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Horing om forslag til endring i lov om Statens Pensjonskasse og i enkelte
andre lover

YS Stat har gjennomgått høringsbrevet fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet og
har følgende merknader til de enkelte punkt.

Til pkt. 2.1 Oppgaver for styret i statens Pensjonskasse (SPK).

Riksrevisjonen har påpekt at det er et manglende samsvar mellom hva styret i Statens
Pensjonskasse faktisk gjør og det ansvar som styret er på1agt etter loven. Departementet er
enig med Riksrevisjonen om dette, og foreslår at 2 aendre og tredje ledd endres slik at dagens
praksis stadfestes. YS Stat støtter forslaget.
YS Stat forutsetter at § 2 andre ledd, andre punktum beholdes uendret.

Til pkt 2.2 Medregning av tjenestetid i periode der embets- og tjenestemenn og
politikere ilegges karantene for nytt arbeidsforhold starter.

YS Stat støtter forslaget om at karantenetiden før overgang til ny stilling medregnes som
pensjonsgivende tjenestetid.

Til pkt. 2.3. Presisering av karensbestemmelse knyttet til uførepensjon og enke-  /
enkemannspensjon

I lov om Statens Pensjonskasse begrenses retten til uførepensjon og enke-/enkemannspensjon
i tilfeller der en sykdom er kjent da retten til medlemskap inntrer.
§ 27 tredje ledd sier følgende i forhold til uførepensjon:
"Rett til uførepensjon inntrer ikke når medlemmet selv forsettlig er skyld i at hån er blitt
udyktig til å u ciøre sin eneste, eller når udyktigheten inntrer innen to år etter tilsettingen og
skyldes en sykdom eller svakelighet som medlemmet led av da han ble tilsatt, og som det må
antas at han da kente til."

Departementet foreslår en presisering i bestemmelsene om hva som ligger i "som medlenunet
led av" og "antas å ha kjent til", og foreslår å presisere at også symptomer på sykdommer er
innbefattet.
Det vises til at både Trygderetten og Lagmannsretten har stadfestet at også symptomer er
tilstrekkelig i forhold til "antas å ha kjent til".
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Departementet foreslår følgende tilføyelse i § 27 tredje ledd om uførepensjon:
og skyldes en sykdom eller svakelighet som medlemmet led av eller hadde symptomer på

da han ble tilsatt
Tilsvarende tilføyelse er foreslått i § 33 tredje ledd om etterlattepensjon.
Selv om både Trygderetten og Lagmannsretten har stadfestet at også symptomer er
tilstrekkelig i denne sammenheng, mener YS Stat det er problematisk å ta dette inn i en
generell lovtekst som det er foreslått.
Forslaget stiller krav til "selvinnsikt" i medisin og diagnose hos den enkelte arbeidstaker. Vi
ser utfordringer med å kunne verifisere hvordan symptomer av en eller annen art har utviklet
seg til en senere diagnose og eventuelt påfølgende uførhet. Vi kan ikke se at denne
problemstillingen er berørt i høringsnotatet, og mener at den bør drøftes nærmere før det
fremmes forslag til lovendring. YS Stat går i mot lovendringen.

Til pkt. 2.4 Uførepensjon og etterlønn.

Departementet foreslår her å likestille utbetaling av etterlønn med det å gå over i et annet
høvelig arbeid.
Vi er ikke enige i dette og leser § 28 tredje ledd til å gjelde de som, tross uførhet, klarer å
skaffe seg annet høvelig arbeid. Etterlønn er knyttet opp mot den stilling de er udyktig i og
kan derfor ikke sidestilles med inntekt fra eventuelt framtidig arbeid. Etterlønn anses som
kompensasjon for inntektstap i framtiden. Dersom man avkorter uførepensjonen med
etterlønn, vil også kompensasjonens verdi bli reduseres tilvarende. YS Stat går i mot den
foreslåtte endring.

Til pkt 2.5. Likebehandling av enker og enkemenn

EFTA-domstolen har konldudert med at lov om Statens Pensjonskasse § 34 første ledd andre
punktum er i strid med likestillingsdirektivet. Dommen krever at det gjennomføres likestilling
for kvinner og menn for den del av pensjonsgivende tjenestetid som er opptjent etter 1.1.1994,
dvs. EØS-avtalens virkningstidspunkt for Norge.

