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1 Innledning og sammendrag 

Sametinget er en folkevalgt forsamling for samer i Norge. 39 representanter velges 

fra syv valgkretser hvert fjerde år. Fem av de 39 representantene er medlemmer av 

Sametingsrådet. Sametingsrådet ledes av Sametingets president. Rådet har også en 

visepresident. Sametingets plenumsleder har tilsvarende verv som 

stortingspresidenten har i Stortinget. 

Sametingsrepresentanter som utøver sitt verv på fulltid har pensjonsopptjening i en 

pensjonsordning som tilsvarer pensjonsordningen som inntil nylig gjaldt for 

stortingsrepresentanter. I dag utøver medlemmene av Sametingsrådet og 

Sametingets plenumsleder vervene sine på fulltid og har derfor også 

pensjonsopptjening i pensjonsordningen. Da pensjonsordningen for 

sametingsrepresentanter ble opprettet i 2003, dannet pensjonsordningen for 

stortingsrepresentanter mal for ordningen.  

Statens pensjonskasse er administrator av pensjonsordingen.  

Stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer har fått ny pensjonsordning ved 

lov 16. desember 2011 nr. 60 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og 

regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven). Loven er gitt på 

bakgrunn av Prop. 9 L (2011-2012) og Innst. 97 L (2011-2012). Omleggingen av 

pensjonsordningene for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer 

innebærer at de tidligere pensjonsordningene erstattes av en pensjonsordning 

basert på samme prinsipper som ny alderspensjon i folketrygden. Pensjonen gis som 

et direkte supplement til alderspensjonen fra folketrygden.  

I likhet med at det er innført endringer i pensjonsordningen for 

stortingsrepresentanter, mener departementet det er naturlig å foreslå tilsvarende 

endringer også i pensjonsordningen for sametingsrepresentanter. 

I punkt 2 nedenfor redegjøres det for gjeldende rett. Punkt 3 beskriver 

hovedtrekkene i den nye pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og 

regjeringsmedlemmer, og i punkt 4 redegjøres det for forslagene til endringer i 

pensjonsordningen for sametingsrepresentanter. I punkt 5 omtales ikrafttredelse og 

økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene. I vedlegg 1 følger utkast 

til endringsforskrift.  

2 Gjeldende rett 

Pensjonsordningen for sametingsrepresentanter framgår av forskrift 7. november 

2003 nr. 1323. Forskriften er gitt med hjemmel i lov 12. juni 1987 nr. 56 om 

Sametinget og andre samiske rettsforhold § 2-15:   

Medlemmer av Sametinget som utøver sitt verv på fulltid, har rett til pensjon etter 

en egen pensjonsordning. Kongen kan i forskrift bestemme at også andre 

medlemmer av Sametinget skal ha rett til pensjon. 

Kongen gir nærmere forskrift om beregningen av pensjonsrettighetene og om 

gjennomføringen av pensjonsordningen.  
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Pensjonsordningen er utformet etter mønster av pensjonsordningen som gjaldt i den 

tidligere pensjonsordningen for stortingsrepresentanter. Rett til alderspensjon har 

den som har vært medlem av Sametinget, og som har utøvd sitt verv på fulltid i 

minst en periode eller i fire år. Minstekravet er noe strengere enn i den tidligere 

stortingspensjonsordningen hvor minstekravet var tre års opptjeningstid. Full 

alderspensjon ytes når medlemmet av pensjonsordningen har 12 års 

pensjonsgivende tjenestetid. Er tjenestetiden kortere, ytes en forholdsmessig del. 

Ved pensjonsberegningen avrundes tjenestetiden til nærmeste hele år. 

Pensjonsalderen er 65 år. Full alderspensjon utgjør 66 prosent av godtgjørelsen til 

sametingsrepresentantene inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp. Ordningen 

yter også uførepensjon og pensjon til etterlatte ektefeller og barn etter mønster av 

reglene i lov om Statens pensjonskasse. Kravet til full opptjeningstid er også 12 år 

ved beregning av uføre- og etterlattepensjon.  

Ved beregning og utbetaling av pensjon kommer reglene i lov om Statens 

pensjonskasse til anvendelse så langt de passer. Ytelsene samordnes med pensjon 

fra folketrygden og annen tjenestepensjon i samsvar med lov 6. juli 1957 nr. 26 om 

samordning av pensjons- og trygdeytelser.  

