
Fornyings- og administrasjonsdepartementet

PB 8004 DEP

0030 OSLO
'Q
3

Vår ref.
23278/BJMY

Oslo, 18.03.2009

ARBEIDSGIVERFORENINGEN

SPEKTER

Høring: Forslag til endring i lov om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover

Det vises til departementets brev av 19. desember 2008 med forslag til endringer i lov om Statens
pensjonskasse og i enkelte andre lover.

Arbeidsgiverforeningen Spekter vil herved avgi høringssvar til følgende av forslagene i høringen:

Ved EFTA-domstolens dom fra 2007 er det fastlagt at § 34 i lov om Statens pensjonskasse er i
strid med likestillingsdirektivet og artikkel 69 i E0S-avtalen. Departementet foreslår at
særordningen endres til å omfatte også menn, men slik at det samtidig gjennomføres en
generell innstramming i reglene for å bli omfattet av særordningen. Videre foreslås det at
utvidelsen til å omfatte menn kun gjelder opptjeningstid etter 01.01.1994. Departementets
forslag til innstramming i reglene vurderes å være et begrenset inngrep i gjeldende regler.

Spekter støtter departementets forslag.
C)

1. Forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse

Spekter støtter forslagene til endringer

- Styrets oppgaver

- Presisering av karensbestemmelsene

- Avkortingsregler for uførepensjon i forhold til etterlønn
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2.  Forslag til endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirsomhet

Spekter viser til kommentarene under punkt 1 og støtter forslagene til endringer i lov om
(c`' pensjonsordning for apotekvirksomhet.
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3. Forslag til endringer i lov om pensjonsordning for sykepleiere

4. Økonomiske konsekvenser

Med vennlig hilsen
Arbeids 'v oreningen Spekter
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Spekter støtter departementets forslag om lovendringer for å oppfylle kravene til likestilling
etter EØS-avtalen.

Dersom departementet finner det riktig at det skal gjennomføres en etterbetaling av
oppregulerte pensjoner til enkemenn som omfattes av særordningen, bør disse kostnadene
dekkes av staten. Det er ikke rimelig at arbeidsgivere som innbeta1er premie i disse ordningene
skal belastes for kostnader som følger av statens manglende etterlevelse av EØS-rettslige
forpliktelser.