Den forskjellsbehandling som skjer av kvinner og menn i angjeldende lovbestemmelse gjelder
for et begrenset antall kvinner, nærmere bestemt de som er gift med menn som ble medlem av
pensjonsordningen før 1.10.1976, og der disse mennene dør. For denne gruppen enker skjer
ingen inntektsprøving av enkepensjon når gjenlevende har inntekt fra eget arbeid eller har
alders- eller uførepensjon. Disse kvinnene omfattes også av særlige regler ("særordningen")
for samordning av tjenestepensjon med pensjon fra folketrygden. Ordningen for disse
kvinnene er en overgangsordning.
YS Stat er prinsipielt tilhenger av likestilling mellom kvinner og menn. I det foreliggende
tilfelle, der det dreier seg om rettigheter som er opparbeidet med bakgrunn et gitt regelsett der
både den etterlatte og avdøde oppfyller visse tilleggsvilkår, mener vi at man skal være varsom
med endringer som forringer disse rettighetene. I tillegg kommer at de som vil rammes av en
slik forringelse er kvinner, hvorav en betydelig del trolig har beskjeden inntekt/pensjon selv.
Departementet viser til tre alternative måter å gjennomføre en likestilling, slik at loven
bringes i overensstemmelse med EØS-avtalen:

a) oppheving av særordningen
b) tilsvarende gruppe menn omfattes av ordningen
c) en mellomting
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I høringsforslaget har departementet vurdert flere alternativer, men falt ned på i hvilken grad
det kan gjøres innstranming for ulike grupper kvinner som omfattes av særordningen fra
1976. I den forbindelse drøftes grunnloysvernet i Grunnlovens § 97.

Slik YS Stat ser det må ordningen, blant annet under henvisning til grunnlovsvernet,
videreføres som den er i dag for denne gruppen kvinner. Dette er en overgangsordning, og den
vil på sikt bli borte. I stedet for å frata denne lille gruppen kvinner deres opparbeidede
rettigheter som de har en, i høyeste grad berettiget forventning om, må man innta det motsatte
utgangspunkt, dvs, å innlemme den tilsvarende gruppen med menn i ordningen.

YS Stat mener derfor at dagens regler for de som var medlemmer før 1. oktober 1976
videreføres og utvides til også å gjelde menn slik at diskrimineringen i dagens ordning fjernes.

Til pkt. 3. Forslag om endringer i lov 26.juni 1953 nr.11 om pensjonsordning for
apotekvirksomhet mv. og
Til pkt. 4. Forslag om endringer i lov 22.juni 1962 nr.12 om pensjonsordning for
sykepleiere.

YS Stat viser til merknader vedrørende tilsvarende endring:sforslag til Lov om Statens
Pensjonskasse.

Til pkt. 5. Forslag til endringer i lov 6.juli 1957 nr.26 om samordning av pensjons- og
trygdeytelser.

YS Stat har ingen merknader til endringene.

Til pkt. 6. Forslag til endring i lov 14. desember 1951 nr 11 om pensjonsordning for
statsråder.

YS Stat har ingen merknader.

Til pkt.  7.  Forslag til endring i lov 15. Januar 1999 nr. 1 om pensjonsordning for
ledsagere i utenrikstjenesten.

YS Stat konstaterer at departementet foreslår å øke maksimalt pensjonsnivå fra 0,75G til 1,5G
og redusere kravet til full opptjening fra 30 til 20 år. Vi konstaterer også at hovedvekten av
ledsagerne er kvinner, men at det er en økende andel menn (ca. 20 prosent). Vi har forståelse
for at inntektstapet, og dermed også tapet av pensjonsopptjening for ledsagere har økt siden
loven ble vedtatt.

YS Stat støtter forslaget , men ber samtidig at ledsagere til offlserer i Forsvaret som beordres
til tjeneste i utlandet gis tilsvarende rettigheter.

Til pkt. 8. Forslag om opphevelse av lov 21. Juni 1895 nr.  2  om den norske Enkekasse og
Til pkt. 9. Forslag om endring i lov 3. Mai 1957 om pensjonering av fastlønt befal som
etter søknad gis avskjed med redusert lønn og tjenesteplikt.

YS Stat har ingen merknader til forslagene.
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