anvendelse. I de andre pensjons
ordningene er det ingen slik minstegrense. Det er 
her tilstrekkelig å være innmeldt før 1. oktober 
1976, for at enken skal komme inn under særord
ningen. KLP mener denne forskjellen er uheldig, 
og mener det bør vurderes om Statens Pensjons
kasses praksis er i tråd med gjeldende lovbestem
melser. KLP forutsetter at departementet kom
mer med forslag til regler for hvordan pensjonen 
skal beregnes i de tilfeller enkemannspensjonen 
skal fordeles på pensjon med og uten særordning. 

KS tar også opp forholdet til de kommunale 
tjenestepensjonsordningene, og mener det kan 
reises spørsmål om disse tariffbaserte bestem
melsene er i strid med Norges EØS-rettslige for
pliktelser. KS konstaterer at endringer i lov om 
Statens Pensjonskasse tradisjonelt er blitt fulgt 
opp med endringer i tilsvarende bestemmelser i 
de kommunale pensjonsordningene. KS savner en 
beskrivelse av de totale økonomiske konsekven
sene for hele offentlig sektor av forslagene. Hvor
dan kostnadene skal finansieres må også vurde
res. KS mener det er ønskelig at de foreslåtte end
ringene behandles i tilknytning til endringer som 
må gjøres i de offentlige tjenestepensjonsordnin
gene i forbindelse med pensjonsreformen. 

Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) tar 
sterk avstand fra departementets forslag. LOP 
mener enkemannspensjon uten ervervsprøving 
må gis virkning for opptjening tilbake til 1. januar 
1976, og ikke bare for tiden etter 1. januar 1994. 
LOP viser til at lov om likestilling mellom kjønne
ne ble satt i verk 15. mars 1979 som et resultat av 
en årelang utviklingsprosess, og mener denne lo
ven må tillegges minst samme vekt som EØS-avta
lens likestillingsdirektiv. LOP mener videre at en
ke- og enkemannspensjon uten ervervsprøving 
når ektefellen ble medlem av offentlig pensjons
ordning før 1. oktober 1976, ikke må begrenses til 
å gjelde bare de som er 55 år eller eldre. Særret
ten som foreløpig gjelder enker, er stadig opprett
holdt. LOP hevder det både er enklest og mest 
rettferdig at dagens særordning for enker utvides 
til fullt ut å inkludere enkemenn. LOP mener for
slaget etterlater seg 

«en flau følelse av at en beskjeden «likestillings
gevinst» for enkemenn, dekkes inn og over

finansieres ved et betydelig senket enkepen
sjonsnivå.» 

De gir følgende oppfordring: 

«Gjennomfør lik pensjonsberegning for enker 
og enkemenn uten å ytterlig komplisere regel
verket; det er for de fleste av oss vanskelig nok 
som det er.» 

Likestillings- og diskrimineringsombudet er kritisk 
til departementets forslag om at det kan innføres 
en innskrenking for kvinner som kommer inn un
der gruppe b. Ombudet kan ikke se at departe
mentet har tilstrekkelig belegg for å hevde at 
kvinner i gruppe b, som er under 55 år, ikke har 
samme forventning om å få utbetalt pensjon etter 
særordningen som de som får slik enkepensjon i 
dag. Ombudet kan ikke se at departementet har 
grunnlag for å hevde at 

«endringer i arbeidslivet gjør at forutsetnin
gene som lå til grunn da reglene om enkepen
sjon ble gitt ikke er de samme i dag». 

Det vises til at arbeidsmarkedet er svært kjønns
delt, både horisontalt og vertikal, kvinner tjener 
mindre enn menn og andelen kvinner som arbei
der deltid er markant høyere enn tilsvarende an-
del menn. Disse momentene medfører at kvinner 
som hører inn under gruppe b, og som er under 
55 år, vil tjene opp lavere pensjonsrettigheter enn 
menn. Konsekvensene av å innføre den foreslåtte 
endringen vil etter ombudets mening slå spesielt 
uheldig ut for kvinner under 55 år. Ombudet me
ner derfor at særordningen bør opprettholdes for 
alle kvinner i gruppe b. Forslaget bør heller være 
at menn omfattes av særordningen. 

LO Stat er uenig i departementets forslag, og 
mener særregler for dem som var medlemmer før 
1. oktober 1976 må videreføres og utvides til også 
å gjelde menn slik at diskrimineringen i dagens 
ordning fjernes. At en gruppe oppnår det departe
mentet kaller en «tilfeldig pensjonsmessig ge
vinst», gir etter LO Stats syn ikke saklig grunn til 
å utnytte nasjonal lovgivning for å modifisere EU
retten og dermed forringe andre gruppers rettig
heter. Forslaget om at kvinner over 55 år fortsatt 
skal omfattes av de sterke rettighetene til etterlat
tepensjon, mens kvinner under 55 år skal følge de 
ordinære reglene for beregning av etterlattepen
sjon, er en prinsipiell endring og forringelse av 
særordningen fra 1976. LO Stat fremhever at det 
er et betydelig problem at mange kvinner har del
tidsstilling i offentlig sektor. Det påpekes videre at 
kvinner lever lenger enn menn slik at langt færre 
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menn enn kvinner rent statistisk vil oppnå etterlat
tepensjon etter ektefellen. Et annet forhold som 
også påvirker antall etterlattepensjoner, er antallet 
skilsmisser. Ekteskapslovens § 86 stiller strenge 
vilkår for at skilte kan reise krav om etterlattepen
sjon. LO Stat finner grunn til å presisere at rettig
hetene til enker etter menn med medlemskap før 
1.oktober 1976, har stor økonomisk betydning for 
enkeltpersoner, og utvilsomt oppfattes som en 
sterkt beskyttet og forutsigbar rettighet. Deltids
arbeidende kvinner med ektemenn i offentlig sek
tor, må kunne forvente at regler som ble innført 
for mer enn 30 år siden, ligger fast, inntil alle aktu
elle årskull av mannlige arbeidstakere er faset ut. 
LO Stat viser til at Samordningslovutvalget mente 
det ikke burde gjøres noen endringer for denne 
gruppen (NOU 1995: 29). Dette synet ble fulgt 
opp i Ot.prp. nr. 94 (1998-99) som behandlet over-
gang til netto etterlattepensjon. LO Stat mener 
muligheten til å omfattes av særordningen ved å 
gifte seg med mann med medlemskap før 1.okto
ber 1976 derfor ikke bør endres. De viser her til 
begrunnelsen for en lovendring i 1999, der det ble 
åpnet for at også medlemmer etter fylte 65 år, 
skulle kunne få enke-/enkemannspensjon. Be
grunnelsen var da at det synes 

«rimelig å innrømme en slik rett etter alle med
lemmer i pensjonskassen, da de jo har bidratt 
til å finansiere denne retten gjennom sitt med
lemsinnskudd.» 

NITO mener særordningen for kvinner gift med 
menn med medlemskap i Statens Pensjonskasse 
bør videreføres i sin helhet. Departementet må se 
etter andre løsninger, enten gjennom å anke 
EFTA-domstolens avgjørelse, eller å innvilge like
lydende rettigheter for enkemenn med samme 
bakgrunnskriterier. Utgangspunktet må etter NI-
TOs syn være at reglene kan endres med virkning 
for fremtiden, og at opparbeidede rettigheter skal 
bestå. 

Norsk Pensjonistforbund støtter ikke forslaget, 
og mener at sentrale og opptjente rettigheter her 
nærmest fjernes med et pennestrøk. Forbundet 
skriver: 

«Det er sentralt i vårt lov- og regelverk at ingen 
lov kan gis tilbakevirkende kraft og særlig når 
endringen vil være til ugunst for den/de den 
omfatter.» 

Norsk Pensjonistforbund viser til at et flertall av 
kvinnene som omfattes ikke har pensjonsrettighe
ter utover folketrygdens minsteytelser og at de 
har regnet med at den rettighet de som enker har 

skal gjøre det mulig å opprettholde en anstendig 
levestandard. Pensjonistforbundet legger til 
grunn at enkenes rettigheter skriver seg fra en tid 
da gifte kvinners deltakelse i arbeidslivet var langt 
dårligere enn i dag, og dermed at mulighetene til 
å planlegge egen pensjon i alderdommeren ikke 
er tilstede. Det vises til at ordningen vil forsvinne 
av seg selv. Innskrenkningen for dem som blir en
ker i ung alder, under henvisning til at de har mu
lighet for å kunne skaffe seg lønnsinntekt, avvises 
som smålighet. 

