
Lovvedtak 31
(2010–2011)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 146 L (2010–2011), jf. Prop. 19 L (2010–2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII

I Stortingets møte 13. desember 2010 ble det gjort slikt

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer, høyesterettsdommere, 
sivilombudsmannen og riksrevisor (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden)

I
I lov 14. desember 1951 nr. 11 om pensjonsord-

ning for statsråder gjøres følgende endringer:

§ 3 skal lyde:
Når stillingen som statsråd fratres med rett til

pensjon, er pensjonsgrunnlaget den fastsatte årlige
bruttogodtgjørelsen. Fratres stillingen tidligere, skal
pensjonsgrunnlaget settes til årlig bruttogodtgjørel-
se på fratredelsestidspunktet. For pensjoner som er
under utbetaling per 1. januar 2011, skal pensjons-
grunnlaget per 1. januar 2011 svare til den årlige
fastsatte bruttogodtgjørelsen på dette tidspunktet.
Tilsvarende gjelder for dem som har fratrådt stillin-
gen uten å ta ut pensjon før 1. januar 2011.

Årlig alderspensjon for den som har 3 års tjenes-
tetid, utgjør 42 prosent av pensjonsgrunnlaget.

For hvert tjenesteår utover 3 økes den i annet
ledd nevnte prosentsats med 5. Alderspensjonen reg-
nes dog ikke for mer enn 6 tjenesteår i alt.

For pensjonist som forsørger barn under 18 år,
økes alderspensjonen etter levealdersjustering med
10 prosent for hvert barn. Alderspensjonen med bar-
netillegg må likevel ikke overstige 90 prosent av pen-
sjonsgrunnlaget etter levealdersjustering når pensjo-
nen er beregnet etter full tjenestetid. Er pensjonen
beregnet etter redusert tjenestetid, reduseres be-
grensningen tilsvarende. Tillegget ytes til og med
den måned hvori barnet fyller 18 år, eller i tilfelle ut
måneden etter barnets død.

Ny § 3 a skal lyde: 
Alderspensjon skal levealdersjusteres, det vil si

at den enkeltes pensjon justeres for endringer i be-
folkningens levealder. 

Levealdersjustering gjennomføres ved hjelp av
forholdstall som fastsettes av Arbeids- og velferdsdi-
rektoratet for årskull fra og med 1943-kullet, jf. fol-
ketrygdloven §§ 19-6 og 19-7. 

Alderspensjon skal levealdersjusteres tidligst fra
67 år. Dette gjelder også dersom det er utbetalt al-
derspensjon fra et tidligere tidspunkt. Pensjonen di-
videres med forholdstallet som gjelder ved 67 år. 

Dersom medlemmet fratrer stillingen etter 67 år,
skal forholdstallet på fratredelsestidspunktet benyt-
tes. Det skal likevel ikke benyttes lavere forholdstall
enn 1,000, slik at pensjonen ved full tjenestetid ikke
blir høyere enn 57 prosent av pensjonsgrunnlaget, jf.
§ 3 annet og tredje ledd.

Ny § 3 b skal lyde:
Statsråder som 1. januar 2011 har 15 år eller

mindre igjen til fylte 67 år, skal ha et garantert pen-
sjonsnivå etter bestemmelsene i paragrafen her. 

Garantien gjelder tidligst fra 67 år og anvendes
på summen av 
a) alderspensjonen etter loven her samordnet med

alderspensjon fra folketrygden etter lov om sam-
ordning av pensjons- og trygdeytelser, og

b) alderspensjon fra folketrygden. 
For statsråder som har 3 års tjenestetid, utgjør

det garanterte pensjonsnivået 42 prosent av pen-
sjonsgrunnlaget. For hvert tjenesteår utover 3, til og
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med 6 tjenesteår, økes nevnte prosentsats med 5, jf.
§ 3 annet og tredje ledd.

