


Vedlegg til protokoll om SGS 2020 Pensjonsordninger for perioden 16.09.2020 – 31.12.2021 

Endringer fremkommer i fet/understreket og gjennomstreket tekst.  

 

Hjemmelsgrunnlag, ikrafttreden og varighet 

Denne særavtalen er inngått med hjemmel i hovedavtalen del A § 4-3. Hovedtariffavtalens 

bestemmelser og aktuelle sentrale særavtaler gjelder, med mindre noe annet er regulert i denne 

avtalen.  

Særavtalen gjøres gjeldende fra 16.9.2020 til 31.12.2021.  

Særavtalen må sies opp skriftlig med minst tre måneders varsel før utløpstid. Dersom avtalen ikke 

er sagt opp av noen av partene innen fristens utløp, fornyes avtalen for ett år av gangen med 

samme gjensidige oppsigelsesfrist.  

Partene er enige om at en eventuell uenighet i forbindelse med reforhandling av avtalen kan 

bringes inn i Hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2022. 

 

§ 28-2 a Beregning av ektefellepensjon (nettopensjon) 

a) Full årlig ektefellepensjon skal utgjøre 9 prosent av det pensjonsgrunnlaget som det avdøde 

medlemmet hadde (nettopensjon). Se likevel overgangsregler i § 28-2 b punkt b). Med 

pensjonsgrunnlag menes pensjonsgrunnlag fastsatt etter reglene i §§ 4-1 til 4-6. Bestemmelsene i §§ 

14-4 og 14-6 gjelder tilsvarende. Er den avdødes medlemstid 30 år eller mer, ytes det full 

ektefellepensjon. Dersom den avdødes medlemstid er mindre enn 30 år, ytes det redusert 

ektefellepensjon. Pensjonen skal da utgjøre så mange trettideler av full pensjon som den avdøde har 

medlemsår. Dersom den avdøde mottok avtalefestet pensjon eller, alderspensjon eller en tidligere 

oppsatt alders- eller uførepensjon legges samlet faktisk medlemstid til grunn ved beregning av 

pensjonen. Det samme gjelder dersom den avdøde hadde rett til en oppsatt pensjon. Ellers skal den 

medlemstiden den avdøde ville ha fått ved å fortsette i stillingen fram til aldersgrensen legges til 

grunn, men ikke ut over 67 år. Ved fastsettelse av fremtidig stillingsprosent tas utgangspunkt i 

stillingsprosent ved utløpet av siste kvartal før dødsfallet. 

 

§ 28-2 b Beregning av ektefellepensjon (bruttopensjon) 

b)  

Det ytes ektefellepensjon til gjenlevende ektefelle etter denne paragrafen når: 

a) medlemmet døde før 1. januar 2001, 

b) medlemmet døde mellom 1. januar 2001 og 1. februar 2010 og gjenlevende er enke eller 

enkemann etter medlem med medlemskap før 1. oktober 1976, og ellers når gjenlevende er født 

før 1. juli 1950 og avdøde ble medlem før 1. juli 2000, eller 

c) medlemmet døde etter 31. januar 2010 og gjenlevende er født før 1. januar 1955 og avdøde ble 

medlem første gang før 1. oktober 1976 (de pensjonskasser som pr. 30.4.2004 har annen dato 

beholder denne) og ekteskapet ble inngått før 1. januar 2010, og ellers når gjenlevende er født før 



1. juli 1950 og avdøde ble medlem før 1. juli 2000. Når den gjenlevende ektefellen er født før 

1.7.1950, og avdøde ble medlem i pensjonsordningen første gang før 1.7.2000, ytes det 

ektefellepensjon etter denne bestemmelsen. Det samme gjelder når gjenlevende ektefelle er født før 

1.1.1955, og den avdøde ble medlem av pensjonsordningen første gang før 1.10.1976 (de 

pensjonskasser som pr. 30.4.2004 har annen dato beholder denne), og ekteskapet ble inngått før 

1.1.2010.  

Full årlig ektefellepensjon skal utgjøre 39,6 prosent av det pensjonsgrunnlaget som det avdøde 

medlemmet hadde (bruttopensjon). Bestemmelsene i punkt a), tredje til åttende punktum gjelder 

tilsvarende. Pensjonen reduseres ev. etter reglene i § 28-3. Dette gjelder likevel ikke for pensjon til 

enke etter mannlig medlem omfattet av andre punktum. Det gjelder heller ikke for annen 

gjenlevende ektefelle etter andre punktum for medlemstid opptjent etter 1.1.1994. 

Gjenlevende ektefelle som er født i 1954 eller senere, og som omfattes av paragrafen her, skal fra 

måneden etter fylte 67 år helt eller delvis få ektefellepensjonen beregnet etter § 28-2 a. Andelen 

av pensjonen som beregnes etter § 28-2 a, skal tilsvare andelen alderspensjon som gjenlevende vil 

motta etter folketrygdloven kapittel 20. For den delen av pensjonen som er ikke-behovsprøvd 

etter andre ledd tredje punktum, skal ektefellepensjonen beregnet etter § 28-2 a utgjøre 27 

prosent av pensjonsgrunnlaget i stedet for 9 prosent. 