3 Ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer 

I Prop. 9 L (2011-2012) la Arbeidsdepartementet fram utkast til ny lov om 

pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Forslaget 

var en oppfølging av et anmodningsvedtak fra Stortinget, der det ble gitt føringer for 

hvordan ordningen skulle utformes. Stortinget sluttet seg i det alt vesentlige til 

forslagene gjennom behandlingen av Innst. 97 L (2011-2012). Den nye 

pensjonsordningen framgår av lov 16. desember 2011 nr. 60 om pensjonsordning for 

stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og 

regjeringspensjonsloven).  

Omleggingen av pensjonsordningene for stortingsrepresentanter og 

regjeringsmedlemmer innebærer at de tidligere ordningene erstattes av en 

pensjonsordning basert på samme prinsipper som ny alderspensjon i folketrygden, 

og hvor pensjonen gis som et direkte supplement til alderspensjonen fra 

folketrygden. De nye opptjeningsreglene gjelder fra 1. januar 2012 for de fleste, men 

i enkelte tilfeller fra 1. oktober 2009.  

Pensjonen tjenes opp ved at det settes av en prosentandel av godtgjørelsen til den 

enkelte stortingsrepresentant eller regjeringsmedlem til en pensjonsbeholdning. 

Beholdningen bygges opp ved at 6,03 prosent av godtgjørelsen opp til 7,1 G og 24,13 

prosent av godtgjørelsen mellom 7,1 og 12 G tilføres beholdningen.  

Samlet karriere er lagt til grunn for fastsettingen av opptjeningsprosentene. 

Opptjeningsprosentene er fastsatt slik at den nye ordningen sikter mot å gi en 

pensjon på 66 pst. av opptjeningsgrunnlaget opp til 12 G, med fradrag for en antatt 

folketrygd. Formålet med alleårsopptjening er å få en tettere sammenheng mellom 

arbeid gjennom livet og pensjon. 
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Årlig pensjon framkommer ved å dele de opparbeidede pensjonsrettighetene på et 

delingstall som reflekterer forventet periode som pensjonist, på samme måte som i 

folketrygden. Alderspensjonen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år etter 

samme prinsipper som i folketrygden. Det vil være mulig å kombinere arbeid og 

pensjon uten avkortning av pensjonen. 

Delingstallene skal i tillegg til fleksibelt uttak også reflektere levealdersjustering. 

Levealdersjustering innebærer at den årlige pensjonen reduseres noe fra årskull til 

årskull dersom levealderen i befolkningen øker mellom årskull. Den enkelte kan 

kompensere for levealdersjusteringen ved å utsette uttaket av pensjon. 

For dem som har opptjening både i de tidligere pensjonsordningene for 

stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer og i den nye pensjonsordningen, 

er det innført en begrensning i samlet pensjon. 

Stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer får en felles uførepensjonsordning 

som er utformet som uførepensjonsordningen i Statens pensjonskasse. Også 

etterlattepensjonsordningen utformes som i Statens pensjonskasse. For å sikre at 

opptjente rettigheter i de tidligere pensjonsordningene beholdes, er det innført 

enkelte tilpasninger. Det gjennomføres ved å multiplisere opptjeningstid i de 

tidligere pensjonsordningene med en faktor. For stortingsrepresentanter er faktoren 

2,5 siden full opptjeningstid i den gamle pensjonsordningen var 12 år og 30 år er 

kravet til full opptjeningstid i Statens pensjonskasse (2,5x12 år=30 år). For 

regjeringsmedlemmer er faktoren 5 siden full opptjeningstid i denne ordningen var 6 

år (5x6 år=30 år).  

Pensjonene reguleres som i folketrygden. Opptjente rettigheter før utbetaling 

reguleres i samsvar med lønnsveksten. Alderspensjon under utbetaling reguleres i 

samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent. Uførepensjon og 

etterlattepensjon reguleres med lønnsveksten, men etterlattepensjon reguleres som 

alderspensjon fra 67 år. 

4 Forslag til endringer i forskrift 7. november 2003 nr 1323 om 

pensjonsordning for sametingsrepresentanter  

4.1 Forslag til § 1 med kommentarer 

Forslag til § 1: 

§ 1. Sametingsrepresentanter som utøver sitt verv på fulltid er medlemmer av 

pensjonsordningen.  

