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Høringssvar - Endring i lov om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre
lover
Akademikerne viser til høringsinvitasjon, saken har vært behandlet i våre medlemsforeninger.
Akademikerne har følgende merknader:
Oppgaver for styret i Statens Pensjonskasse
Akademikerne støtter forslaget fra departementet om endringer i §2 i Lov om Statens Pensjonskasse
Medregning av tjenestetid i periode der embets- og tjenestemenn og politikere ilegges karantene før
nytt arbeidsforhold starter
Akademikerne støtter forslaget om at karantenetid skal inngå i tjenestetiden.
Presisering av karensbestemmelse knyttet til uførepensjon og enke- / enkemannspensjon.
Akademikerne støtter ikke den foreslåtte endringen i § 27, tredje ledd og § 33, tredje ledd i Lov om
Statens Pensjonskasse. Ved å tilføye ”eller hadde symptomer på” strammes gjeldende bestemmelser
inn. I noen tilfeller vil symptomer kunne likestilles med sykdom eller svaklighet som trygdede antas å ha
kjent til. Symptomer er imidlertid et dårlig definert begrep, og hvis dette blir et selvstendig kriterium for
karens, vil langt flere enn tidligere bli utelukket fra uføre-, enke og enkemannspensjon.
Flere ulike lidelser kan fremkalle samme symptom, Akademikerne mener bruken av dette ordet
plasserer et stort ansvar på den enkelte for å ha en dyptgående forståelse av egen helsesituasjon. Er
det symptomer som trygdede hadde og kjente til, og som senere viste seg å ligge til grunn for
uførheten, vil trygdede i noen tilfeller med dagens lovtekster kunne miste rett til nevnte trygdeytelser.
Uførepensjon og etterlønn
Akademikerne støtter forslaget om at § 28, tredje ledd i Lov om Statens Pensjonskasse tilføyes et nytt
andre punktum: ”Det samme gjelder for periode medlemmet gis etterlønn”. Det er da viktig at begrepet
”etterlønn” er klart definert:
Etterlønn er lønn for en periode etter opphør av arbeidsforhold (etterlønn, sluttlønn,
sluttvederlag og lignende).
Det må gjøres unntak for erstatning for inntektstap ved erstatningsoppgjør etter
skadeserstatningslovens § 3-1, yrkesskadeforsikringslovens § 13 eller pasientskadelovens § 4,
første ledd.
Det må gjøres unntak for opparbeidet inntekt som er etterslep fra helt avsluttet aktivitet.

Hovedorganisasjon av norske akademikerforeninger
Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon 23 10 34 10
Telefax 23 10 34 11

www.akademikerne.no
akademikerne@akademikerne.no

2

Likebehandling av enker og enkemenn
Akademikerne ser at man etter EFTA behandlingene er nødt til å endre dagens ordning slik at den
likebehandler enker og enkemenn.
Departementet foreslår at det foretas innstramninger i de rettighetene kvinner som er gift med menn
har når mannen ble medlem i pensjonskassen før 1.10.1976. Endringen består i at rettigheten bare skal
gjelde for kvinner født før 1954. Dette begrunnes med at yngre kvinner vil kunne tilpasse seg de nye
reglene. Akademikerne stiller spørsmål ved dette da det ikke er gitt at det ligger langt frem i tid at et
pensjonstilfelle oppstår. Rettigheten til, og også behovet for, etterlattepensjon er gjerne uavhengig av
den etterlattes alder.
Det er i departementets høringsbrev redegjort for mulige problemer knyttet til de foreslåtte endringene
og Grunnlovens § 97. For noen grupper kvinner vil de økonomiske konsekvensene bli store, og
Akademikerne er ikke sikker på om vurderingen av grunnlovsvernet i høringsbrevet gir holdbare
konklusjoner.
Etter Akademikernes oppfatning må særordningen for kvinner gift med menn med medlemskap i
Statens Pensjonskasse videreføres fullt ut. For å oppnå likebehandling av enker og enkemenn er det
Akademikernes syn at enkemenn i nødvendig utstrekning må inkluderes i de ordninger som i dag kun
gjelder kvinner, fremfor å frata kvinner gjeldende rettigheter.
I høringsbrevets side 20 er det redegjort for økonomiske konsekvenser av å endre regelverket for enkeog enkemannspensjoner i Statens Pensjonskasse. Det erkjennes at beregningene er basert på en rekke
forutsetninger og er usikre. Dette er ytterligere et argument fra Akademikernes side for hvorfor de
tidligere reglene for enker på dette punkt bør videreføres.
Forslag til endring i lov om pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten
Akademikerne er positive til den foreslåtte økningen av maksimalt pensjonsnivå og den foreslåtte
reduksjonen i nødvendig antall år for å oppnå full opptjening. Vi stiller derimot spørsmål om ikke
minstekravet til opptjeningstid bør reduseres. Det står i høringsnotatet at ledsageren må minst ha 10
års opptjeningstid for å ha rett til pensjon, samtidig som maksimal sammenhengende tjeneste for
utenrikstjenestemannen er redusert til 10 år. Akademikerne foreslår derfor at også minstekravet til
opptjening for ledsageren reduseres.
Med vennlig hilsen
Akademikerne
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