Dersom summen av pensjoner etter annet ledd er
lavere enn det garanterte pensjonsnivået etter tredje
ledd, skal det utbetales et garantitillegg som svarer
til differansen mellom det garanterte nivået etter
tredje ledd og summen av pensjoner etter andre ledd.
Eventuelle forsørgingstillegg holdes utenfor ved be-
regningen av garantitillegget.

Dersom alderspensjon etter loven her er tatt ut
før eller ved 67 år, skal alderspensjon fra folketryg-
den som inngår i garantiberegningen etter annet ledd
bokstav b, beregnes som basispensjon, jf. folketrygd-
loven § 19-5 første ledd, dividert med forholdstallet
ved 67 år. Eventuelt basispensjonstillegg etter folke-
trygdloven § 19-9 tredje ledd og tillegg etter folke-
trygdloven § 19-14 femte ledd regnes med.

Dersom alderspensjon etter loven her er tatt ut
etter 67 år, skal alderspensjon fra folketrygden som
inngår i garantiberegningen etter annet ledd bokstav
b, beregnes som basispensjon dividert med forholds-
tallet på det tidspunktet medlemmet fratrer med al-
derspensjon etter loven her. Eventuelt basispensjons-
tillegg etter folketrygdloven § 19-9 tredje ledd og til-
legg etter folketrygdloven § 19-14 femte ledd regnes
med. 

Ny § 3 c skal lyde:
Regulering av alderspensjon under utbetaling

foretas ved at pensjonsgrunnlaget reguleres årlig fra
1. mai i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes der-
etter 0,75 prosent. Ved første reguleringstidspunkt
etter pensjonsuttak i månedene juni til april settes
fradraget forholdsmessig ned ut fra når i perioden
pensjonen ble tatt ut. 

Regulering av uførepensjon og enke- og enke-
mannspensjon under utbetaling foretas ved at pen-
sjonsgrunnlaget reguleres årlig fra 1. mai i samsvar
med lønnsveksten fram til fylte 67 år. Deretter regu-
leres pensjonsgrunnlaget i samsvar med lønnsvek-
sten og fratrekkes deretter 0,75 prosent. Bestemmel-
sen i første ledd annet punktum gjelder tilsvarende
ved første regulering etter 67 år. Barnepensjon regu-
leres etter første punktum i leddet her.

Pensjonsgrunnlaget for statsråder som mottar
alderspensjon før 67 år, skal omregnes fra måneden
etter fylte 67 år ved at det oppreguleres med lønns-
veksten fra uttakstidspunktet og fram til omregnings-
tidspunktet. Bestemmelsen i første ledd annet punk-
tum gjelder tilsvarende ved første regulering etter at
pensjonsgrunnlaget er omregnet. 

Pensjonsgrunnlaget for statsråder som fratrer
sin stilling uten rett til straks å få pensjon etter loven
her, reguleres med lønnsveksten fram til tidspunktet
det ytes pensjon etter loven her.

Ved regulering av pensjoner og pensjonsgrunn-
lag etter første til fjerde ledd benyttes de regulerings-
faktorene Kongen fastsetter etter folketrygdloven
§ 19-14 åttende ledd. 

§ 4 første ledd skal lyde:
Er tjenestetiden 3 år eller mindre når rett til uføre-,

enke-, enkemanns- og barnepensjon inntrer, regnes
pensjon på grunnlag av den i § 3 annet ledd fastsatte
alderspensjon. Er tjenestetiden lenger enn 3 år når
rett til slik pensjon inntrer, fastsettes pensjonen på til-
svarende måte som nevnt i § 3 tredje ledd. Netto en-
ke- og enkemannspensjon beregnes som 9 prosent av
pensjonsgrunnlaget og aktuell prosentsats sett i for-
hold til full prosentsats. Netto barnepensjon beregnes
som 15 prosent av pensjonsgrunnlaget og aktuell pro-
sentsats sett i forhold til full prosentsats. For uføre-
pensjon, enke- og enkemannspensjon og barnepen-
sjon som er under utbetaling per 1. januar 2011, skal
pensjonsgrunnlaget per 1. januar 2011 svare til den
årlige fastsatte bruttogodtgjørelsen på dette tids-
punktet.