 

Kommentarer til bestemmelsen 

I likhet med pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og 

regjeringsmedlemmer innføres i § 1 et medlemskapsbegrep også for 

sametingsrepresentanter.  
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Bestemmelsen viderefører dagens krav om å utøve vervet på fulltid for å få 

pensjonsopptjening. Den som er medlem av pensjonsordningen opptjener rett til 

alderspensjon og omfattes av regler for uføre- og etterlattepensjon.  

Departementet har vurdert om også representanter som ikke har fulltidsverv burde 

omfattes av medlemskapet. Sametingsrepresentantene som ikke har fulltidsverv 

møter til enten plenumssamlinger eller til komitémøter. Samlet periode de møter i 

året vil variere mellom 4-6 uker. I denne perioden arbeider representantene hele 

dager. Etter departementets syn er denne perioden ikke tilstrekkelig stor til å burde 

gi medlemskap i pensjonsordningen. Med en så kort periode vil kravet til 

opptjeningstid på ett år for å få rett til alderspensjon i mange tilfeller ikke kunne 

oppnås. Kravet på ett års samlet opptjeningstid etter de nye opptjeningsreglene 

framgår av § 2 nedenfor. For å oppnå til sammen 52 ukers opptjeningstid kreves det 

13 år som sametingsrepresentant ved 4 ukers opptjeningstid per år og drøye 8 år 

med 6 ukers opptjeningstid per år. Selv om minstekravet på ett år skulle blitt oppfylt 

vil alderspensjonen bli svært lav.  

4.2 Forslag til § 2 med kommentarer 

Forslag til § 2: 

§ 2. Rett til alderspensjon for opptjeningstid fra xx.xx.xxxx har den som har vært 

medlem av pensjonsordningen i minst ett år. Reglene om alderspensjon i lov 16. 

desember 2011 nr. 60 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og 

regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) kapittel 2 gjelder 

tilsvarende for medlemmer av pensjonsordning for sametingsrepresentanter. Ved 

beregning av maksimal samlet pensjon, jfr. lovens § 2-9, for opptjeningstid etter §§ 2 

og 3 i forskriften her, skal denne tilsvare pensjon beregnet etter § 3 for hele 

opptjeningstiden vedkommende har vært sametingsrepresentant. 

 

Kommentarer til bestemmelsen 

Bestemmelsen innfører nye regler for opptjening og utbetaling av alderspensjon. 

Reglene tilsvarer det som gjelder for stortingsrepresentanter og 

regjeringsmedlemmer.  

I første punktum slås det fast at rett til alderspensjon for opptjeningstid fra 

xx.xx.xxxx har den som har vært medlem av pensjonsordningen i minst ett år. 

Datoen for når opptjeningen skal gjelde fra foreslås å være fra tidspunktet da 

forskriften endres. I bestemmelsens andre punktum framgår det at bestemmelsene 

som gjelder i lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og 

regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) kapittel 2 skal gjelde 

tilsvarende. Arbeidsdepartementet viser til punkt 3 ovenfor om stortings- og 

regjeringspensjonsloven og til Prop. 9 L (2011-2012) kapittel 6 hvor det gis en 

redegjørelse av lovforslaget kapittel 2. Det vises også til Innst. 97 L (2011-2012) 

punkt 2.2. 
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Den nye pensjonsordningen innebærer at det bygges opp en pensjonsbeholdning. I 

likhet med ordningen som er innført for stortingsrepresentanter og 

regjeringsmedlemmer bygges beholdningen opp ved at 6,03 prosent av 

godtgjørelsen opp til 7,1 G og 24,13 prosent av godtgjørelsen mellom 7,1 og 12 G 

tilføres beholdningen.  

Årlig pensjon framkommer ved å dele de opparbeidede pensjonsrettighetene på et 

delingstall som reflekterer forventet periode som pensjonist.  Alderspensjonen skal 

kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år etter samme prinsipper som i folketrygden. Det 

vil være mulig å kombinere arbeid og pensjon uten avkortning av pensjonen. 