Merknad 

Forskrift av 06.07.2010 nr 1075 gjelder tilsvarende. 

 

§ 28-3 Reduksjon ved inntekt og annen pensjon 

Enkemannspensjon fastsatt etter reglene i § 28-2 punkt b) skal reduseres i henhold til reglene i punkt 

a) og b) nedenfor, i nevnte rekkefølge. Det samme gjelder enkepensjoner fastsatt etter reglene i § 

28-2 punkt b) i de tilfeller medlemmet er innmeldt første gang 01.10.1976 eller seinere. 

a) Dersom den gjenlevende ektefellen samtidig har alderspensjon etter kapittel 2, midlertidig 

uførepensjon eller uførepensjon etter kapittel 4 eller fra en annen tjenestepensjonsordning, skal 

enke- eller enkemannspensjonen reduseres etter bestemmelsene her. 

Har den gjenlevende ektefellen alderspensjon, skal pensjonene ikke overstige et beløp som svarer til 

60 prosent av summen av den gjenlevendes og den avdødes alderspensjoner. Avdødes alderspensjon 

regnes av samme pensjonsgrunnlag og medlemstid som er lagt til grunn for enke- eller 

enkemannspensjonen. Det overskytende beløpet skal gå til fradrag i enke- eller 

enkemannspensjonen. 

Har den gjenlevende ektefellen uførepensjon, skal enke- eller enkemannspensjonen utgjøre det 

beløpet som framkommer etter annet ledd når en benytter en beregnet alderspensjon for den 

gjenlevende ektefellen med samme pensjonsgrunnlag og medlemstid som uførepensjonen. Dersom 

uførepensjonen er gradert, skal den beregnede alderspensjonen graderes tilsvarende. 

b) Når den gjenlevende ektefelle ut fra alder og ervervsevne, foreliggende ervervsmuligheter og 

omstendighetene for øvrig kan ventes å få en årlig ervervsinntekt som overstiger 50 % av 

grunnbeløpet i folketrygden, skal ektefellepensjonen reduseres. Reduksjonen skal utgjøre 40 % av 

den del av forventet årlig ervervsinntekt som overstiger 50 % av grunnbeløpet. Skjer det en vesentlig 

endring i de forhold som har vært avgjørende for fastsettelsen av ektefellepensjonen, kan saken 

prøves på nytt og pensjonen endres eller falle bort. 



Når spørsmål om overgangsstønad eller pensjon fra folketrygden til gjenlevende ektefelle er avgjort, 

skal pensjonen fra pensjonsordningen fastsettes etter den forventede ervervsinntekt som er lagt til 

grunn i folketrygden. Har gjenlevende ektefelle fylt 67 år, skal ektefellepensjonen ikke avkortes med 

mindre vedkommende har ervervsinntekt. Når gjenlevende er fylt 70 år reduseres pensjonen ikke på 

grunn av ervervsinntekt. 

Hvis departementet gir nærmere forskrifter for fastsettelse av ektefellepensjonen i Statens 

pensjonskasse, gjøres tilsvarende bestemmelser gjeldende for denne pensjonsordningen. 

Ektefellepensjon som beregnes som bruttopensjon, jf. § 28-2 bokstav b), reduseres etter 

samordningslovens bestemmelser. 

 

§ 28-7 Registrert partner 

Gjenlevende registrerte partner, jf. ekteskapsloven § 95, har samme rett til ytelser etter dette 

kapittel som gjenlevende ektefelle og fraskilt ektefelle. 

For ektefellepensjon beregnet etter § 28-2 punkt b gjelder reduksjonsreglene i § 28-3. 

 

§ 29-2 Beregning av barnepensjon 

Full årlig barnepensjon skal utgjøre 15 prosent av det pensjonsgrunnlaget som det avdøde 

medlemmet hadde (nettopensjon). Med pensjonsgrunnlag menes pensjonsgrunnlag fastsatt etter 

reglene i §§ 4-1 til 4-6. Bestemmelsene i §§ 14-4 og 14-6 gjelder tilsvarende. 

Er den avdødes pensjonsgivende medlemstid 30 år eller mer, ytes det full barnepensjon. Dersom den 

avdødes medlemstid er mindre enn 30 år, ytes det redusert barnepensjon. Pensjonen skal da utgjøre 

så mange trettideler av full pensjon som den avdøde hadde medlemsår. 

Dersom den avdøde mottok avtalefestet pensjon eller alderspensjon, legges den faktiske 

medlemstiden den avdøde hadde til grunn ved beregning av pensjonen. Ellers skal den medlemstiden 

den avdøde ville ha fått ved å fortsette i stillingen fram til aldersgrensen legges til grunn, men ikke ut 

over 67 år. 

Barnepensjon etter medlem som er død før 1.1.2001 beregnes likevel etter de satser og regler som 

gjaldt ved dødsfallet. 

Har barnet rett til barnepensjon fra TPO etter både moren og faren, får barnet pensjon etter hver av 

dem. 