Rådgivende utvalg for Overføringsavtalen viser 
til at det er gitt tilsvarende regler om etterlatte
pensjoner som i lov om Statens pensjonskasse i de 
kommunale pensjonsordninger. I likhet med an
dre høringsinstanser viser Rådgivende utvalg for 
Overføringsavtalen til kravet Overføringsavtalen 
stiller om at pensjonsordningene gjør tilsvarende 
endringer som i lov om Statens Pensjonskasse. 
Lovforslaget vil derfor kunne få langt mer omfat
tende virkning enn det som fremgår av hørings
brevet. Rådgivende Utvalg mener det burde vært 
vurdert hvilke konsekvenser det ville fått for 
Overføringsavtalen og saken som sådan om kom
munal sektor ikke følger opp de endringer som nå 
foreslås i lov om Statens Pensjonskasse. I den 
sammenheng påpekes det at det er et spørsmål 
om de kommunale tariffavtaler er bundet av 
EFTA-domstolens konklusjoner relatert til like
stillingsdirektivet og artikkel 69 i EØS-avtalen. 

Seniorsaken støtter ikke forslaget, og mener 
en bruttoytelse uten behovsprøving ikke kan opp
heves for kvinnene, uten at man forgriper seg på 
etablerte, opparbeidede rettigheter. Seniorsaken 
minner om vurderingen i 1976 som gikk ut på at 
pensjonsrettighetene i Statens Pensjonskasse er 
en del av kontraktsforholdet mellom arbeidsgiver 
og arbeidstaker. De mener at departementets ar
gumentasjon om å kunne tilpasse seg de nye re
glene ikke holder. Videre påpekes at det er to par
ter i et pensjonsforhold hvor den ene part ikke en
sidig kan endre spillereglene. En enkepensjon, 
som pensjonsforsikring, er en delvis erstatning 
for økonomisk tap i forbindelse med tap av ekte
felle. Seniorsaken mener departementet med sitt 
forslag snikinnfører behovsprøving av en rettig
het som etter dagens lovgivning ikke kan behovs
prøves. Ved å gjøre en slik endring mener Senior
saken det er stor grunn til å stille spørsmål ved 
om vordende pensjonister har grunnlag for å stole 
på at pensjonsordningen vil holde sine pensjons
løfter. 

Statens Pensjonskasse mener at også gruppen 
kvinner som er skilt fra menn med medlemskap i 
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SPK før 1. oktober 1976 er relevant å nevne. Dette 
er personer som har vært gift med personer som 
nevnt og som på skilsmissetidspunktet har tatt 
hensyn til denne særretten. Pensjonskassen anbe
faler at det vurderes å la fraskilte beholde sine ret
tigheter slik som i dag siden det ikke er kurant å 
gjenoppta gamle skifteoppgjør. Videre påpeker 
Pensjonskassen at kvinner som ikke har giftet seg 
med en mann med medlemskap før 1.10.1976, be
står at to grupper. Den ene gruppen er de som 
ikke har noen partner i det hele tatt, og den andre 
gruppen er de som er samboere / særboere med 
part som nevnt. Om det er grunn til å problemati
sere disse to gruppene mener Pensjonskassen 
kan diskuteres, men mener gruppene i det minste 
bør nevnes. Pensjonskassen viser også til at regel
endringen vil få konsekvenser for kommunale 
pensjonsordninger som er regulert i forsikrings
virksomhetsloven, i kraft av at disse er omfattet av 
overføringsavtaler med Statens Pensjonskasse. 
Statens Pensjonskasse mener det er viktig at man 
også har fokus på effekter av implementering av 
pensjonsregler på forskjellige tidspunkter, eventu
elt med forskjellig innhold. Målet må være å opp
nå størst grad av likhet i ordningene og tilretteleg
ge for dette. Som administrator av Overførings
avtalen oppfordrer Statens Pensjonskasse til at 
det blir tilrettelagt for størst mulig likhet mellom 
pensjonsordningene og at endringene inntrer på 
samme tidspunkt 

Unio gir sin tilslutning til vurderingene som er 
gjort for kvinner i gruppe a og c, men har sterke 
innvendinger mot konklusjonen for kvinner som 
hører inn under gruppe b. Unio mener den beste 
løsningen er å gi menn, som fyller de samme vil
kårene, tilsvarende rettigheter. De mener depar
tementets forslag ikke er i samsvar med regjerin
gens arbeid med å fremme likelønn og like rettig
heter for kvinner og menn. Staten må bære det 
hele og fulle ansvarer for de økonomiske konse
kvensene av at menn må få de samme rettighete
ne som kvinner. Unio mener Grunnloven verner 
rettighetene for kvinnene både etter § 97 og § 105. 
Kvinnene har en berettiget forventning om ekte
fellepensjon på et visst nivå dersom ektefellen dør 
og er omfattet av en offentlig tjenestepensjon. 
Unio mener grensen på 55 år er tilfeldig og ikke 
godt begrunnet. Grensen vil kunne gi urimelige 
utslag. Deltidsstillinger og ulønnede permisjoner 
gjør at mange kvinner mangler full opptjening 
både i folketrygden og i tjenestepensjonsordnin
gene. Unio er også uenig med departementet når 
det viser til at kvinner kan tjene opp selvstendige 
rettigheter gjennom arbeidsforhold, og viser til 

konklusjonene i NOU 2008: 6 Kjønn og lønn. Unio 
skriver videre: 

«Det er med undring vi leste følgende argu
mentasjon for å frata kvinne i gruppe b rettig
hetene: 

«En økende oppfatning i samfunnet har vært at 
folk skal kunne forsørge seg selv eller være 
dekket av individbaserte ordninger.» 
Dette er en begrunnelse som etter Unios 
mening ikke harmonerer med den norske vel
ferdsmodellen.» 

Unio nevner tre alternative endringsforslag: a) 
Menn i gruppe b inkluderes, b) kvinner i gruppe 
b får erstattet tapet de blir påført ved at ordningen 
forringes. c) alderen i gruppe b senkes betrakte
lig, for eksempel til 40 år i stedet for 55 år. Unio 
mener det er en svakhet at kostnadene bare er 
vurdert for Statens Pensjonskasses del, og viser 
til at Pensjonsordning for sykepleiere for eksem
pel burde vært vurdert. Unio mener det er staten 
som må bære kostnadene ved endringene, siden 
det er staten som har ansvaret for at regelverket 
er i samsvar med EØS-avtalen. 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat (YS 

Stat) går imot forslaget. De viser til at det dreier 
seg om rettigheter som er opparbeidet med bak
grunn i et gitt regelsett der både den etterlatte og 
avdøde oppfyller visse tilleggsvilkår. YS Stat me
ner man skal være varsom med endringer som 
forringer disse rettighetene. I tillegg kommer at 
de som vil rammes av en slik forringelse er kvin
ner, hvorav en betydelig del trolig har beskjeden 
inntekt/pensjon selv. De viser til at dette er en 
overgangsordning, og at den på sikt vil bli borte. I 
stedet for å frata denne lille gruppen kvinner opp
arbeidede rettigheter, må man innta det motsatte 
utgangspunkt, dvs. innlemme tilsvarende gruppe 
menn i ordningen. 

Tre privatpersoner har fremhevet at enkemenn 
fullt ut må få de samme rettigheter som enker i 
dag har slik at det skjer en fullverdig likestilling, 
og ikke bare for tjenestetid etter 1. januar 1994. 

En privatperson mener lovforslaget er i strid 
med § 3 i lov om likestilling mellom kjønnene. Li
kestillingslovens ikrafttreden er 15. mars 1979, og 
et nytt lovverk med direkte forskjellsbehandling 
av menn og kvinner i Norge er forbudt etter den-
ne dato. Den del av lovforslaget som gjelder at en
kemenn omfattes av særordningen for tid etter 1. 
januar 1994, mener denne personen må endres til 
15. mars 1979. 
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2.4.5 Departementets forslag 

Departementet ønsker å fremme lovforslag i sam
svar med forslaget i høringsbrevet. 

Departementet er inneforstått med at endrin-
gene i lov om Statens Pensjonskasse vil kunne få 
virkning for andre offentlige tjenestepensjonsord
ninger, noe som skyldes Overføringsavtalens krav 
til ensartet regelverk. Departementet mener imid
lertid det er tariffpartene som må gjøre en vurde
ring av om reglene må endres. Det må her gjøres 
en vurdering opp mot EØS-lovens § 1 som fastslår 
at EØS-avtalen skal gjelde som norsk lov. Dersom 
man kommer til at reglene må endres, er det de
partementets oppfatning at kostnadene for endrin
gen prinsipielt må ligge til den enkelte arbeidsgi
ver. En dekning fra statens side til privat virksom
het vil kunne være problematisk sett i forhold til 
statsstøttereglene. Departementet forutsetter at 
avtalepartene i Overføringsavtalen løser de pro
blemstillinger endringen reiser i forhold til avta
len. I den grad andre offentlige tjenestepensjons
ordninger bestemmer å innføre samme regler 
som i lov om Statens Pensjonskasse, må det skje 
en avklaring av det Finansnæringens Hovedorga
nisasjon tar opp i forholdet til forsikringsavtalelo
ven § 18-6 om foreldelse av terminutbetalinger. 

