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Supplerende tildelingsbrev nr.1 for 2015 til Statens pensjonskasse - Forskningsprosjekt 

om offentlig tjenestepensjon  

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) viser til søknader fra Statens pensjonskasse (SPK) av hhv. 

1. oktober 2013 og 13. oktober 2014 og til supplerende tildelingsbrev av hhv 17. desember 2013 

og 3. februar 2014 angående forskningsprosjekt om offentlig tjenestepensjon.  

 

Departementet har avsatt 600 000 kroner til dette forskningsprosjektet i 2015. Med forbehold om 

endelig beslutning, vil det bli satt av 800 000 kroner til prosjektet i 2016. Departementet vil 

komme tilbake til tildeling for resten av prosjektperioden (t.o.m. 30. juni 2017).  

 

SPK gis fullmakt til å belaste kap. 601, post 21 med 600 000 kroner i 2015. Midlene skal brukes i 

tråd med søknader og prosjektbeskrivelse.  

 

SPK skal med dette forskningsprosjektet gi økt innsikt i drivkreftene bak framveksten av den 

offentlige tjenestepensjonen i Norge. Blant annet søkes følgende tema belyst:  

 

Offentlig tjenestepensjon som arbeidsgiverpolitisk virkemiddel fram til i dag.  

Regelen om 30-års opptjeningstid: bakgrunn og betydning før og nå.  

Særaldersgrensene: bakgrunn, konsekvenser, forutsetninger og endringer.  

Medlemskap i SPK: kriterier og kvinnenes stilling.  

Fra fondering til ”pay as you go”: historikk og konsekvenser for staten.  

SPK som virksomhet: utvikling fra etableringen og fram til i dag.  

 



Side 2 

 

Forutsetninger for bevilgningen  

Departementet forutsetter at SPK har det prosjektadministrative og økonomiske ansvaret for 

prosjektet og ansvaret for dialogen med BI. For blant annet å sikre involvering fra ASD og 

kunnskapsoverføring til ASD underveis, deltar departementet sammen med representanter fra 

SPK i en bokkomité for prosjektet. Bokkomitéen bestemmer endelig prosjektplan med disposisjon 

og framdrift.  

 

Endringer av vesentlig betydning underveis i prosjektet skal avklares med departementet i 

bokkomitéen, som også vil sikre at departementet er løpende orientert om offentliggjøring av 

delrapporter, artikler, presentasjoner av resultater på seminarer, konferanser eller annen form for 

omtale av prosjektet.  

 

Departementet ber om at det rapporteres kort om aktiviteter og resultater fra prosjektet for 2015 i 

SPKs første tertialrapport i 2016, samt at sluttrapport fra prosjektet, inkludert et kort sammendrag 

av rapporten, sendes departementet så snart det foreligger og senest innen 30. juni 2017.  

 

Rapportering av forbruk til statsregnskapet 2015 skal gjøres over kapittel 601, post 21.  

 

I samsvar med bevilgningsreglementet § 10 andre ledd og lov om riksrevisjonen § 12 forbeholder 

Riksrevisjonen og departementet seg retten til å kontrollere at midlene brukes til angitt formål og i 

henhold til gitte forutsetninger. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Tomas Berg (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Else Staven 

 avdelingsdirektør 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til:  
 

Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032  OSLO 

 


	Med hilsen
	Tomas Berg (e.f.)