§ 4 nytt femte ledd:
Bestemmelsene i § 3 a om levealdersjustering og

§ 3 b om garantert pensjonsnivå får ikke anvendelse
ved beregning av uførepensjon.

II
I lov 6. mai 1966 om pensjonsordning for Stortin-

gets ombudsmann for forvaltningen gjøres følgende
endringer:

§ 1 skal lyde:
Loven omfatter dem som er utnevnt til stilling

som Stortingets ombudsmann for forvaltningen før 1.
januar 2011.

Nåværende § 1 blir § 2 og skal lyde:
Stortingets ombudsmann for forvaltningen skal

være medlem av Statens pensjonskasse med rettighe-
ter og plikter etter lov av 28. juli 1949 nr. 26 om Sta-
tens pensjonskasse med de unntak som er fastsatt
nedenfor.

Etter 4 års tjeneste ytes alderspensjon som svarer
til 44 prosent av pensjonsgrunnlaget. Når ombuds-
mannen fratrer stillingen med rett til pensjon, er pen-
sjonsgrunnlaget den fastsatte årlige bruttogodtgjø-
relsen for høyesterettsdommere. Fratres stillingen
tidligere, skal pensjonsgrunnlaget settes til årlig
bruttogodtgjørelse på fratredelsestidspunktet. For
pensjoner som er under utbetaling per 1. januar
2011, skal pensjonsgrunnlaget per 1. januar 2011
svare til den årlige fastsatte bruttogodtgjørelsen på
dette tidspunktet. Tilsvarende gjelder for dem som
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har fratrådt stillingen uten å ta ut pensjon før 1. ja-
nuar 2011. For hvert tjenesteår utover 4 økes nevnte
prosentsats med 3 ½. Alderspensjon beregnes ikke
for mer enn 8 tjenesteår i alt.

Uførepensjon og familiepensjon beregnes etter 8
års tjenestetid, hvis pensjonstilfellet inntrer under
ombudsmannens funksjonstid. For slike pensjoner
som er under utbetaling per 1. januar 2011, skal pen-
sjonsgrunnlaget per 1. januar 2011 svare til den år-
lige fastsatte bruttogodtgjørelsen for høyesteretts-
dommere på dette tidspunktet. 

Alderspensjon levealdersjusteres etter lov om
Statens pensjonskasse § 24, likevel slik at pensjonen
ved uttak etter 67 år ikke blir høyere enn pensjonsni-
vået etter § 2 annet ledd.

Medlem kan ha krav på et garantert pensjonsnivå
etter reglene i lov om Statens pensjonskasse § 24 a,
likevel slik at for ombudsmenn som har fire års tje-
nestetid, utgjør det garanterte pensjonsnivået 44 pst.
av pensjonsgrunnlaget. For hvert tjenesteår utover 4,
til og med 8 tjenesteår, økes nevnte prosentsats med
3,5. 

Pensjoner etter denne lov reguleres etter lov om
Statens pensjonskasse § 42.

Nåværende § 2 blir ny § 3. I andre ledd endres «Sta-
tens Pensjonskasse» til «Statens pensjonskasse».

III
I lov 12. juni 1981 nr. 61 om pensjonsordning for

stortingsrepresentanter gjøres følgende endringer:

I § 2 første og annet ledd og i § 5 tredje ledd strykes
ordet «ordentlig» eller «ordentlige».

§ 4 skal lyde:
Når vervet som stortingsrepresentant fratres med

rett til pensjon, er pensjonsgrunnlaget den fastsatte
årlige bruttogodtgjørelsen. Fratres vervet tidligere,
skal pensjonsgrunnlaget settes til årlig bruttogodt-
gjørelse på fratredelsestidspunktet. For pensjoner
som er under utbetaling per 1. januar 2011, skal pen-
sjonsgrunnlaget per 1. januar 2011 svare til den år-
lige fastsatte bruttogodtgjørelsen på dette tidspunk-
tet. Tilsvarende gjelder for dem som har fratrådt ver-
vet uten å ta ut pensjon før 1. januar 2011. 