Forslaget innebærer at kvinner som er yngre 
enn 55 år ved lovens ikrafttredelse og som var gift 
med et medlem som var innmeldt før 1. oktober 
1976, får beregnet enkepensjonen som en netto
pensjon etter lov om Statens Pensjonskasse § 33 
dersom ektefellen dør etter lovendringen. Det inne
bærer videre at menn som er eldre enn 55 år og 
som var gift med et medlem som var innmeldt før 
1. oktober 1976, får beregnet enkemannspensjonen 
som en bruttopensjon etter lov om Statens Pen
sjonskasse § 34, og at pensjonsberegning etter sær
ordningen gjelder for tjenestetid etter 1994. Depar
tementet har lagt til grunn at personer i partner
skap skal omfattes av forslaget. Det samme gjelder 
ekteskap mellom to av samme kjønn. Bestemmel
sen i § 34 tredje ledd, tredje setning er utformet 
med tanke på at også ekteskap/partnerskap mel
lom to av samme kjønn omfattes, men da bare for 
tjenestetid fra 1. januar 1994. Departementet for-
slag innebærer også at det skjer en etterbetaling 
for dem som omfattes av endringen i §§ 33 og 34 
hvor medlemmet døde etter 1994 og fra det tids
punktet pensjonen startet. I den grad også gjenle
vende er død, skjer etterbetalingen til arvingene. 
Prinsippene for etterbetaling følger det som ble be
stemt i 1992 ved endringen av samordningsloven 
§ 23, jfr. ovenfor i punkt 2.4.2.3 Etterbetaling ble 
her gitt for tidsrom fra og med 1. oktober 1976. 

Flere av høringsinstansene tar opp forholdet 
mellom lovforslaget og Grunnlovens bestemmel
ser i §§ 97 og 105. Departementet viser til punkt 
2.4.3. Vurderingen bygger på en vurdering gjort 
av Justisdepartementets lovavdeling. Departe
mentet ba konkret om en vurdering i forhold til at 
særordningen ble opphevet å gjelde for kvinner 
under 50 år, alternativt 55 år, som er gift med en 
mann med medlemskap før 1. oktober 1976, men 
som ikke er enke. Justisdepartementet skriver i 
en oppsummering at: 

«I de fleste tilfeller vil det for kvinner under 
disse aldersgrensene være relativt lang tid 
frem til enkepensjon inntrer, ettersom ekte
mannen normalt vil ha tilnærmet samme alder 
og lang forventet gjenværende levetid. Slike 
kvinner vil også i noen grad kunne tilpasse seg 
en reduksjon av enkepensjonen gjennom eget 
arbeid og selvstendig opparbeidelse av pen
sjonsrettigheter. Vi er derfor under en viss tvil 
tilbøyelig til å anta at en opphevelse eller end-
ring av særordningen for kvinner som er under 
55 år når endringen trer i kraft, vil gå klar av 
Grunnloven § 97. Setter man grensen ved 50 år, 
reduseres tvilen. 

Til Statens Pensjonskasses anførsel om et mu
lig behov for særskilte regler for personer som er 
skilt fra person med medlemskap før 1. oktober 
1976, finner ikke departementet tilstrekkelig 
grunn til å foreslå slike særregler. Heller ikke fin
ner departementet grunnlag for å skille gruppe c 
(kvinner som ikke er gift med menn med medlem
skap før 1. oktober 1976, men som omfattes av sær
ordningen dersom de gifter seg med slike menn og 
mennene senere dør) i de som i dag ikke har noen 
samboer, og de som er samboere med et medlem. 

Siste ledd i § 34 gir departementet anledning til 
ved forskrift å gi nærmere bestemmelser om fast-
setting av enke- eller enkemannspensjon. Departe
mentet ser det som aktuelt å bruke denne for
skriftshjemmelen til å fastslå hvordan pensjonen 
skal beregnes i de tilfeller pensjonen skal fordeles 
på pensjon med og uten særordning. I den grad 
samlet tjenestetid er mer enn 30 år, mener departe
mentet at tjenestetiden etter 1994 må telle fullt ut. 
Dette inkluderer også tid som medregnes fram til 
aldersgrensen når medlemmet dør i stilling eller 
som uførepensjonist. En slik anvendelse vil være i 
samsvar med andre beregningsregler hvor det bes
te resultatet velges. En motsatt løsning ville med
ført en fordel for dem som i en periode ikke har 
vært medlem av offentlig tjenestepensjonsordning. 

KLP påpeker at for dem som ikke var i stilling 
pr 1. oktober 1976, krever Statens Pensjonskasse 
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minst 3 år tjenestetid i en tidligere periode for at strekkelig at en person har vært innmeldt før 1. 
særordningen kommer til anvendelse. I de andre oktober 1976, for at enken skal komme inn under 
pensjonsordningene er det ingen slik minstegren- særordningen. Det er i forslaget her ikke ment å 
se. Der praktiseres bestemmelsen slik at det er til- gjøre noen endring i denne praktiseringen. 
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3 Forslag til endring i lov 26. juni 1953 nr. 11 om 
pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. 

3.1	 Presisering av karensbestemmelse 
knyttet til uføre- og enke- / 
enkemannspensjon 

I likhet med lov om Statens Pensjonskasse be
grenses retten til uførepensjon og enke-/ enke
mannspensjon etter lov om pensjonsordning for 
apotekvirksomhet mv. i enkelte tilfeller der en 
sykdom er kjent da retten til medlemskap inntrer. 
Departementet foreslo i høringsbrevet en presise
ring av karensbestemmelsen for uførepensjon (§ 
10 tredje ledd) og enke- og enkemannspensjon (§ 
15 tredje ledd) om hva som kjennetegnes av orde
ne «som medlemmet led av» og «antas å ha kjent 
til». Endringen stadfester gjeldende rett om at 
også symptomer på en sykdom omfattes. 

Farmasiforbundet, Norges Farmaceutiske Foren

ing og Styret i Pensjonsordning for apotekvirksomhet 

støtter forslaget. Det vises til kommentarene under 
punkt 2.3 fra de instanser som ikke støtter forslaget. 

Departementet ønsker å fremme lovforslag i 
samsvar med forslaget i høringsbrevet. Det har 
vært en forutsetning at forslaget ikke medfører en 
skjerping av vilkårene for tilståelse av uførepen
sjon. Hensikten er å gi bedre informasjon i lovtek
sten, og innebærer ingen innstramming i forhold til 
gjeldende praksis. Vurderingen av symptomer i for-
hold til karensregelen er en medisinsk vurdering. I 
legeerklæringen som ligger til grunn for uføresøk
naden må det redegjøres for når uførheten oppsto. 
Her fremgår altså legens vurdering av når uførhe
ten oppsto, herunder om det var symptomer på den 
etterfølgende diagnostiserte sykdommen. I tillegg 
til primærlege, vurderer også hovedlegen i Statens 
Pensjonskasse disse tilfellene. Den samme medi
sinske vurderingen benyttes i forhold til karens 
ved enke- og enkemannspensjon. 

3.2	 Likebehandling av enker 
og enkemenn 

Det vises til punkt 2.4 ovenfor. Av hensyn til Nor
ges forpliktelser etter EØS-avtalen, foreslo depar

tementet i høringsbrevet endring i lov om pen
sjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 17. For
slaget er det samme som for lov om Statens Pen
sjonskasse. 

Farmasiforbundet og Norges Farmaceutiske 

Forening støttet forslaget. 
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisa

sjon (HSH) mener en så lav aldersgrense på 55 år 
som foreslått av departementet, vil være relativt 
sett mer kostbart for pensjonsordningen for apo
tekvirksomhet enn for Statens Pensjonskasse. Det 
har sammenheng med at det er høyere kvinnean
del i Pensjonsordning for apotekvirksomhet enn i 
Statens Pensjonskasse. HSH mener derfor at øko
nomiske hensyn veier tungt til fordel for at det vel
ges en annen og høyere aldersgrense og foreslår 
at den settes til 60 år i lov om pensjon for apotek
virksomhet. Hva gjelder de kostnader endrings
forslaget medfører for Pensjonsordning for apote
kvirksomhet, mener HSH det må skilles mellom 
de merkostnader som følger av (1) at pensjons
ordningen vil bli belastet uforutsette merkostna
der for perioden fra EØS-avtalens begynnelse og 
fram til lovens ikrafttreden og (2) framtidige høye
re kostnader som følge av ny lovgivning. I denne 
saken legges det opp til at endringsloven får tilba
kevirkende kraft som følge av den feil staten har 
begått ved manglende likestilling mellom enker 
og enkemenn siden EØS-avtalens begynnelse. 
HSH mener derfor at staten har et juridisk ansvar 
for å dekke de for Pensjonsordning for apotek
virksomhet uforutsette merkostnadene som skyl
des den feil staten har begått og at departementet 
følger opp med de tiltak som er nødvendige for å 
avlaste Pensjonsordning for apotekvirksomhet for 
den økonomiske belastningen som skyldes sta
tens feil i denne sammenhengen. 

