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FORSLAG
TIL ENDRINGI LOV OM STATENSPENSJONSKASSE
OG I
ENKELTEANDRELOVER

Det vises departementets høringsbrevav 19.12.2008om bl.a. forstag tit endring i lov om
StatensPensjonskasseog i enkette andre lover, bLa. lov 26. juni 1954 nr. 11 om
pensjonsordningfor apotekvirksomhet.
HSHmener prinsipiett at tov om pensjonsordningfor apotekvirksomhetbør oppheves. Det
er arbeidsgiver som bør kunne bestutte hva slagspensjonsordningman ønsker å ha
innenfor de rammer som følger av lov om obligatorisk tjenestepensjonsordning.Lov om
pensjonsordningfor apotekvirksomhet bør da tukkesfor dem som atterede er inne i
ordningen.
De foreslåtte endringer i lov om pensjonsordningfor apotekvirksomhethenger sammen
med at EFTA-domstoten30. oktober 2007 konkluderte med at dagensordning for enker
etter en person med medlemskapi den offentlige pensjonsordningenfra før 1. oktober
1976er i strid med Likestillingsdirektivet og artikkel 69 i E0S-avtaten.Departementet
forestår at kravet til likestitting mellom enker og enkemennoppfylles ved at ikkebehovsprøvdenke- og enkemannspensjongis når to vilkår er oppfylt:
- den gjentevendevar 55 år eller eldre ved endringslovensikrafttreden og
- at ekteskapet var inngått før endringsloventrådte i kraft.
For enkemannspensjoner det videre slik at bare tid etter 31. desember 1993 (dato for
E0S-avtatensikrafttreden) skal gis uten behovsprøving.
HSHvurderer de foreståtte endringer som unødvendigei den forstand at de ikke dekker
reelle behov, men forstår at Staten gjør dette på grunn av EFTA-domstotens
vedtak basert
på prinsipielle betraktninger, for å opptre i samsvarmed E0S-avtalensregter slik avtalens
tilsynsorganertolker regelverket.
Departementetsvurdering av forstaget tit skjæringspunkt henger både sammenmed en
vurdering av økonomiskehensynog en vurdering av hvem man kan frata rettigheter mht
såkalt "gullenkestatus" uten å komme i konflikt med grunnlovens§§97 og 105.

•

•

•

•

HSH
Henrik lbsens gate 90
P.O. Box 2900 Solli
NO-0230 Oslo
tel +47 22 54 17 00
fax +47 22 56 17 00
e-post
infoCabsh
-org.no
Bankgiro
6030.05.18543
Org. nr.
970 134 646 MVA
www.hsh-org.no

11514
En så lav aldersgrensepå 55 år som foreslått av departementet, vil være relativt sett mer
kostbar for pensjonsordningenfor apotekvirksomhet (P0A) enn for Statens Pensjonskasse
(SPK).Det har sammenhengmed at det er høyere kvinneandel i POAenn i SPK.Det betyr
igjen at endringenvil generere relativt sett flere nye "gullenkemenn" med og tilsvarende
høyere kostnader for POA.HSHmener derfor at økonomiskehensynveier tungt til fordel
for at det velges en annen og høyere aldersgrenseog settes til 60 år i endringslovenom
lov om pensjon for apotekvirksomhet.
Hva gjelder de kostnader endringsforslagetmedfører for POA,må det skilles mellom de
merkostnadersom følger av (1) at POAvil bli belastet uforutsette merkostnaderfor
perioden fra EM-avtalens begynnelseog fram til lovensikrafttreden og (2)framtidige
høyere kostnader som følge av ny lovgivning.
I denne saken leggesdet opp til at endringslovenom POAfår tilbakevirkende kraft som
følge av den feil staten har begått ved manglendelikestilling mellom enker og enkemenn
siden EøS-avtalensbegynnelse. HSHmener derfor at staten har et juridisk ansvarfor å
dekke de for POAuforutsette merkostnadenesom skyldesden feil staten har begått og at
departementet følger opp med de tiltak som er nødvendigefor å avlaste POAfor den
økonomiskebelastningensom skyldesstatens feil i denne sammenhengen.
HSHmener det vil være riktig at POAfår dekket sine utgifter knyttet til eventuelle
kostnaderved den foreslåtte lovendring. Dette kan gjøres ved refusjon eller tilførsel av
midler på andre måter for å dekke dokumenterte merkostnader. Det sammegjelder andre
ikke-offentlige virksomheter som er knyttet tit StatensPensjonskasse.
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