For 12 ordentlige Storting ytes av denne pen-
sjonsordningen full alderspensjon (jfr. paragraf 2) lik
66 prosent av pensjonsgrunnlaget.

For dem som har hatt kortere funksjonstid enn 12
ordentlige Storting, skal alderspensjonen reduseres i
forhold til det antall ordentlige Storting representan-
ten har deltatt i.

For pensjonister som forsørger barn, økes alders-
pensjonen etter levealdersjustering med 10 prosent
av pensjonen for hvert barn. Alderspensjonen med

barnetillegg må likevel ikke overstige 90 prosent av
pensjonsgrunnlaget etter levealdersjustering når
pensjonen er beregnet etter full tjenestetid. Er pen-
sjonen beregnet etter redusert tjenestetid, reduseres
begrensningen tilsvarende. Barnetillegg betales ut
den måned barnet fyller 18 år eller i tilfelle måneden
etter barnets død.

Ny § 4 a skal lyde: 
Alderspensjon skal levealdersjusteres, det vil si

at den enkeltes pensjon justeres for endringer i be-
folkningens levealder. 

Levealdersjustering gjennomføres ved hjelp av
forholdstall som fastsettes av Arbeids- og velferdsdi-
rektoratet for årskull fra og med 1943-kullet, jf. fol-
ketrygdloven §§ 19-6 og 19-7. 

Alderspensjon skal levealdersjusteres tidligst fra
67 år. Dette gjelder også dersom det er utbetalt al-
derspensjon fra et tidligere tidspunkt. Pensjonen di-
videres med forholdstallet som gjelder ved 67 år. 

Dersom medlemmet fratrer stillingen etter 67 år,
skal forholdstallet på fratredelsestidspunktet benyt-
tes. Det skal likevel ikke benyttes lavere forholdstall
enn 1,000, slik at pensjonen ved full tjenestetid ikke
blir høyere enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget, jf.
§ 4 annet og tredje ledd.

Ny § 4 b skal lyde:
Stortingsrepresentanter som 1. januar 2011 har

15 år eller mindre igjen til fylte 67 år, skal ha et ga-
rantert pensjonsnivå etter bestemmelsene i paragra-
fen her. 

Garantien gjelder tidligst fra 67 år og anvendes
på summen av
a) alderspensjonen etter loven her samordnet med

alderspensjon fra folketrygden etter lov om sam-
ordning av pensjons- og trygdeytelser og

b) alderspensjon fra folketrygden. 
For stortingsrepresentanter som har 12 års funk-

sjonstid eller mer, utgjør det garanterte pensjonsni-
vået 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. For stor-
tingsrepresentanter som har mindre enn 12 års funk-
sjonstid, utgjør det garanterte pensjonsnivået et for-
holdsmessig beløp, jf. § 4 annet og tredje ledd. 

Dersom summen av pensjoner etter annet ledd er
lavere enn det garanterte pensjonsnivået etter tredje
ledd, skal det utbetales et garantitillegg som svarer
til differansen mellom det garanterte nivået etter
tredje ledd og summen av pensjoner etter annet ledd.
Eventuelle forsørgingstillegg holdes utenfor ved be-
regningen av garantitillegget.

Dersom alderspensjon etter loven her er tatt ut
før eller ved 67 år, skal alderspensjon fra folketryg-
den som inngår i garantiberegningen etter annet ledd
bokstav b, beregnes som basispensjon, jf. folketrygd-
loven § 19-5 første ledd, dividert med forholdstallet
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ved 67 år. Eventuelt basispensjonstillegg etter folke-
trygdloven § 19-9 tredje ledd og tillegg etter folke-
trygdloven § 19-14 femte ledd regnes med.

