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Forslag til endri,ng i lov-om Statens Pensjonskasse og i-enkelte andre lover.
Det viset til departementets brev av 19.12.2008 vedrørende forslag til endringer i Lov om Statens
Pensjonskasse som gjelder likebehandling av enker og enkemenn.
Tilsvarende regler om etterlatlepensjoner som i lov om Statens pensjonskasse er gitt i de kommunale
pensjonsordninger.
Statens Pensjonskasse har inngått avtale om samordning og overføring av pensjonsrettigheter med
andre pensjonsinnretninger om overføring av pensjonsrettigheter for Medlemmer og pensjonister på
vegne av arbeidsgiver som tilfredsstiller nærmere angitte krav. Det er en forutsetning at pensjonsordninger tilknyttet pensjonsinnretningene så langt som mulig samordner sine pensjonsbestemmelser, herunder snarest mulig gjennomfører tilsvarende endringer av pensjonsbestemmelsene som dem som er og blir foretatt i lov om Statens Pensjonskasse, se avtalens § 19.
Som følge av dette vil lovforslaget kunne få langt mer omfattende virkning enn det som fremgår av
høringsbrevet, ikkentinst kostnadsmessigom man ser-hele den-offentlige sektoren under ett.
Rådgivende Utvalg for Overføringsavtalen hadde sett at forholdet til og konsekvensene for
kommunal sektor/de kommunale pensjonsordningene hadde vært utredet nærmere.
Det vil formelt være tariffpartene som må endre reglene i tariffavtalen og vedtektene for
Tjenestepensjonsordning —TP-0.I HTA for kommunal sektor. Toverføringsavtalens § 19 heter det at
dersom bestemmelsene i en pensjonsordning på grunn av manglende oppfølging kommer til å avvike
vesentlig fra det som er en forutsetning for Overføringsavtalen, avgjør Statens Pensjonskasse om
avtalen fortsatt kan gjelde. Hvis Overføringsavtalen ikke kan gjelde fullt ut i fortsettelsen, kommer
§ 21 til anvendelse.
Rådgivende Utvalg mener det derfor også burde vært vurdert hvilke konsekvenser det ville fatt for
Overføringsavtalen og saken som sådan om kommunal sektor ikke følger opp de endringer som nå
foreslås i lov om Statens Pensjonskasse.
I den sammenheng vil det også være et spørsmål om de kommunal tariffavtaler er bundet av EFTAdomstolens konklusjoner relatert til likestillingsdirektivet og artikkel 69 i E0S-avtalen.
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