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FORSLAG TIL ENDRING I LOV OM STATENS PENSJONSKASSE OG I ENKELTE ANDRE LOVER —
HØRINGSUTTALELSE

Forsvarets Pensjonistforbund (FPF) oversender med dette sin høringsuttalelse til tidligere ref.
I det etterfølgende vil bare de punkter hvor en har merknader bli nevnt, og utelatte punkter betyr at
en ikke har merknader til foreslått tekst.

Pkt 2.1 Oppgaver for styret i Statens Pensjonskasse

Vi mener betydningen av at viktige, generelle og prinsipielle spørsmål om medlemmenes og
pensjonistenes rettigheter og plikter bør forelegges og behandles, av Pensjonskassens styre. Dette
bør fremgå av loven. Videre mener vi at både medlemmene og pensjonistene, som utgjør talhnessig
meget store grupper, bør ha en lovbestemt representasjon i styret. Styrets sammensetning bør være
slik at både de yrkesaktive medlemmene og medlemmer som er pensjonister blir representert.
Pensjonistmedlemmet bør oppnevnes fra de statlige pensjonistforbund.

Pkt 2.5 Likebehandling av enker og enkemenn

Vi vil hevde at "særordningen" for en del kvinner ikke kan oppheves, uten at man berører etablerte,
opparbeidede rettigheter. Vi minner i denne forbindelse om vurderingen i 1976. Denne gikk som
kjent ut på at pensjonsrettighetene i Statens Pensjonskasse er en del av forholdet mellom
arbeidsgiver og arbeidstaker, og dette forholdet ble omtalt som et "kontraktlignende forhold."
Synspunktet som ble lagt til grunn den gang var at staten ikke, ved ny lovgivning, kan gripe inn i
eksisterende kontrakter. Overgangsbestemmelsene ble utformet i samsvar med dette og gjelder
fortsatt.. Vårt synspunkt på dette kan vi uttrykke slik:
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En opptjent statspensjon er en grunnlovsbeskyttet rettighet som ikke kan reduseres, eller falle bort,
uten full erstatning, jfr. den kjente, enstemmige plenumsdommen i Høyesterett i 1962.
En legger til grunn at et pensjonssystem må være forutsigbart. Et pensjonssystem er en meget
langsiktig sak, og hvis det skal fungere på riktig måte, må det være pfitefig.
På prinsipielt grunnlag er vi i mot forslaget om å kutte eksisterende pensjonsrettigheter.
Ut i fra at tjenestepensjon er å betrakte som et kontraktlignende forhold, kan staten gjennom
lovgivning ikke frata opparbeidede pensjonsrettigheter uten at det gis erstatning.
Vi mener at likestilling mellom kvinner og menn som gjenlevende ektefelle, ikke kan gjennomføres
ved å frata kvinner allerede opparbeidede rettigheter.
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