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Høringsuttalelse til endring i lov om Statens Pensjonskasse. 
 
 
EØS-avtalen med tilhørende direktiver. 
 
Departementet foreslår at lov om Statens pensjonskasse § 34 endres til å lyde slik:  
 
”Når den gjenlevende ektefelle er født før 1. juli 1950, og den avdøde ble medlem i 
Pensjonskassen første gang før 1. juli 2000, ytes det enke- og enkemannspensjon etter denne 
bestemmelsen. Det samme gjelder når gjenlevende ektefelle er født før 1.1. 1954, og den 
avdøde ble medlem av Pensjonskassen før 1. oktober 1976, og ekteskap ble inngått før 1.1. 
2009. 
 
Full årlig enke- eller enkemannspensjon skal utgjøre 39,6 % prosent av det 
pensjonsgrunnlaget medlemmet hadde (bruttopensjon). Bestemmelsene i § 33 andre til femte 
ledd gjelder tilsvarende. 
 
Pensjonen  reduseres etter § 35 og 36 nedenfor. Dette gjelder likevel ikke for pensjon til enke 
etter mannlig medlem omfattet av første ledd andre punktum. Det gjelder heller ikke for annen 
gjenlevende ektefelle etter første ledd andre punktum for tjenestetid opptjent etter 1. januar 
1994. Dersom begge reduksjonsbestemmelsene skal anvendes, reduseres pensjonen først etter 
§ 35.”     
 



I henhold til EFTA-domstolen skal mannen også ha enkepensjon, for den opptjeningstid hans 
kone har etter 1.1.1994. Norge har akseptert denne dommen. Hvis man tar utgangspunkt i 
opptjeningstiden fra 1.1.1994 for de som er født før 1.1.1954 og ble medlem av 
pensjonskassen før 1.10.1976 og ble gift før 1.1.009, får man imidlertid ikke så mye 
likestilling mellom mann og kvinne. Et eksempel vil vise dette. Vi tar et eksempel med et 
ektepar hvor kona er født i januar 1927 og mannen i 1927. Begge har vært medlem i 
Pensjonskassen fra før 1.oktober 1976. Hvis jeg har tolket understreket ledd riktig, kan vi få 
følgende resultat. Begge har arbeidet i Staten i hele sitt liv og begge har full opptjeningstid i 
pensjonskassa. pr januar 1994.. Hun går av med pensjon i februar 1994 og mannen går av med 
pensjon når han blir 67 år i 1994. Kona dør i 2009 etter at lovendringene om enkepensjon har 
trådt i kraft. Enkemannen vil ikke få en krone i enkepensjon etter sin avdøde kone selv om 
kona har full opptjent pensjonstid i (30 år) I Statens Pensjonskasse. Dør imidlertid mannen i 
2009 får hans gjenlevende kone full enkepensjon. Dette er alt annet enn likestilling, og vil for 
ektepar som har levd sammen i 50 år eller mer, virke dypt urettferdig.  
 
For at det skal bli likestilling må enkepensjonen etter min oppfatning beregnes av opptjent 
pensjonstid i Statens Pensjonskasse. Alt annet blir mer eller mindre urettferdig. Vi vil få 
enkepensjoner for menn, hvor kona født i 1927 med full opptjeningstid av pensjon (30) har 1 
års opptjeningstid etter 1994. Kona går av ved fylte 67 år i februar 1995. Da vil 
opptjeningstiden for enkepensjonen (etter 1.1.1994) bli 1 år eller 3,3 % av full opptjeningstid 
for enkepensjon for mannen. Maksimal opptjeningstid for mannsenkepensjon vil bli 27 år fra 
1.1.1994 til 2020 for kvinner som er født i 1953. Dette er den maksimale opptjeningstid 
kvinner kan få etter 1994 hvis man går av i 1920 ved aldergrensen som er 67 år i Statens 
Pensjonskasse. Enkemenn får altså aldri full enkepensjon etter sin avdøde ektefelle selv om de 
begge ektefeller har vært medlem av statens pensjonskasse fra før 1. oktober 1976 og begge 
har opparbeidet full pensjonstid i Statens Pensjonskasse som er 30 år. (Eksemplet forutsetter 
at lovforandringene om enkepensjon blir vedtatt og trer i kraft i 2009).     
  
De pengene som det vil koste å følge mitt forslag er jo beskjedne beløp så det burde ikke være 
noe problem å vedta dette. Det må ellers bemerkes at da enkepensjon bare gjelder til og med 
de som er født i 1953 og har vært medlem av pensjonskassen fra før 1.10.1976 og vært gift før 
1.1.2009, vil ingen menn få full enkepensjon etter sin avdøde kone. Dette er jo en måte å frata 
de menn enkepensjon som er født før 1.1.1954. I det minste burde man kompensere for at det 
ikke er mulig å oppnå full enkepensjon for menn. 
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