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Høring —Forslag til endring i lov om Statens pensjonskasse og i enklete andre
lover
Det vises til høringsbrev datert 19. desember 2008.
KS har følgende merknader til høringsnotatets pkt 2.5 Likebehandlingav enker og
enkemenn:
Bakgrunnen for departementets forslag er EFTA-domstolen har konkludert med at
lov om Statens Pensjonskasses §34 første ledd andre punktum er i strid med
likestillingsdirektivetog artikkel 69 i EØS-avtalen. Dommen krever at det
gjennomføres likestilling for kvinner og menn for den del av pensjonsgivende
tjenestetid som er opptjent etter 11.1.1994.
Tilsvarende bestemmelser om etterlattepensjoner er gitt i de kommunale
tjenestepensjonsordningene.Disse pensjonsordningene er ikke fastsatt ved lov, men
gjennom tariffavtaler. Det vil kunne reises et spørsmål om disse bestemmelsene
også vil være strid med Norges EØS-rettslige forpliktelser slik at likestillingsdirektivet
også vil gjelde i forhold til disse pensjonsordningene.
Uansett har endringer i lov om Statens Pensjonskasse tradisjonelt blitt fulgt opp med
endringer i tilsvarende bestemmelser i de kommunale pensjonsordningene.Dette
skyldes ikke minst at det er inngått en egen avtale om samordning og overføring av
pensjonsrettigheter (Overføringsavtalen) mellom SPK og KLP. Det vises også til
forskrift fra 1997 om kommunale pensjonsordninger.
I vedtektene for tjenestepensjonsordningen,avtalt i Hovedtariffavtalenfor kommunal
sektor, er det inntatt en bestemmelse som innebærer at dersom det gis nærmere
forskrifter for fastsettelse ektefellepensjonen i Statens Pensjonskasse,gjøres
tilsvarende bestemmelser gjeldende for denne pensjonsordningen.
Departementetsforslag innebærer en viss innskrenkning av rettigheter for noen av
de kvinner som i dag er omfattet av særordningen. I de tilfeller hvor kvinner fortsatt
blir omfattet av særordningen, gjøres særordningen også gjeldende for tilsvarende
gruppe enkemenn.
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I høringsnotatet er det laget en oversikt over økonomiske konsekvenser av å endre
regelverket for enke- og enkepensjon i Statens Pensjonskasse. Forslaget medfører
kostnader. KS savner en beskrivelse av de totale økonomiske konsekvensene
knyttet til forslagene. Kostnadene som vil bli påført hele den offentlige sektor må
beregnes. Hvordan kostnadene skal finansieres må også vurderes. KS savner en slik
vurdering i høringsnotatet.
KS vil også peke på det omfattende arbeidet som foregår i forbindelse med
pensjonsreformen. KS mener derfor det hadde vært ønskelig om en utsatte de
foreslåtte endringene og behandler de i tilknytning til de endringer som eventuelt
måtte bli gjennomført i de offentlige pensjonsordningene på dette området.
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