For den som har opptjening både etter nye opptjeningsregler og dagens 

opptjeningsregler, skal samlet pensjon ikke overstige en beregnet maksimal 

pensjon, jfr. stortings- og regjeringspensjonsloven § 2-9. Det presiseres i forslaget til 

§ 2 tredje punktum at beregnet maksimal pensjon for sametingsrepresentanter skal 

tilsvare pensjonen beregnet etter forslaget til ny § 3 nedenfor for hele 

opptjeningstiden som den enkelte har som sametingsrepresentant. Blir samlet 

pensjon høyere enn beregnet maksimal pensjon, skal pensjonen som er opptjent 

etter de nye opptjeningsreglene settes ned med det overskytende beløpet. 

4.3 Forslag til § 3 med kommentarer 

Forslag til § 3: 

§ 3. Rett til alderspensjon for opptjeningstid før xx.xx.xxxx har den som har vært 

medlem av Sametinget, og utøvd sitt verv på fulltid i minst en periode eller i 4 år. Det 

gis likevel alderspensjon for kortere opptjeningstid når summen av opptjeningstid etter 

bestemmelsen her og etter bestemmelsen i § 2 er minst fire år.  

Full alderspensjon etter bestemmelsen her ytes når medlemmet har 12 års 

pensjonsgivende tjenestetid. Er tjenestetiden kortere, ytes en forholdsmessig del. Ved 

pensjonsberegningen avrundes tjenestetiden til nærmeste hele år. 

Pensjonsgrunnlaget fastsettes etter reglene i lov om Statens pensjonskasse kapittel 3.   

Alderspensjon etter bestemmelsen her kan ikke ytes så lenge medlemmet av 

pensjonsordningen er medlem av Sametinget og utøver sitt verv på fulltid. 

Alderspensjon ytes heller ikke så lenge medlemmet av pensjonsordningen er medlem av 

Stortinget, regjeringen, fylkesting eller er kommunalt ombud, eller er tilsatt i en 

medlemsberettiget stilling i offentlig tjeneste. Har pensjonssøkeren deltidsstilling, kan en 

forholdsmessig del av pensjonen tas ut. Medlemmer av Sametinget som utøver sitt verv 

på deltid kan tilsvarende ta ut en forholdsmessig del av pensjonen. 

For øvrig gjelder stortings- og regjeringspensjonsloven kapittel 3 tilsvarende med 

unntak av § 3-4 andre og femte ledd og § 3-5. Alderspensjonen samordnes etter 

bestemmelsene i lov av 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser.  

 

Kommentarer til bestemmelsen 



8 

 

Bestemmelsen viderefører dagens regler for alderspensjon for opptjeningstid før 

den nye pensjonsopptjeningen trer i kraft.  

I første ledd framgår kravet til opptjeningstid for å ha rett til alderspensjon. Kravet 

er å ha utøvd vervet på fulltid i minst en periode eller i 4 år, jf. någjeldende forskrift 

§ 2. Det foreslås likevel at det gis alderspensjon for kortere opptjeningstid fra 

dagens ordning når summen av opptjeningstid i dagens ordning og framtidig 

ordning er minst fire år. Tilsvarende ordning med å vurdere minstekravet ut fra hele 

funksjonsperioden er innført i ordningen for stortingsrepresentanter og 

regjeringsmedlemmer. Datoen for når opptjeningstiden i dagens ordning skal stanse 

vil være samsvarende med når opptjeningstiden i den nye ordningen starter, jf. 

forslaget til § 2 ovenfor.  

Andre ledd om pensjonsgivende tjenestetid er en videreføring av dagens § 5.  

I tredje ledd vises det til reglene om pensjonsgrunnlag i Statens pensjonskasse 

kapittel 3. Med henvisningen videreføres dagens regler for fastsetting av 

pensjonsgrunnlag. Pensjonsgrunnlaget er knyttet til opptjeningen som har skjedd i 

dagens pensjonsordning. Når pensjonsopptjeningen etter denne ordningen opphører 

vil pensjonsgrunnlaget måtte reguleres i samsvar med lønnsveksten fram til 

pensjonen blir utbetalt. Reguleringen skjer etter de reguleringsfaktorer som 

benyttes i offentlig tjenestepensjon og som også framgår av folketrygdloven § 19-14.  

Fjerde ledd er en videreføring av dagens § 4 andre ledd. Bestemmelsen fastslår når 

alderspensjonen ikke skal ytes som følge av verv eller stillingsforhold som 

pensjonisten har.  