Styret i Pensjonsordning for apotekvirksomhet 

ønsker i likhet med HSH at skjæringspunktet set
tes til 60 år i stedet for 55 år. Årsaken til dette er 
den kjønnsmessige fordelingen av medlemmene i 
Pensjonsordning for apotekvirksomhet. Styret på
peker at mens man i Statens Pensjonskasse har 
en medlemsbestand som er noenlunde likt fordelt 
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mellom kvinner og menn, er det en hovedvekt av 
kvinnelige medlemmer i Pensjonsordning for apo
tekvirksomhet. Styret mener derfor at Pensjons
ordning for apotekvirksomhet får en relativt sett 
høyere kostnadsøkning enn for eksempel Statens 
Pensjonskasse. Statens Pensjonskasse mener selv 
å ha foretatt et forsiktig anslag på konsekvensene, 
og er kommet til at det for pensjonsordningen er 
snakk om en kapitalisert kostnad på 6 millioner, 
som fordeler seg med 5 millioner på pensjoniste
ne (etterbetaling og framtidige kostnader) og 1 
millioner på de yrkesaktive medlemmene (de som 
ennå ikke er pensjonister). Beregningen er basert 
på departementets forslag (med et skjærings
punkt på 55 år), og det er ikke tatt hensyn til at 
pensjonsordningen har en overvekt av kvinnelige 
medlemmer i pensjonsordningen. Styret mener 

staten må dekke de kostnadene pensjonsordnin
gen blir påført ved endringen. Grunnen til dette 
er at forholdet ikke ble rettet opp da Norge sluttet 
seg til EØS-avtalen i 1992 (med virkning fra 1994). 

Departementets forslag 

Departementet viser til vurderingen som er gjort 
under punkt 2.4 og fremmer forslag om endring i 
lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. 
i samsvar med forslaget i høringsbrevet. Departe
mentet ønsker ikke å foreslå at grensen settes til 
60 år slik HSH og Styret i pensjonsordningen øn
sker. Departementet mener det kan reises tvil om 
et slikt forslag står seg i forhold til § 97 i Grunnlo
ven. Departementet mener arbeidsgiverne må be-
tale det endringen koster. 
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4 Forslag til endring i lov 22. juni 1962 nr. 12 om 
pensjonsordning for sykepleiere 

Det vises til punkt 2.4 ovenfor. Av hensyn til Nor
ges forpliktelser etter EØS-avtalen, foreslo depar
tementet i høringsbrevet en endring i lov om pen
sjonsordning for sykepleiere § 19b første ledd og 
§ 20 første ledd. Forslaget er det samme som for 
lov om Statens Pensjonskasse. 

Styret i Pensjonsordning for sykepleiere er enig i 
at det er nødvendig å foreta endringer av sykeplei
erpensjonsloven §§ 19 b og 20. De påpeker at for
slaget innebærer et mer omfattende og kompli
sert regelverk enn tidligere som vil kunne svekke 
forutberegneligheten og medlemmenes mulighet 
til å ivareta sine rettigheter. Når det gjelder det 
materielle innholdet av forslaget, er det ulike 
synspunkter i styret. Sykepleierne og arbeidsgi
verne er representert i sykepleierordningens sty-
re, og styret viser til høringsuttalelser fra forenin
gene når det gjelder kommentarer til det materiel-
le innholdet av lovforslaget. Styret mener det had-
de vært ønskelig å utsette regelendringene nå, og 
vurdere dette i tilknytning til endringene som 
kommer som følge av pensjonsreformen. Styret 
ser imidlertid at det også er et behov for å bringe 
norsk rett i overensstemmelse med EØS-retten på 
dette området. Det trekkes fram at det finnes al
ternativer til det valgte lovforslaget som vil være 
enklere å administrere. Ett er å oppheve særord

ningen for kvinnene fullt og helt, et annet alterna
tiv er at tilsvarende gruppe menn omfattes av ord
ningen. Etter styrets syn er imidlertid ikke de ad
ministrative konsekvensene av forslaget i seg selv 
noe tungtveiende argument mot at forslaget ved
tas. Styret ser at det kan reises spørsmål ved om 
den løsning som departementet har valgt er i strid 
med Grunnloven § 97. Styret mener det ikke er ri
melig at arbeidsgivere som er omfattet av ordnin
gen skal bli belastet med kostnadsøkning som 
knytter seg til oppjustering av løpende pensjoner 
bakover i tid. Dette gjelder dersom det skal skje 
en etterbetaling av pensjoner for enkemenn som 
omfattes av særordningen. Styret mener kostna
dene knyttet til slik etterbetaling bør dekkes av 
staten, og viser til at bakgrunnen for at de økte 
forpliktelsene er statens manglende etterlevelse 
av sine EØS-rettslige forpliktelser. 

Departementets forslag 

Departementet viser til vurderingen som er gjort 
under punkt 2.4 og fremmer forslag om endring i 
lov om pensjonsordning for sykepleiere i samsvar 
med forslaget fra høringsbrevet. Departementet 
mener arbeidsgiverne må betale det endringen 
koster. 



   

26 Ot.prp. nr. 101 2008–2009 
Om lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover 

5 Forslag til endring i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av 
pensjons- og trygdeytelser 

Det vises til punkt 2.4 ovenfor. Av hensyn til Nor- partementet mener det er naturlig å følge den løs
ges forpliktelser etter EØS-avtalen foreslo depar- ning som der blir valgt i forhold til å likestille kvin
tementet i høringsbrevet en endring i lov om sam- ner og menn. Det vises til punkt 2.4.2.3 om sam
ordning av pensjons- og trygdeytelser § 23 nr 2 ordningsreglene, punkt 2.4.4 om høringsinstanse
fjerde ledd. Samordningsloven viser i denne sam- nes syn, og punkt 2.4.5 for departementets 
menheng til lov om Statens Pensjonskasse, og de- forslag. 
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6 Forslag til endring i lov 14. desember 1951 nr. 11 
om pensjonsordning for statsråder 

6.1	 Medregning av tjenestetid 
i periode en statsråd ilegges 
karantene før vedkommende 
starter i nytt arbeidsforhold. 

I likhet med forslaget ovenfor i punkt 2.2 foreslo 
departementet i høringsbrevet at tiden en statsråd 
har karantene før vedkommende kan starte i ny 
stilling, medregnes som pensjonsgivende tjeneste
tid i Pensjonsordning for statsråder. Det ble fore
slått et tillegg til lov om pensjonsordning for stats
råder § 2 andre ledd om slik medregning. I perio
den som medregnes, vil personen regnes som ordi
nært medlem i Pensjonsordning for statsråder. 

I karanteneperioden ytes det godtgjørelse som 
tilsvarer den lønn vedkommende hadde ved fra
treden, samt feriepenger. Pensjonskostnadene i 
karantenetiden svarende til ordinært medlem
skap i Pensjonsordning for statsråder må dekkes 
av tidligere arbeidsgiver. Tidligere arbeidsgiver 
må også sørge for at det blir trukket pensjonsinn
skudd på vanlig måte. 

Ingen av høringsinstansene hadde merknader 
til forslaget. Forslaget i proposisjonen er i sam
svar med høringsbrevet. 

6.2	 Tilpasning til regler om 
nettoberegnet enke-, enkemanns- 
og barnepensjon 

Enker og enkemenn etter statsråder har rett til et
terlattepensjon. Er tjenestetiden til statsråden 3 år 
eller mindre når vedkommende dør, regnes enke
og enkemannspensjonen på grunnlag av 3 år. Er 
tjenestetiden 4, 5 eller 6 år fastsettes pensjonen på 
grunnlag av den faktiske tjenestetiden. 