Dersom alderspensjon etter loven her er tatt ut
etter 67 år, skal alderspensjon fra folketrygden som
inngår i garantiberegningen etter annet ledd bokstav
b, beregnes som basispensjon dividert med forholds-
tallet på det tidspunktet medlemmet fratrer med al-
derspensjon etter loven her. Eventuelt basispensjons-
tillegg etter folketrygdloven § 19-9 tredje ledd og til-
legg etter folketrygdloven § 19-14 femte ledd regnes
med. 

Ny § 4 c skal lyde: 
Regulering av alderspensjon under utbetaling

foretas ved at pensjonsgrunnlaget reguleres årlig fra
1. mai i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes der-
etter 0,75 prosent. Ved første reguleringstidspunkt
etter pensjonsuttak i månedene juni til april settes
fradraget forholdsmessig ned ut fra når i perioden
pensjonen ble tatt ut. 

Regulering av uførepensjon og etterlattepensjon
under utbetaling foretas ved at pensjonsgrunnlaget
reguleres årlig fra 1. mai i samsvar med lønnsveksten
fram til fylte 67 år. Deretter reguleres pensjons-
grunnlaget i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes
deretter 0,75 prosent. Bestemmelsen i første ledd an-
net punktum gjelder tilsvarende ved første regulering
etter 67 år. Barnepensjon reguleres etter første punk-
tum i leddet her. 

Pensjonsgrunnlaget for stortingsrepresentanter
som mottar alderspensjon før 67 år, skal omregnes
fra måneden etter fylte 67 år ved at det oppreguleres
med lønnsveksten fra uttakstidspunktet og fram til
omregningstidspunktet. Bestemmelsen i første ledd
annet punktum gjelder tilsvarende ved første regule-
ring etter at pensjonsgrunnlaget er omregnet. 

Pensjonsgrunnlaget for stortingsrepresentanter
som fratrer sin stilling uten rett til straks å få pensjon
etter loven her, reguleres med lønnsveksten fram til
tidspunktet det ytes pensjon etter loven her.

Ved regulering av pensjoner og pensjonsgrunn-
lag etter første til fjerde ledd benyttes de regulerings-
faktorene Kongen fastsetter etter folketrygdloven
§ 19-14 åttende ledd. 

§ 5 andre ledd skal lyde:
Uførepensjonens størrelse beregnes etter samme

regler og satser som alderpensjon etter § 4. Bestem-
melsene i § 4 a om levealdersjustering og § 4 b om
garantert pensjonsnivå får ikke anvendelse ved be-
regning av uførepensjon. Er vedkommende delvis er-
vervsfør, kan pensjonen reduseres etter reglene i fol-
ketrygdloven § 12-11.

§ 6 nytt tredje og fjerde ledd skal lyde:
For uførepensjon, enke- og enkemannspensjon

og barnepensjon som er under utbetaling per 1. januar
2011, skal pensjonsgrunnlaget per 1. januar 2011
svare til den årlige fastsatte bruttogodtgjørelsen på
dette tidspunktet.

Det er et vilkår for rett til ytelser etter denne lo-
ven at pensjonssøkeren setter fram krav om tilsvaren-
de ytelser etter folketrygdloven. Departementet gir
forskrift med nærmere bestemmelser.

IV
I lov 21. mai 1982 nr. 25 om tillegg til lov 28. juli

1949 om Statens Pensjonskasse gjøres følgende end-
ringer:

I lovens tittel endres navnet «Statens Pensjons-
kasse» til «Statens pensjonskasse». 

§ 1 skal lyde:
Loven omfatter dem som er utnevnt til medlem av

Høyesterett før 1. januar 2011.

Nåværende § 1 blir § 2. 