I femte ledd vises det til at stortings- og regjeringspensjonsloven kapittel 3 skal 

gjelde tilsvarende med unntak av § 3-4 andre og femte ledd og § 3-5. Unntaket fra § 

3-4 andre ledd i loven gjelder muligheten for tidlig uttak av pensjon når summen av 

alder og opptjeningstid er minst 75 år (75-årsregelen). Denne muligheten gjelder 

ikke i pensjonsordningen for sametingsrepresentanter i dag. Unntaket fra § 3 -4 

femte ledd i loven gjelder hvilke forhold som medfører at alderspensjonen ikke 

kommer til utbetaling. Sistnevnte bestemmelse er unødvendig for 

sametingsrepresentantene da tilsvarende bestemmelse er foreslått i forskriften § 3 

fjerde ledd, jf. ovenfor. Bestemmelsen i forskriften er særskilt tilpasset 

sametingsrepresentantene. Det siste unntaket gjelder § 3-5 i loven. Unntaket fra 

denne bestemmelsen er som følge av den særskilte bestemmelsen om 

pensjonsgrunnlag i forskriftutkastet § 3 tredje ledd.  

Gjennom henvisningen til stortings- og regjeringspensjonsloven vil pensjonen som 

er opptjent i dagens pensjonsordning kunne komme til utbetaling fra 65 år , jf § 4 

første ledd i dagens forskrift. Henvisningen tar videre opp dagens § 6 første og 

andre ledd i forskriften om beregning og utbetaling av pensjon og regler om 

garantert pensjonsnivå. Et nytt forhold vil være at sametingsrepresentanten vil 

kunne fordele alderspensjonen vedkommende har rett til fra 65 til 67 år i perioden 

62 - 67 år. Denne muligheten ble innført i stortings- og regjeringspensjonsloven § 3-4 

tredje ledd for stortingsrepresentantene.  
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Arbeidsdepartementet viser ellers til Prop. 9 L (2011-2012) kapittel 7 og Innst. 97 L 

(2011-2012) punkt 2.2.2 for en nærmere redegjørelse av bestemmelsene som 

departementet foreslår at også sametingsrepresentantene skal omfattes av. 

Femte ledd presiserer at alderspensjonen som knytter seg til opptjeningstid i dagens 

ordning skal samordnes etter bestemmelsene i lov av 6. juli 1957 nr. 26 om 

samordning av pensjons- og trygdeytelser. Dette er en videreføring av dagens 

forskrift § 6 tredje ledd.  

4.4 Forslag til § 4 med kommentarer 

Forslag til § 4: 

§ 4. Reglene om uførepensjon og etterlattepensjon i stortings- og regjeringspensjonsloven 

kapittel 5 og 6 gjelder tilsvarende for medlemmer av pensjonsordningen for 

sametingsrepresentanter og deres etterlatte. Ved omregning av opptjeningstid etter 

lovens § 5-5 andre ledd og § 6-5 andre ledd benyttes omregningsfaktoren som gjelder for 

stortingsrepresentanter.  

 

Kommentarer til bestemmelsen 

Forslaget til ny § 4 innebærer i stor grad en videreføring av dagens regler for 

uførepensjon og etterlattepensjon. Det nye vil være at kravet til opptjeningstid vil 

øke fra dagens krav om 12 års opptjeningstid. I forslaget til § 4 vises det til den nye 

stortings- og regjeringspensjonsloven kapittel 5 og 6. I disse kapitlene vises det til 

lov om Statens pensjonskasses bestemmelser. Det innebærer at kravet til full 

opptjeningstid er 30 år når fratredelsen skjer direkte fra medlemsberettiget stilling.  

For å sikre opptjente rettigheter i pensjonsordningen for sametingsrepresentanter, 

foreslås det at opptjeningstiden for perioden før den nye pensjonsopptjeningen trer i 

kraft skal multipliseres med en omregningsfaktor. Omregningsfaktoren for 

sametingsrepresentanter er 2,5. Dette er den samme faktoren som gjelder for 

stortingsrepresentantenes tidligere opptjeningstid når uføre- og etterlattepensjonen 

skal beregnes. Faktoren på 2,5 framkommer ved å dele 30 år, som er full 

opptjeningstid i Statens pensjonskasse, på 12 år som er full opptjeningstid i dagens 

pensjonsordning for sametingsrepresentanter.  