Ved lov 26. mai 2000 nr. 37 om endringer i lov 
28. juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse og i 
enkelte andre lover ble nye regler for beregning 
av etterlattepensjon i Statens Pensjonskasse for 
gjenlevende ektefeller og barn innført. Reglene 
har lange overgangsregler som innebærer at man
ge fremdeles skal være omfattet av den gamle be

regningsmåten. Den nye beregningsmåten med
fører at full årlig enke- og enkemannspensjon fra 
Statens Pensjonskasse utgjør 9 prosent av pen
sjonsgrunnlaget avdøde medlem hadde. Full årlig 
barnepensjon utgjør 15 prosent av pensjons
grunnlaget. Dersom det ikke er full pensjonsgi
vende tjenestetid, reduseres pensjonen forholds
messig. Pensjonen samordnes ikke med ytelser 
fra folketrygden, og pensjonen skal ikke inntekts
prøves. Denne pensjonsberegningen kalles netto
beregnet enke-, enkemanns- og barnepensjon. 

Lov om pensjonsordning for statsråder viser 
blant annet til reglene om nettoberegnet enke-, 
enkemanns- og barnepensjon i lov om Statens 
Pensjonskasse ved at § 4 fjerde ledd sier: 

«For rett til uføre-, enke-, enkemanns- og bar
nepensjon etter denne lov gjelder for øvrig 
bestemmelsene i loven om Statens pensjons
kasse på tilsvarende måte.». 

I forarbeidene til endringsloven av 26. mai 2000 
ble det forutsatt at de nye beregningsreglene 
også gjaldt for etterlatte etter medlemmer av Pen
sjonsordning for statsråder, jf Ot.prp. nr. 94 (1998
99) side 19, andre spalte, siste avsnitt. På grunn av 
de spesielle beregningsreglene som gjelder for 
pensjon fra Pensjonsordning for statsråder, med 
en gitt prosentsats av pensjonsgrunnlaget avhen
gig av hvor mange år som er opptjent, har ikke de 
nye reglene om nettoberegnet enke-, enkemanns
og barnepensjon vært direkte overførbare til Pen
sjonsordning for statsråder. Beregningsregelen 
for enke-, enkemanns- og barnepensjon i § 4 før
ste ledd er tilpasset de gamle beregningsreglene. 

Tabell 6.1 Pensjonsprosent for nettoberegnet 

enke- og enkemannspensjon 

Pensjonsgivende Pensjonsprosent nettoberegnet 

tjenestetid enke- og enkemannspensjon 

0-3 år: 9 pst x 42 pst / 57 pst 
4 år: 9 pst x 47 pst / 57 pst 
5 år: 9 pst x 52 pst / 57 pst 
6 år: 9 pst x 57 pst / 57 pst 
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Tabell 6.2 Pensjonsprosent for nettoberegnet 

barnepensjon 

Pensjonsgivende Pensjonsprosent nettoberegnet en

tjenestetid ke- og enkemannspensjon 

0-3 år: 15 pst x 42 pst / 57 pst 
4 år: 15 pst x 47 pst / 57 pst 
5 år: 15 pst x 52 pst / 57 pst 
6 år: 15 pst x 57 pst / 57 pst 

Departementet foreslo i høringsbrevet at 
enke- og enkemannspensjon etter de nye bereg
ningsreglene beregnes som 9 prosent av pen

sjonsgrunnlaget og pensjonsprosenten i det aktu
elle tilfellet sett i forhold til full pensjonsprosent 
på 57 prosent. Pensjonsprosenten er 42 prosent 
for tre år som statsråd, 47 prosent for fire år, 52 
prosent for fem år og 57 prosent for seks år, se ta
bell 6.1 og 6.2. 

Barnepensjonen ble foreslått beregnet som 15 
prosent av pensjonsgrunnlaget og pensjonspro
senten i det aktuelle tilfellet sett i forhold til 57 
prosent. 

Ingen av høringsinstansene hadde merknader 
til forslaget. 

Forslaget i proposisjonen er i samsvar med hø
ringsbrevet. 
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7 Forslag til endring i lov 15. januar 1999 nr. 1 

om pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten


Lov om pensjonsordning for ledsagere i utenriks
tjenesten gjelder ektefeller som ledsager tjeneste
menn som er tilsatt, lønnet og utsendt av Uten
riksdepartementet for tjenestegjøring ved norsk 
diplomatisk eller konsulær stasjon i utlandet. Led
sageren må minst ha 10 års opptjeningstid for å ha 
rett til pensjon, og retten til pensjon inntrer ved 
fylte 67 år. Ordningen er en nettopensjonsord
ning. Den samordnes altså ikke med andre pen
sjoner etter lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning 
av pensjons- og trygdeytelser. 

Bakgrunnen for at det ble etablert en slik pen
sjonsordning er at mange ektefeller til ansatte i 
utenrikstjenesten er yrkesaktive. Ordningen er en 
kompensasjon for å flytte med ektefelle til utlan
det med de negative konsekvenser det kan ha for 
karrieremuligheter, lønn/inntekt og pensjonsopp
tjening. 80 prosent av ledsagerne er kvinner, men 
andelen menn er økende. Ordningen er et av de 
viktigste personalpolitiske virkemidlene Utenriks
departementet har for å stimulere ektefeller til ut
sendt personell til å følge med ved utestasjone
ring. 

Full årlig alderspensjon er 15 prosent av 
grunnbeløpet i folketrygden (G) multiplisert med 
tallet fem, og ytes til ledsager som har fulgt med 
tjenestemann til utlandet i minst 30 år. 1 G utgjør 
pr 1. mai 2009 kr 72 881, og full pensjon på 0,75 G 
utgjør kr 54 660. Dersom opptjeningstiden er kor
tere enn 30 år, blir pensjonen avkortet forholds
messig. 

Departementet foreslo i høringsbrevet å øke 
maksimalt pensjonsnivå fra 0,75 G til 1,5 G og re
dusere kravet til full opptjeningstid fra 30 til 20 år. 

Bakgrunnen for forslaget er at inntektstapet, 
og dermed også tapet av pensjonsopptjening, har 
økt siden loven ble vedtatt. Yrkesdeltakelse, 

lønnsnivå og inntektsutvikling har vært økende 
de siste 10 årene. Som følge av dette har vanske
lighetene med å få ektefeller til utenrikstjeneste
menn til å flytte med til utlandet forsterket seg. 
Stadig flere ledsagere må utsette sin egen karrie
re i tiden de følger ektefellen til utlandet. 

Den totale lengden på tjenesten i utlandet for 
en utenrikstjenestemann er noe kortere i dag enn 
den var i tiden fram til midten/sluttet av 1990-tal
let. Blant annet kan sammenhengende tjenestetid 
nå maksimalt være på 10 år. Det er etter departe
mentets oppfatning naturlig å redusere kravet til 
full opptjeningstid i pensjonsordningen. 

I 2007 ble det utbetalt til sammen kr 2 382 683 
i alderspensjon. Tallet på ledsagere med alders
pensjon var 77 personer pr 31. desember 2007. 

Akademikerne støttet forslaget, men mener 
minstekravet for å komme inn under ordningen 
må reduseres fra dagens krav om 10 års opptje
ningstid. 

Unio støttet forslaget. 
LO Stat og YS Stat støtter forslaget, men ber 

samtidig at ledsagere til offiserer i Forsvaret som 
beordres til tjeneste i utlandet gis tilsvarende ret
tigheter. 

Departementets forslag 

Departementet ønsker å fremme lovforslag i sam
svar med høringsbrevet slik at maksimalt pen
sjonsnivå økes fra 0,75 G til 1,5 G og kravet til full 
opptjeningstid reduseres fra 30 til 20 år. Departe
mentet foreslår at endringen også bør gjelde dem 
som i dag har slik pensjon, men bare med virk
ning for fremtidig utbetaling. Ledsagere til offise
rer i Forsvaret omfattes ikke av loven, og forslaget 
fra LO Stat og YS Stat vurderes ikke nærmere her. 
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8 Forslag om opphevelse av lov 21. juni 1895 nr. 2 
om den norske Enkekasse 

Den norske Enkekasse har sitt utgangspunkt fra 
begynnelsen av 1800-tallet. Før 1814 var det en fel
les dansk/norsk enkekasse for embetsmenns en
ker og enkelte andre grupper. Fra 1814 ble Den 
almindelige norske Enkekasse opprettet. Med
lemskap var obligatorisk for alle embetsmenn. En
kepensjonen var som hovedprinsipp fastsatt til 1/5 
av embetslønnen, men med visse maksimumsbe
løp for de høyest avlønnede stillingene. Person
kretsen for pliktige medlemmer ble stadig utvidet 
slik at en rekke tjenestemannsgrupper etter hvert 
ble innlemmet. Ved lov 8. april 1899 ble det åpnet 
adgang for enhver norsk borger til å tegne frivillig 
forsikring i Enkekassen. Denne muligheten ble i 
liten grad benyttet. I lov 21. juni 1895 nr. 2 om den 
norske Enkekasse ble det åpnet adgang til for
skjellige forsikringsformer: overlevelsesrente, 
livsvarig livrente og livsforsikring. 