§ 3 skal lyde:
Alderspensjon ved full tjenestetid skal være 57

prosent av pensjonsgrunnlaget. Når stillingen som
høyesterettsdommer fratres med rett til pensjon, er
pensjonsgrunnlaget den fastsatte årlige bruttogodt-
gjørelsen. Fratres stillingen tidligere, skal pensjons-
grunnlaget settes til årlig bruttogodtgjørelse på fra-
tredelsestidspunktet. For pensjoner som er under ut-
betaling per 1. januar 2011, skal pensjonsgrunnlaget
per 1. januar 2011 svare til den årlige fastsatte brut-
togodtgjørelse på dette tidspunktet. Tilsvarende gjel-
der for dem som har fratrådt stillingen uten å ta ut
pensjon før 1. januar 2011.

Alderspensjonen levealdersjusteres etter lov 28.
juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse § 24, like-
vel slik at pensjonen ved uttak etter 67 år og ved full
tjenestetid ikke blir høyere enn 57 prosent av pen-
sjonsgrunnlaget.

Et medlem kan ha krav på et garantert pensjons-
nivå etter reglene i lov om Statens pensjonskasse § 24
a, likevel slik at det garanterte pensjonsnivået for
medlemmer med full tjenestetid er 57 prosent av pen-
sjonsgrunnlaget.

Pensjoner etter denne lov reguleres etter lov om
Statens pensjonskasse § 42.

Nåværende §§ 3 og 4 blir § 4 og ny § 5. 
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V
I lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen gjøres

følgende endringer: 

§ 6 første ledd skal lyde: 
Riksrevisorenes lønn fastsettes av Stortingets

presidentskap. Riksrevisor skal være medlem av Sta-
tens pensjonskasse med rettigheter og plikter etter
lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse.

Ny § 6 a skal lyde: 
§ 6 a Pensjonsordning for riksrevisorer utnevnt før 

1. januar 2011
For dem som er utnevnt til riksrevisor før

1. januar 2011 skal pensjonen beregnes etter reglene
i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse
med de særlige reglene som følger av paragrafen
her. 

For riksrevisorer som fratrer sitt embete etter fyl-
te 67 år, skal tjenestetiden ved pensjonsberegningen
etter lov om Statens pensjonskasse forhøyes med inn-
til 15 år. Tjenestetiden forhøyes på tilsvarende måte
ved beregning av uføre-, enke-, enkemanns- og bar-
nepensjon.

Riksrevisorenes alderspensjon ved full tjeneste-
tid er 57 prosent av pensjonsgrunnlaget. Når stillin-
gen som riksrevisor fratres med rett til pensjon, er
pensjonsgrunnlaget den fastsatte årlige bruttogodt-

gjørelsen. Fratres stillingen tidligere, skal pensjons-
grunnlaget settes til årlig bruttogodtgjørelse på fra-
tredelsestidspunktet. For pensjoner som er under ut-
betaling per 1. januar 2011, skal pensjonsgrunnlaget
per 1. januar 2011 svare til den årlige fastsatte brut-
togodtgjørelse på dette tidspunktet. Tilsvarende gjel-
der for dem som har fratrådt stillingen uten å ta ut
pensjon før 1. januar 2011.

Alderspensjonen levealdersjusteres etter lov om
Statens pensjonskasse § 24, likevel slik at pensjonen
ved uttak etter 67 år og ved full tjenestetid ikke blir
høyere enn 57 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Et medlem kan ha krav på et garantert pensjons-
nivå etter reglene i lov om Statens pensjonskasse
§ 24 a, likevel slik at det garanterte pensjonsnivået
for medlemmer med full tjenestetid er 57 prosent av
pensjonsgrunnlaget.

Pensjoner etter paragrafen her reguleres etter
lov om Statens pensjonskasse § 42.

VI
Loven trer i kraft 1. januar 2011.
Lov 14. desember 1951 nr. 11 om pensjonsord-

ning for statsråder § 3 fjerde ledd nye annet og tredje
punktum og lov 12. juni 1981 nr. 61 om pensjonsord-
ning for stortingsrepresentanter § 4 fjerde ledd nye an-
net til fjerde punktum gjøres ikke gjeldende for perso-
ner som på ikrafttredelsestidspunktet mottar barnetil-
legg for mer enn tre barn. 

Dag Terje Andersen
president
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