Arbeidsdepartementet viser ellers til Prop. 9 L (2011-2012) kapittel 9 og 10 for en 

nærmere redegjørelse av forslaget til bestemmelser som departementet nå foreslår 

at også sametingsrepresentantene og deres etterlatte skal være omfattet av.  Det 

vises også til Innst. 97 L (2011-2012) punkt 2.2.7 og 2.2.8.  

4.5 Forslag til § 5 med kommentarer 

Forslag til § 5: 

§ 5. Utgiftene til pensjoner og til pensjonsordningens administrasjon dekkes ved 

pensjonspremier. Sametingsrepresentantene skal, for den tid vedkommende får 
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godtgjørelse, betale et innskudd på 2 prosent av sin godtgjørelse til pensjonsordningen. 

Øvrige utgifter dekkes over Sametingets budsjett.  

Den årlige premie fastsettes i prosent av opptjeningsgrunnlaget. Departementet kan gi 

nærmere regler om beregning og innbetaling av premie.  

 

Kommentarer til bestemmelsen 

Dagens regler for finansiering av pensjonsordningen framgår av forskriftens §§ 7 og 

8. Utgiftene til pensjoner og administrasjon dekkes av pensjonspremier der en del av 

premien dekkes av sametingsrepresentantenes pensjonsinnskudd og resten over 

Sametingets budsjett. Arbeidsdepartementet foreslår at denne ordningen 

videreføres.  

Dagens bestemmelser er slått sammen til en bestemmelse, og det er foretatt mindre 

språklige endringer av ordlyden. Departementet finner det unødvendig at det skal 

gjennomføres forsikringstekniske undersøkelser hvert år av pensjonsordningens 

økonomiske stilling slik dagens § 10 stiller krav om. Denne bestemmelsen foreslås 

derfor ikke videreført. Det skyldes for det første at pensjonsordningen ikke har egne 

fond. For det andre vil en vurdering av pensjonsordningens økonomiske stilling 

være viktig ved fastsettelsen av pensjonspremien. For det tredje vil den økonomiske 

stillingen også være en naturlig del av årsrapporten som skal utarbeides, jf, forslaget 

til ny § 6 nedenfor.  

4.6 Forslag til § 6 med kommentarer 

Forslag til § 6: 

§ 6. Pensjonsordningen administreres av Statens pensjonskasse. Pensjonskassen gir 

årlig en beretning om virksomheten i siste regnskapsår. 

 

Kommentarer til bestemmelsen 

Pensjonsordningen for sametingsrepresentanter administreres i dag av Statens 

pensjonskasse, jf. forskrift om pensjonsordning for sametingsrepresentanter § 9. Det 

framgår videre av § 9 at pensjonsordningen ledes av styret i Statens pensjonskasse.  

Departementet foreslår at Statens pensjonskasse fortsetter som administrator av 

pensjonsordningen. Departementet finner det imidlertid unødvendig å presisere at 

ordningen skal ledes av Pensjonskassens styre.  

I likhet med pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og 

regjeringsmedlemmer bør Statens pensjonskasse gi en årlig beretning om 

virksomheten i siste regnskapsår. Bestemmelsen om slik beretning er utformet i 

samsvar med tilsvarende bestemmelse i lov om Statens pensjonskasse.  
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4.7 Forslag til § 7 med kommentarer 

Forslag til § 7: 

§ 7. Reglene i stortings- og regjeringspensjonsloven gjelder for øvrig så langt de passer.  

 

Kommentarer til bestemmelsen 

Gjennom forslaget til ny § 7 ønsker departementet å sikre at pensjonsordningen for 

sametingsrepresentanter har et tilstrekkelig regelverk for utbetaling og beregning 

av pensjon. I forslagene til de nye §§ 2 - 4 ovenfor er det vist til stortings- og 

regjeringspensjonsloven kapitler 2, 3, 5 og 6. Gjennom forslaget i § 7 vil også de 

øvrige kapitlene i loven få anvendelse så langt de passer i pensjonsordningen for 

sametingsrepresentanter. Det gjelder for eksempel reglene i kapittel 8 om plikten til 

å gi opplysninger, jf. lovens § 8-3, og retten for Pensjonskassen til å innhente 

nødvendig informasjon, jf. lovens § 8-4. Videre vil for eksempel også 

reguleringsbestemmelsene i lovens kapittel 7 gjelde i pensjonsordningen for 

sametingsrepresentanter.  