Da Statens Pensjonskasse ble opprettet i 1917, 
gikk Den norske Enkekasse til avvikling, og sty-
ret i Statens Pensjonskasse overtok administrasjo
nen av Enkekassen. Adgangen til frivillig forsik
ring som ble innført 1899, falt bort fra 1917. De 
rettigheter som var opparbeidet i Den norske En
kekasse, besto. Enkepensjonene fra Enkekassen 
gikk til fradrag i de nye enkepensjonene fra Sta
tens Pensjonskasse. Ettersom nye stillinger ble 
innlemmet i Statens Pensjonskasse, ble det færre 
medlemmer i Den norske Enkekasse. Det ble 
foretatt en formell avvikling av Den norske Enke
kasse i 1983. Da løp det fortsatt 2 selvstendige en
kepensjoner til enker bosatt i utlandet, hvor det 
ikke ble gjort samordning med andre pensjonsy

telser. I årsberetningen for 1983 fremkommer føl
gende om avviklingen: 

«Den norske Enkekasse gikk i likvidasjon i 
1917, samtidig som Statens Pensjonskasse ble 
opprettet. 

De aller fleste av pensjonene etter Enkekas
sens bestemmelser har vært kombinert med 
pensjoner etter lov om Statens Pensjonskasse, 
og har gått til fradrag i pensjonene derfra. Fort
satt løper litt under 40 slike pensjoner hvor en 
del av pensjonen har sin bakgrunn i rettigheter 
i Enkekassen. Pr 31.12.83 gjenstår en teoretisk 
mulig enkepensjon som ikke har trådt i kraft, 
hvor medlemmet er 98 år og ektefellen 92. 

Av selvstendige pensjoner bare etter rettig
heter i Den norske Enkekasse er det 8, hvorav 
imidlertid 6 blir samordnet bort fordi pensjo
nen fra folketrygden er størst. Det er derfor 
bare to pensjoner som fortsatt løper fordi pen
sjonisten er bosatt i utlandet og ikke får pen
sjon fra folketrygden. Samlet årlig pensjon til 
disse to er ca. 11 000 kroner. 

Etter dette anses Den norske Enkekasse 
for endelig avviklet.» 

I dag er det ingen personer som har rettigheter i 
Den norske Enkekasse. Departementet foreslo på 
denne bakgrunn i høringsbrevet at lov 21. juni 
1895 nr. 2 om den norske Enkekasse oppheves. 

Ingen av høringsinstansene hadde merknader 
til forslaget. 

Forslaget i proposisjonen er i samsvar med hø
ringsbrevet. 
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9 Forslag om endring i lov 3. mai 1957 

om pensjonering av fastlønt befal som etter søknad 


gis avskjed med redusert lønn og tjenesteplikt


Forslaget om å oppheve lov 21. juni 1895 nr. 2 om 
den norske Enkekasse, gjør det naturlig å endre 
lov 3. mai 1957 om pensjonering av fastlønt befal 
som etter søknad gis avskjed med redusert lønn 
og tjenesteplikt. Loven viser til lover om Den nor
ske Enkekasse, Pensjonskassen for Statens Tje
nestemenn og Statens Pensjonskasse. Departe
mentet foreslo i høringsbrevet at henvisningen i § 
3 til Den norske Enkekasse tas ut av bestemmel
sen. Det samme gjelder henvisningen til Pen
sjonsordning for Statens Tjenestemenn. Denne 
pensjonsordningen gjaldt tjenestemenn som ved 

overgangen til pensjonslovene av 1921 og 1949 
valgte å være omfattet av den første lov om Sta
tens Pensjonskasse, jf. lov 20. april 1917 om pensi
onsordning for statens tjenestemænd. I dag er det 
ingen personer som er omfattet av loven av 3. mai 
1957 som også er omfattet av lov om Statens Pen
sjonskasse fra 1917. 

Ingen av høringsinstansene hadde merknader 
til forslaget. 

Forslaget i proposisjonen er i samsvar med hø
ringsbrevet. 
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10 Ikrafttredelse. Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

10.1 Ikrafttredelse 

Departementet foreslår at endringene trer i kraft 
fra den tid Kongen fastsetter. I forhold til endrin
gen som knytter seg til likestilling mellom kvin
ner og menn, må det tas hensyn til pensjonsleve
randørens ønsker om tid til tilpasning. Departe
mentet mener imidlertid at synspunktet fra man
ge høringsinstanser om å vente på de endringer 
som kommer i forbindelse med tilpasningen av of
fentlig tjenestepensjon til ny folketrygd, ikke uten 
videre er hensiktsmessig. Loven bør endres så 
raskt som mulig slik at den er i samsvar med EØS
avtalen. Departementet mener at 1. januar 2010 
kan være et aktuelt ikrafttredelsestidspunkt. End
ringene foreslås gitt tilbakevirkende kraft for 
dødsfall skjedd etter 1. januar 1994 og fra det tids
punktet pensjonen startet. Endringen i lov om 
pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenes
ten foreslås også gjelde for dem som har pensjon i 
dag, men bare for fremtidig utbetaling. 

10.2	 Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

Forslaget om stadfestelse av hvilke oppgaver sty-
ret i Statens Pensjonskasse har, har ingen økono
miske konsekvenser. Forslaget om medregning 
av periode der embets- og tjenestemenn og politi
kere ilegges karantene før vedkommende starter 
i nytt arbeidsforhold som pensjonsgivende tjenes
tetid, medfører en liten kostnad. Antallet karante
nesaker er imidlertid liten. Presisering av karens
bestemmelser knyttet til uførepensjon og enke- og 
enkemannspensjon har ingen økonomisk konse
kvens. De økonomiske konsekvenser av å endre 
regelverket for enke- og enkemannspensjon i Sta
tens Pensjonskasse er basert på en rekke forut
setninger og er usikre. Forslaget innebærer for 
det første en innsparing ved at en gruppe kvinner 
går over på ordinære regler for beregning av et
terlattepensjon. Årlige kostnader anslås i starten 

til 50-65 millioner kroner, og omfatter ca 1200
1600 menn. Kostnadene vil gradvis bli lavere et
tersom omfanget av dem som omfattes reduseres. 
Kostnadene ved at ordningen gis tilbakevirkende 
kraft, utgjør ca 80-85 millioner kroner. Årlige inn
sparinger utgjør ca 25-40 millioner kroner og om-
fatter ca 500-800 kvinner. Ved å begrense mulighe
ten til å omfattes av særordningen for dem som i 
dag ikke er gift, anslås det en årlig innsparing på 
5-15 millioner kroner og omfatter ca 100-140 kvin
ner. Samlet effekt av forslaget innebærer i starten 
økte årlige kostnader på ca 10–20 millioner kro
ner. Kostnadene vil avta. 

Kostnader knyttet til Pensjonsordning for apo
tekvirksomhet mv. og Pensjonsordning for syke
pleiere dekkes av ordningene selv. Statens Pen
sjonskasse vurderer konsekvensene for Pensjons
ordning for apotekvirksomhet til å utgjøre en ka
pitalisert kostnad på 6 millioner kroner. Det forde
ler seg med 5 millioner på pensjonistene 
(etterbetaling og framtidige kostnader) og 1 milli
oner på de yrkesaktive medlemmene (de som 
ennå ikke er pensjonister). 

Endringene i lov om pensjonsordning for 
statsråder knyttet til medregning av periode der 
en statsråd ilegges karantene før vedkommende 
starter i nytt arbeidsforhold som pensjonsgivende 
tjenestetid, har små økonomiske konsekvenser. 
Det er få tilfeller der karantene gis. Tilpasning i 
lovteksten til de endringer som ble gjort ved inn
føring av nettoberegnet etterlattepensjon i lov 26. 
mai 2000 nr. 37 om endringer i lov 28. juli 1949 nr. 
26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre 
lover har ingen økonomiske konsekvenser. 

Merkostnaden ved endringen i lov om pen
sjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten ut
gjør årlig ca 4,2 millioner kroner. Merkostnaden 
vil bli dekket innenfor Utenriksdepartementets 
budsjettramme. 

Endringen i lov om pensjonering av fastlønt 
befal som etter søknad gis avskjed med redusert 
lønn og tjenesteplikt, har ingen økonomiske kon
sekvenser. 
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11 Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget


11.1 Endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 
om Statens Pensjonskasse 

Til § 2 andre ledd første punktum og tredje ledd 

Det er i dag manglende samsvar mellom hva 
styret i Statens Pensjonskasse faktisk gjør og det 
ansvar som styret er pålagt etter loven. Bestemmel
sen foreslås endret slik at dagens praksis stadfes
tes. Styrets oppgaver i dag er av pensjonsfaglig art. 
Oppgavene som styret har etter andre og tredje 
ledd overføres til Statens Pensjonskasse. Henvis
ningen til «Den Norske Enkekasse» i tredje ledd 
andre punktum er ikke lenger nødvendig. Departe
mentet foreslår også en opprydning ved å oppheve 
siste punktum i § 2 tredje ledd. Denne del av be
stemmelsen har i dag ikke noen betydning. 

