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Forslag fra Carl I. Hagen om ny §110 e i Grunnloven. (Grunlovssikre
opparbeidede trygde- og pensjonsrettigheter)

Til Stortinget

Fra tid til annen dukker det opp en debatt om
hvorvidt opparbeidede rettigheter i folketrygdsyste-
met egentlig er til å stole på eller om Stortinget kan
endre folketrygdloven slik at verdien av opptjente
folketrygdpoeng blir redusert eller ytelsene på andre
måter kan reduseres. Det er flere som har hevdet at
Grunnlovens bestemmelse i §97 om at lover ikke
må gis tilbakevirkende kraft vil være en hindring for
at Stortinget kan endre folketrygdloven slik at ytel-
ser eller forventede ytelser blir redusert. Dette er et
syn som forslagsstilleren deler. Andre hevder imid-
lertid at rettigheter som følger av folketrygdloven ik-
ke er vernet mot ny lovgivning gjennom Grunnloven
§ 97. Regjeringen hevder at for slike rettigheter, som
er et resultat av brede samfunnspolitiske prioriterin-
ger, må Grunnloven §75 bokstav a om at det tillig-
ger Stortinget å gi og oppheve lover, gjelde uten den
begrensning som følger av Grunnloven §97. Når det
hevdes at Stortinget når som helst gjennom endring i
folketrygdloven kan redusere de løpende pensjoner
og fjerne folketrygdpoeng og derved tilleggspensjo-
ner som folk baserer sin pensjonisttilværelse på, er
det et sterkt behov for å grunnlovssikre alle oppar-
beidede trygde- og pensjonsrettigheter. Fremskritts-
partiet har alltid ment at opparbeidede rettigheter et-
ter folketrygdloven er beskyttet av Grunnloven.
Fremskrittspartiet kan vanskelig tro at Stortinget har
ment at rettigheter i henhold til folketrygdloven ikke
skulle omfattes av det vern Grunnloven §97 og
§ 105 gir. Når flere har inntatt et standpunkt som et-
ter Fremskrittspartiets mening neppe er i samsvar

med Stortingets vilje er det nødvendig for Stortinget
å slå grunnlovsvernet fast gjennom en ny bestem-
melse i Grunnloven. Fremskrittspartiet er klar over
at det foreligger avgjørelser fra Høyesterett i disse
spørsmål, men anser ikke disse for å være klare og
gode nok.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

f o r s l a g :

Ny § 110 eskal lyde:

Det paaligger Statens Myndigheder at respektere
og sikre oparbeidede Trygde- og Pensionsrettighe-
der.

Oslo, den 27. september 2000

Carl I. Hagen

Referert i Stortingets møte 28. september 2000.
«Forslaget blir under presidentens ansvar å be-

kjentgjøre ved trykken for å komme til avgjørelse på
første, annet eller tredje Storting etter neste valg.»

Kirsti Kolle Grøndahl Signe Øye
president sekretær