4.8 Forslag til § 8 med kommentarer 

Dagens § 12 om ikrafttredelse foreslås som ny § 8. Bestemmelsen fastslår at 

forskriften trer i kraft straks. Endringsforskriften som dette høringsnotatet gjelder 

vil ha en særskilt ikrafttredelsesbestemmelse. Se forslaget til forskrift i vedlegg 1 del 

II.   

5 Ikrafttredelse. Økonomiske og administrative konsekvenser 

5.1 Ikrafttredelse 

Arbeidsdepartementet foreslår at endringene i forskriften trer i kraft  etter at 

høringsrunden er avsluttet og høringsinnspillene er vurdert.  

5.2 Økonomiske konsekvenser 

Det er i dag seks representanter som har medlemskap i pensjonsordningen. Fem av 

medlemmene er medlemmer av sametingsrådet. Det sjette medlemmet er 

plenumsleder i sametinget. Ordningen har ingen pensjonister eller medlemmer med 

oppsatte rettigheter. De to eldste medlemmene i ordningen har opptjeningstid fra 1. 

oktober 2003 da dagens ordning ble innført. Disse vil kunne ta ut pensjon fra fylte 65 

år i 2014/2015. Dersom ny ordning innføres i 2012, vil disse ha opptjent 9/12 av full 

pensjon fra ordningen. I tillegg vil de få opptjening fra ny ordning fram til de fratrer 

fra sametingsrådet. I 2020 vil et tredje medlem fylle 65 år og ha rett til pensjon fra 

dagens ordning. Medlemmer som per i dag ikke er medlemmer av sametingsrådet 

vil opptjene pensjon etter nye opptjeningsregler.  

Godtgjørelsen til Sametingets president var 1. mai 2011 kr 921 600. Godtgjørelsen 

ble ikke økt i 2011 og har derfor vært på samme beløp siden 1. mai 2010. Fra 1. mai 
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2012 utgjør presidentens godtgjørelse 80 prosent av regjeringsmedlemmenes 

godtgjørelse.  

Godtgjørelsen til visepresidenten og plenumsleder var 1. mai 2011 kr 724 100 slik 

godtgjørelsen også var fra 1. mai 2010. Fra 1. mai 2012 er godtgjørelsen for 

visepresidenten 80 prosent av presidentens godtgjørelse, mens godtgjørelsen for 

Sametingsrådets øvrige medlemmer og Sametingets plenumsleder er 75 prosent av 

presidentens godtgjørelse.  

Kapittel 14 i Prop. 9 L (2011-2012) omtaler de totale økonomiske konsekvensene av 

forslaget som gjelder for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. De 

økonomiske konsekvensene av forslaget som gjelder for sametingsrepresentanter vil 

være av tilsvarende karakter, selv om innsparingen vil være mindre rent 

beløpsmessig. De første årene etter innføring av ny pensjonsordning, vil det meste 

av pensjonen som utbetales være opptjent i gjeldende ordninger og utgiftene til 

alderspensjon vil i liten grad påvirkes. Etter hvert som stadig færre av pensjonistene 

har opptjening i gjeldende ordning, vil den nye ordningen gi en innsparing i forhold 

til dagens ordning. I Prop. 9 L (2011-2012) er overgang til ny ordning anslått å 

redusere utgiftene i 2060 med om lag 40 prosent av utgiftene i dagens ordning.  

5.3 Administrative konsekvenser 

Forslagene som foreslås for sametingsrepresentantene tilsvarer det som skal gjelde 

for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.  

Det er Statens pensjonskasse som administrerer pensjonsordningen for 

stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Departementet foreslår som 

ovenfor nevnt at Pensjonskassen fortsatt skal administrere pensjonsordningen for 

sametingsrepresentanter.  

En omlegging av sametingsordningen tilsvarende ordningen for 

stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer vil ha små administrative 

konsekvenser for Statens pensjonskasse. 
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Vedlegg 1 Utkast til forskrift 

Forskrift om endring i forskrift 7. november 2003 nr. 1323 om 

pensjonsordning for sametingsrepresentanter  

Fastsatt av Arbeidsdepartementet …….. med hjemmel i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og 

andre samiske rettsforhold (sameloven) § 2-15.  