Til § 20 første ledd bokstav g 

Ved at det innføres en ny bokstav h i § 20 før
ste ledd, må punktum erstattes med komma i bok
stav g. 

Til § 20 første ledd ny bokstav h 

Det foreslås at personer som er ilagt karante
ne etter fratreden fra stilling med rett til medlem
skap i Statens Pensjonskasse får medregnet tiden 
med karantene som pensjonsgivende tjenestetid i 
Statens Pensjonskasse. 

Til § 27 tredje ledd første punktum 

Bestemmelsen begrenser retten til uførepen
sjon i tilfeller der uførheten oppstår innen to år et
ter tilsettingen og skyldes en sykdom eller svake
lighet som medlemmet led av da han ble tilsatt, og 
som det må antas at han da kjente til. Det foreslås 
å presisere gjeldende rett om at også symptomer 
på sykdommen er innbefattet i ordene «som med
lemmet led av» og «antas å ha kjent til». 

Til § 32 tredje ledd første punktum: 

Bestemmelsen begrenser retten til enke- og 
enkemannspensjon i tilfeller der medlemmer dør 
innen ett år etter tilsetting eller ett år etter at ekte
skap ble inngått av sykdom som medlemmet led 
av eller hadde symptomer på ved tilsettingen eller 
vigselen, og som en av ektefellene må antas å ha 
kjent til. Det foreslås å presisere gjeldende rett 
om at også symptomer på sykdommen er innbe
fattet i ordene «som medlemmet led av» og «antas 
å ha kjent til». 

Til§ 34 første ledd andre punktum og § 34 tred

je ledd andre og tredje punktum: 

EFTA-domstolen har i dom av 30. oktober 
2007 konkluderte med at lov om Statens Pen
sjonskasse § 34 første ledd andre punktum er i 
strid med artikkel 69 i EØS-avtalen. Dommen kre
ver at det gjennomføres likestilling for kvinner og 
menn for den del av pensjonsgivende tjenestetid 
som er opptjent etter 1. januar 1994, dvs. det tids
punktet da EØS-avtalen fikk virkning for Norge. 
Bestemmelsen endres slik at kravene om likestil
ling dekkes. 

11.2	 Endringer i lov 26. juni 1953 nr. 11 
om pensjonsordning for 
apotekvirksomhet mv. 

Til § 10 tredje ledd: 

Bestemmelsen begrenser retten til uførepen
sjon i tilfeller der uførheten oppstår innen to år et
ter tilsettingen og skyldes en sykdom eller svake
lighet som medlemmet led av da han ble tilsatt, og 
som det må antas at han da kjente til. Det foreslås 
å presisere gjeldende rett om at også symptomer 
på sykdommen er omfattet av bestemmelsen. 

Til § 15 tredje ledd første punktum: 

Bestemmelsen begrenser retten til enke- og 
enkemannspensjon i tilfeller der medlemmer dør 
innen ett år etter tilsetting eller ett år etter at ekte
skap ble inngått av sykdom som medlemmet led 
av eller hadde symptomer på ved tilsettingen eller 
vigselen, og som en av ektefellene må antas å ha 
kjent til. Det foreslås å presisere gjeldende rett 
om at også symptomer på sykdommen er innbe
fattet i ordene «som medlemmet led av» og «antas 
å ha kjent til». 

Til § 17 første ledd andre punktum og § 17 tred

je ledd andre og tredje punktum: 

EFTA-domstolen har i dom av 30. oktober 
2007 konkluderte med at lov om Statens Pen
sjonskasse § 34 første ledd andre punktum er i 
strid med artikkel 69 i EØS-avtalen. Dommen 
krever at det gjennomføres likestilling for kvin
ner og menn for den del av pensjonsgivende tje
nestetid som er opptjent etter 1. januar 1994, dvs. 
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det tidspunktet da EØS-avtalen fikk virkning for 
Norge. Lov om pensjonsordning for apotekvirk
somhet mv har tilsvarende regler i § 17. Bestem
melsen endres slik at kravene om likestilling 
dekkes. 

11.3	 Endringer i lov 22. juni 1962 nr. 12 
om pensjonsordning for 
sykepleiere 

Til § 19b første ledd andre punktum og § 20 første 

ledd første, andre punktum og nytt tredje punktum: 

EFTA-domstolen har i dom av 30. oktober 
2007 konkluderte med at lov om Statens Pen
sjonskasse § 34 første ledd andre punktum er i 
strid med artikkel 69 i EØS-avtalen. Dommen 
krever at det gjennomføres likestilling for kvin
ner og menn for den del av pensjonsgivende tje
nestetid som er opptjent etter 1. januar 1994, 
dvs. det tidspunktet da EØS-avtalen fikk virk
ning for Norge. Lov om pensjonsordning for sy
kepleiere har tilsvarende regler i § 19 og 20. Be
stemmelsene endres slik at kravene om likestil
ling dekkes. 

11.4	 Endringer i lov 6. juli 1957 nr. 26 
om samordning av pensjons- og 
trygdeytelser 

Til § 23 nr 2 fjerde ledd første punktum: 

EFTA-domstolen har i dom av 30. oktober 
2007 konkluderte med at lov om Statens Pen
sjonskasse § 34 første ledd andre punktum er i 
strid med artikkel 69 i EØS-avtalen. Dommen 
krever at det gjennomføres likestilling for kvin
ner og menn for den del av pensjonsgivende tje
nestetid som er opptjent etter 1. januar 1994, dvs. 
det tidspunktet da EØS-avtalen fikk virkning for 
Norge. Lov om samordning av pensjons- og tryg
deytelser har et parallelt regelverk i § 23 nr 2. 
Bestemmelsene endres slik at kravene om like-
stilling dekkes. 

11.5	 Endringer i lov 14. desember 1951 
nr. 11 om pensjonsordning for 
statsråder 

Til § 2 andre ledd annet punktum: 

Det foreslås at personer som er ilagt karante
ne etter fratreden fra stilling med rett til medlem
skap i Pensjonsordning for statsråder får medreg

net tiden med karantene som pensjonsgivende tje
nestetid. 

Til § 4 første ledd nytt tredje og fjerde punktum: 

Endringen er en tilpasning til endringer som 
ble gjort ved innføring av nettoberegnet etterlatte
pensjon i lov 26. mai 2000 nr. 37 om endringer i 
lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse 
og i enkelte andre lover. Netto enke- og enke
mannspensjon beregnes som 9 prosent av pen
sjonsgrunnlaget og aktuell prosentsats sett i for-
hold til full prosentsats. Netto barnepensjon be
regnes som 15 prosent av pensjonsgrunnlaget og 
aktuell prosentsats sett i forhold til full prosent
sats. 

11.6	 Endringer i lov 15. januar 1999 
nr. 1 om pensjonsordning for 
ledsagere i utenrikstjenesten 

Til § 3 fjerde ledd: 

Departementet foreslår å øke maksimalt pen
sjonsnivå fra 0,75 G til 1,5 G og redusere kravet til 
full opptjeningstid fra 30 til 20 år. Det foreslås at 
endringen også skal gjelde dem som i dag har slik 
pensjon, men da bare med virkning for fremtidig 
utbetaling. 

11.7	 Opphevelse av lov 21. juni 1895 
nr. 2 om den norske Enkekasse 

Den norske Enkekasse har sitt utgangspunkt fra 
begynnelsen av 1800-tallet. I dag er det ingen per
soner med rettigheter i Enkekassen. På denne 
bakgrunn foreslås loven opphevet. 

11.8	 Endringer i lov 3. mai 1957 om 
pensjonering av fastlønt befal 
som etter søknad gis avskjed med 
redusert lønn og tjenesteplikt 

Til § 3: 

Bestemmelsen foreslås endret slik at henvis
ningene til lov 21. juni 1895 nr. 2 om den norske 
Enkekasse og Pensjonskassen for Statens Tjenes
temenn utgår. I dag er det ingen personer med 
rettigheter i Den norske Enkekasse. Pensjonskas
sen for Statens Tjenestemenn gjaldt tjenestemenn 
som ved overgangen til pensjonslovene av 1921 
og 1949 valgte å være omfattet av den første lov 
om Statens Pensjonskasse, jfr. lov 20. april 1917 
om pensionsordning for statens tjenestemænd. 
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Det er ingen personer i dag som er omfattet av lo- Fornyings- og administrasjonsdepartementet 
ven av 3. mai 1957 som også er omfattet av lov om 
Statens Pensjonskasse fra 1917. t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver un
der et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget 
om lov om endringer i lov om Statens Pensjons
kasse og i enkelte andre lover. 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r :  

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse og i enkel
te andre lover i samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 

til lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse 
og i enkelte andre lover 

I 

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

§ 2 andre ledd første punktum skal lyde: 
Kassens styre består av administrerende direk

tør og to andre medlemmer som med personlige 
varamenn oppnevnes av Kongen. 

