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Sentrale forskrifter

INNHOLD

Lov om Statens pensjonskasse.

Kapitel 1. Formål og organisasjon. Samordning.

    § 1. Statens pensjonskasse er en statsgarantert kasse til dekning av de pensjoner som etter denne eller andre lover skal utbetales

av...

    § 2. Pensjonskassen hører administrativt under det departement som Kongen bestemmer.

    § 3. (Opphevet ved lov 26 mai 2000 nr. 37.)...

    § 4. Ytelsene som gis i medhold av denne loven, samordnes etter bestemmelsene i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av

pensjons- og...

Kapitel 2. Medlemskap.

    § 5. Arbeidstakere tilsatt i statens tjeneste med minst 14 arbeidstimer pr. uke er medlemmer av Pensjonskassen. Lærere tilsatt i

statens...

    § 6. For å kunne være medlem av Pensjonskassen må arbeidstakeren samtidig være trygdet etter folketrygdloven kapittel 2, og

betale...

    § 7. Medlemmer av regjeringen går ikke inn under denne lov. Hvis noen ved sin inntreden i regjeringen innehar innlemmet stilling,

skal han...

    § 8. Den som ved sin tilsetting i innlemmet stilling har mindre enn fem år igjen til aldersgrensen, blir ikke medlem av

Pensjonskassen med...

    § 9. For innehavere av stillinger som er eller blir innlemmet i Pensjonskassen, jf. § 5, kan departementet bestemme at de skal

være...

    § 10. (Opphevet ved lov 26 mai 2000 nr. 37 (ikr. 1 jan 2001 iflg. res. 26 mai 2000 nr. 447).)...

Kapitel 3. Pensjonsgrunnlag.

    § 11. Arbeidstakerens pensjonsgrunnlag er den faste arbeidsinntekt for det arbeidsforhold som gir rett til medlemskap i

Pensjonskassen.

    § 12. (Opphevet ved lov 21 mai 1982 nr. 27.)...

    § 13. Departementet kan i særlige tilfelle fastsette særskilte pensjonsgrunnlag.

    § 14. Den pensjonsgivende inntekt begrenses til tolv ganger folketrygdens grunnbeløp.

    § 15. Når en arbeidstaker har hatt arbeid med varierende arbeidstid, skal det ved pensjoneringen fastsettes et gjennomsnittlig...

    § 16. En arbeidstaker betaler innskott på 2 pst. av pensjonsgrunnlaget. I den tid et medlem har redusert lønn på grunn av

permisjon,...

    § 17. Den som utbetaler lønnen, er uten godtgjøring fra Pensjonskassen ansvarlig for å holde tilbake og innbetale innskott til...

    § 18. Departementet kan bestemme at det for visse grupper arbeidstakere skal betales en arbeidsgiverandel i tillegg til

medlemmets eget...

Kapitel 4. Tjenestetid.

    § 19. Som tjenestetid ved beregning av pensjon regnes den tid arbeidstakeren har vært medlem av Pensjonskassen. Det kan

fastsettes ved...

    § 20. Som tjenestetid regnes også den tid medlemmet:...

Kapitel 5. Alderspensjon.

    § 21. Et medlem får alderspensjon når han helt eller delvis fratrer sin stilling ved eller etter den aldersgrense som gjelder for...

    § 21A. Statens pensjonskasse kan bevilge straks løpende alderspensjon til arbeidstaker som i løpet av de siste 10 år har gått over

fra...

    § 22. Pensjonen beregnes av medlemmets pensjonsgrunnlag når han fratrer stillingen, jf. likevel § 15.

    § 23. Fratrer et medlem sin stilling med minst tre års tjenestetid, men uten rett til straks å få pensjon etter denne lov eller lov om...

    § 24. Alderspensjon skal levealdersjusteres, det vil si at den enkeltes pensjon justeres for endringer i befolkningens levealder.

    § 24a. Medlemmer som 1. januar 2011 har 15 år eller mindre igjen til fylte 67 år, skal ha et garantert pensjonsnivå etter reglene i...

    § 25. En arbeidstaker som samtidig tjener opp rett til pensjon i mer enn ett arbeidsforhold og fratrer et av disse med rett til

løpende...

    § 26. Alderspensjon etter § 21 løper fra den første dag i måneden etter at medlemmet ikke oppebærer lønn, og etter § 23 første

ledd fra...

Kapitel 6. Uførepensjon.

    § 27. Et medlem skal inntil det når aldersgrensen, ha uførepensjon når han fratrer sin stilling på grunn av sykdom eller skade og
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