 

I 

 

I forskrift 7. november 2003 nr. 1323 om pensjonsordning for 

sametingsrepresentanter gjøres følgende endring: 

 

§ 1 skal lyde:  

§ 1. Sametingsrepresentanter som utøver sitt verv på fulltid er medlemmer av 

pensjonsordningen.  

 

§ 2 skal lyde:  

§ 2. Rett til alderspensjon for opptjeningstid fra xx.xx.xxxx har den som har vært 

medlem av pensjonsordningen i minst ett år. Reglene om alderspensjon i lov 16. 

desember 2011 nr. 60 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og 

regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) kapittel 2 gjelder 

tilsvarende for medlemmer av pensjonsordning for sametingsrepresentanter. Ved 

beregning av maksimal samlet pensjon, jfr. lovens § 2-9, for opptjeningstid etter §§ 2 

og 3 i forskriften her, skal denne tilsvare pensjon beregnet etter § 3 for hele 

opptjeningstiden vedkommende har vært sametingsrepresentant. 

 

§ 3 skal lyde:  

§ 3. Rett til alderspensjon for opptjeningstid før xx.xx.xxxx har den som har vært 

medlem av Sametinget, og utøvd sitt verv på fulltid i minst en periode eller i 4 år. Det 

gis likevel alderspensjon for kortere opptjeningstid når summen av opptjeningstid etter 

bestemmelsen her og etter bestemmelsen i § 2 er minst fire år.  

Full alderspensjon etter bestemmelsen her ytes når medlemmet har 12 års 

pensjonsgivende tjenestetid. Er tjenestetiden kortere, ytes en forholdsmessig del. Ved 

pensjonsberegningen avrundes tjenestetiden til nærmeste hele år. 

Pensjonsgrunnlaget fastsettes etter reglene i lov om Statens pensjonskasse kapittel 3.   

Alderspensjon etter bestemmelsen her kan ikke ytes så lenge medlemmet av 

pensjonsordningen er medlem av Sametinget og utøver sitt verv på fulltid. 

Alderspensjon ytes heller ikke så lenge medlemmet av pensjonsordningen er medlem av 
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Stortinget, regjeringen, fylkesting eller er kommunalt ombud, eller er tilsatt i en 

medlemsberettiget stilling i offentlig tjeneste. Har pensjonssøkeren deltidsstilling, kan en 

forholdsmessig del av pensjonen tas ut. Medlemmer av Sametinget som utøver sitt verv 

på deltid kan tilsvarende ta ut en forholdsmessig del av pensjonen. 

For øvrig gjelder stortings- og regjeringspensjonsloven kapittel 3 tilsvarende med 

unntak av § 3-4 andre og femte ledd og § 3-5. Alderspensjonen samordnes etter 

bestemmelsene i lov av 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser.  

 

§ 4 skal lyde:  

§ 4. Reglene om uførepensjon og etterlattepensjon i stortings- og regjeringspensjonsloven 

kapittel 5 og 6 gjelder tilsvarende for medlemmer av pensjonsordningen for 

sametingsrepresentanter og deres etterlatte. Ved omregning av opptjeningstid etter 

lovens § 5-5 andre ledd og § 6-5 andre ledd benyttes omregningsfaktoren som gjelder for 

stortingsrepresentanter.  

 

§ 5 skal lyde:  

§ 5. Utgiftene til pensjoner og til pensjonsordningens administrasjon dekkes ved 

pensjonspremier. Sametingsrepresentantene skal, for den tid vedkommende får 

godtgjørelse, betale et innskudd på 2 prosent av sin godtgjørelse til pensjonsordningen. 

Øvrige utgifter dekkes over Sametingets budsjett.  

Den årlige premie fastsettes i prosent av opptjeningsgrunnlaget. Departementet kan gi 

nærmere regler om beregning og innbetaling av premie.  

 

§ 6 skal lyde:  

§ 6. Pensjonsordningen administreres av Statens pensjonskasse. Pensjonskassen gir 

årlig en beretning om virksomheten i siste regnskapsår. 

 

§ 7 skal lyde:  

§ 7. Reglene i stortings- og regjeringspensjonsloven gjelder for øvrig så langt de passer.  

 

§§ 9, 10 og 11 oppheves. 

 

Nåværende § 12 blir ny § 8. 

 

II 

Endringen trer i kraft xx.xx.xxxx. 