§ 2 tredje ledd skal lyde: 
Pensjonskassen gir årlig en beretning om virk

somheten i siste regnskapsår. Pensjonskassen skal 
til departementet gi særskilte beretninger om de 
forsikringstekniske oppgjør. 

§ 20 første ledd bokstav g skal lyde: 
g. har vært medlem av annen pensjonsordning 

som Pensjonskassen har avtale med om overfø
ring av pensjonsrettigheter, eller i utenlandsk pen
sjonsordning hvor tiden etter internasjonal over
enskomst skal regnes med, 

§ 20 første ledd ny bokstav h skal lyde: 
h. er ilagt karantene før overgang til ny stilling. 

§ 27 tredje ledd første punktum skal lyde: 
Rett til uførepensjon inntrer ikke når medlem

met selv forsettlig er skyld i at han er blitt udyktig 
til å utføre sin tjeneste, eller når udyktigheten inn
trer innen to år etter tilsettingen og skyldes en 
sykdom eller svakelighet som medlemmet led av 
eller hadde symptomer på da han ble tilsatt, og som 
det må antas at han da kjente til. 

§ 32 tredje ledd første punktum skal lyde: 
Rett til enke- eller enkemannspensjon inntrer 

ikke når medlemmet dør innen ett år etter at det 
fikk tilsetting med rett til medlemskap i Pensjons
kassen eller etter at ekteskapet ble inngått, og døds
fallet skyldes sykdom som medlemmet led av eller 

hadde symptomer på ved tilsettingen eller vigselen, 
og som en av ektefellene må antas å ha kjent til. 

§ 34 første ledd andre punktum skal lyde: 
Det samme gjelder når gjenlevende ektefelle er 

født før 1. januar 1955, og den avdøde ble medlem 

av Pensjonskassen første gang før 1. oktober 1976, 

og ekteskapet ble inngått før 1. januar 2010. 

§ 34 tredje ledd andre punktum og nytt tredje 
punktum skal lyde: 

Dette gjelder likevel ikke for pensjon til enke 
etter mannlig medlem omfattet av første ledd andre 

punktum. Det gjelder heller ikke for annen gjenle

vende ektefelle etter første ledd andre punktum for 

tjenestetid opptjent etter 1. januar 1994. 

Nåværende tredje punktum blir nytt fjerde 
punktum. 

II 

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

§ 10 tredje ledd skal lyde: 
Rett til uførepensjon inntrer ikke når medlem

met selv forsettlig er skyld i at han blir udyktig til 
å utføre sin tjeneste, eller når udyktigheten inn
trer innen to år etter tilsettingen og skyldes en 
sykdom eller svakelighet som han led av eller had-

de symptomer på da han ble tilsatt og som det an
tas at han da kjente til. 

§ 15 tredje ledd første punktum skal lyde: 
Rett til enke- eller enkemannspensjon inntrer 

ikke når medlemmet dør innen ett år etter at det 
fikk tilsetting med rett til medlemskap i pensjons
ordningen eller etter at ekteskapet ble inngått, og 
dødsfallet skyldes sykdom som medlemmet led av 
eller hadde symptomer på ved tilsettingen eller vigse
len, og som en av ektefellene må antas å ha kjent til. 

§ 17 første ledd andre punktum skal lyde: 
Det samme gjelder når gjenlevende ektefelle er 

født før 1. januar 1955, og den avdøde ble medlem 
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av Pensjonsordningen første gang før 1. oktober 

1976, og ekteskapet ble inngått før 1. januar 2010 . 

§ 17 tredje ledd andre punktum og nytt tredje 
punktum skal lyde: 

Dette gjelder likevel ikke for pensjon til enke 
etter mannlig medlem omfattet av første ledd andre 

punktum. Det gjelder heller ikke for annen gjenle

vende ektefelle etter første ledd andre punktum for 

tjenestetid opptjent etter 1. januar 1994. 
Nåværende tredje punktum blir nytt fjerde 

punktum. 

III 

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

§ 19b første ledd andre punktum skal lyde: 
Det samme gjelder når gjenlevende ektefelle er 

født før 1. januar 1955, og den avdøde ble medlem 

av Pensjonsordningen første gang før 1. oktober 

1976, og ekteskapet ble inngått før 1. januar 2010. 

§ 20 første ledd første og andre punktum og nytt 
tredje punktum skal lyde: 

Enke- og enkemannspensjon fastsatt etter re
glene i § 19 b skal reduseres i henhold til reglene i 
bokstav a og b nedenfor. Dette gjelder likevel ikke 

for pensjon til enke etter mannlig medlem omfattet 

av § 19 b første ledd andre punktum. Det gjelder 

heller ikke for annen gjenlevende ektefelle etter § 19 

b første ledd andre punktum for tjenestetid opptjent 

etter 1. januar 1994. 

IV 

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

§ 23 nr. 2 fjerde ledd første punktum skal lyde: 
Ved samordning av enke- eller enkemannspen

sjon fra tjenestepensjonsordning hvor det ikke 
skal foretas reduksjon på grunn av gjenlevendes 

egen ervervsinntekt, skal den tilleggspensjon fra 
folketrygden som enken eller enkemannen har 
opptjent i sin helhet betraktes som en fridel og 
holdes utenfor samordningen. 

§ 2 andre ledd nytt annet punktum skal lyde: 
Videre regnes tiden vedkommende er ilagt ka

rantene før overgang til ny stilling som pensjonsgi

vende. 

§ 4 første ledd nytt tredje og fjerde punktum skal 
lyde: 

Netto enke- og enkemannspensjon beregnes som 

9 prosent av pensjonsgrunnlaget og aktuell prosent

sats sett i forhold til full prosentsats. Netto barne

pensjon beregnes som 15 prosent av pensjonsgrunn

laget og aktuell prosentsats sett i forhold til full pro

sentsats. 

VI 

I lov 15. januar 1999 nr. 1 om pensjonsordning for 
ledsagere i utenrikstjenesten gjøres følgende end-
ringer: 

§ 3 fjerde ledd skal lyde: 
Pensjonens størrelse settes til 30 prosent av 

grunnbeløpet i folketrygden multiplisert med tal-
let fem. Full pensjon ytes ledsager som har fulgt 
med tjenestemann til utlandet som nevnt i første 
ledd, i til sammen minst 20 år. Dersom opptje
ningstiden er kortere enn 20 år, blir pensjonen å 
avkorte forholdsmessig. 

VII 

Lov 21. juni 1895 nr. 2 om den norske Enkekasse 
oppheves. 

VIII 

I lov 3. mai 1957 om pensjonering av fastlønt befal 
som etter søknad gis avskjed med redusert lønn 
og tjenesteplikt gjøres følgende endringer: 

§ 3 skal lyde: 
For øvrig gjelder reglene i lov 28. juli 1949 nr. 

26 om Statens Pensjonskasse for befalingsmenn 
som går inn under denne lov. 

IX 

Ikrafttredelse 
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. 

V 

I lov 14. desember 1951 nr. 11 om pensjonsord
ning for statsråder gjøres følgende endringer: 
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X 

Overgangsregler 
1.	 Endringene i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens 

Pensjonskasse § 34 første ledd andre punktum 
og § 34 tredje ledd andre og tredje punktum 
gjelder for dødsfall etter 1. januar 1994 fra tids
punktet pensjonen startet. 

2.	 Endringene i lov 26. juni 1953 nr. 11 om pen
sjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 17 
første ledd andre punktum og § 17 tredje ledd 
andre og tredje punktum gjelder for dødsfall et
ter 1. januar 1994 fra tidspunktet pensjonen 
startet. 

3.	 Endringene i lov 22. juni 1962 nr. 12 om pen
sjonsordning for sykepleiere § 19b første ledd 
andre punktum og § 20 første ledd gjelder for 
dødsfall etter 1. januar 1994 fra tidspunktet 
pensjonen startet. 

4.	 Endringen i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samord
ning av pensjons- og trygdeytelser § 23 nr 2 
fjerde ledd første punktum gjelder for dødsfall 
etter 1. januar 1994 fra tidspunktet pensjonen 
startet. 

5.	 Endringen i lov 15. januar 1999 nr. 1 om pen
sjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten 
gjelder også dem som er pensjonister, men 
bare for fremtidig utbetaling. 
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