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Høringssvar: Høring - NOU 2017: 3 Folketrygdens ytelser til etterlatte 

Innledning
NSF forstår behovet for å gjennomgå etterlatteytelsene i Folketrygden. Disse har i liten grad vært gjennomgått siden 
innføringen i 1967. Vi er enige i at mange samfunnsmessige forhold har endret seg siden den gang noe som kan tilsi en 
vurdering av ytelsenes treffsikkerhet. Utredningen peker på at ekteskap som tildelingskriterium for en trygdeytelse kan 
være vanskelig når antallet ekteskap har gått ned og samboerskap gått opp,. Antallet år man er i ekteskap har gått ned, 
blant annet som følge av senere alder for inngåelse av ekteskap og familieetablering. Antall skilsmisser har tredoblet 
seg og flere gifter seg mer enn en gang. Kvinners yrkesdeltakelse har økt betydelig siden 1967, antallet barn i 
husholdninger har gått ned. Økt innvandring skaper større variasjon i kulturbakgrunn og familiemønstre. 

Dette samt pensjonsreformens mål om å styrke arbeidslinja og fremtidig bærekraft i pensjonssystemet samt økt 
individualisering i pensjonssystemet krever ifølge utredningen endringer i  dagens etterlatteytelser.

NSF vil ikke kommentere de enkelte forslagene i detalj. Vi ønsker i stedet komme med noen overordnede synspunkter 
knyttet til forslagene om å omgjøre ektefellepensjoner til omstillingsytelse i inntil  3 år og gradvis utfasing av 
ektefelletillegg til alderspensjonene i folketrygden.

Vi vil  påpeke at det fortsatt er store kjønnsforskjeller når det gjelder lønn, yrkesdeltakelse og pensjon i Norge.  Det 
kjønnsdelte arbeidsmarkedet innebærer at  vi fortsatt har et stort likelønnsproblem. I 2015 utgjør kvinners lønn 86% av 
menns. I tillegg jobber kvinner deltid i langt større grad enn menn, noe utredningen også beskriver. 

Dette medfører et pensjonsgap mellom menn og kvinner som ikke er beskrevet i rapporten. Dette er imidlertid beskrevet  
i EU-rapporten  Gender Gap in pensions http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf  som viser at Norge på ingen måte fremstår som et av de mest 
likestilte land i verden, i motsetning til hva NOU 2017:3 beskriver at Norge ofte oppfattes som. EU-rapporten beskriver i 
kapittel 2 et pensjonsgap i Norge som er om lag dobbelt så stort som lønnsgapet. Vi antar dermed at utformingen av 
pensjonsreglene gir et stort bidrag til dette gapet. Etterlatteytelsene har frem til i dag bidratt til utjevning av 
inntektsfordeling mellom kvinner og menn. 76% av de gjenlevende ektefellene i folketrygden er kvinner og 
etterlattepensjon utgjør et klart større bidrag i kvinners totale inntekt sammenliknet med menn.
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NSF er  derfor bekymret for et økende pensjonsgap mellom menn og kvinner dersom forslagene blir vedtatt. Dette er 
allerede påpekt blant annet av forskerne Elin Halvorsen og  Aksel West Pedersen som i en artikkel fra mars 2017 viser 
til at kjønnsforskjellene i årlig pensjon vil øke med 3% i kvinners disfavør for personer født etter 1963 dersom forslagene 
gjennomføres (http://www.dagbladet.no/kultur/umoderne-ytelser-til-etterlatte/67366809).  De som rammes av dette er 
dagens yrkesaktive i 50-årene og yngre som også omfattes fullt ut av ny folketrygd. NSF vil klart advare mot forslag som 
øker pensjonsgapet mellom menn og kvinner.

I Sverige beskriver utredningen Jamstallda pensioner fra 2016 enkepensjonens betydning for kvinners pensjonsnivå og 
viser at det i liten grad har skjedd endringer i yrkesdeltakingen blant kvinner etter 1990 da enkepensjonen ble gjort 
tidsbegrenset, men med svært lange overgangsregler. Den utjevnende effekt enkepensjonen har hatt mellom kjønnene 
er nå avtakende på grunn av endringen til tidsbegrenset ytelse.  
(http://www.regeringen.se/49e105/contentassets/606495c8c331429a8b812eb24e93e25b/jamstallda-pensioner-ds-
2016_19.pdf). Som følge av utredningen har Sverige nylig laget en handlingsplan for likestilte pensjoner hvor 
enkepensjonens betydning inngår. 
http://www.regeringen.se/48f3f5/contentassets/403fa31eb314440ab150c0bc962cb3e2/handlingsplan-for-jamstallda-
pensioner.pdf Det hadde etter vårt syn vært en fordel om NOU 2017:3  i større grad hadde beskrevet pensjonsgapet 
mellom kvinner og menn og tydeligere vist endringsforslagenes betydning for kjønnsgapet mellom kvinner og menn i 
Norge slik man nå gjør i Sverige. 

Vi er videre bekymret for at forslagene vil fremtvinge private, forsikrede løsninger for de som har råd til dette. Dette vil 
innebære en privatisering av noe som tidligere var forsikret i folketrygden.  Det må forventes at forsikringsmarkedet i 
økende grad vil tilby og markedsføre forsikringsprodukter målrettet mot ektefelles bortfall dersom endringsforslagene 
vedtas. NSF mener dette vil medføre økte og uønskede forskjeller og en betydelig endring av folketrygdens 
fordelingsprofil og målsetting om sikring av tilvant levestandard.

Innsparingen av utvalgets samlede forslag er beregnet til samlet 450 millioner årlig  i 2025 og 2.5 mrd pr år rundt 2050. 
Dette representerer betydelige innsparinger som har sitt motstykke i reduserte ytelser til i all hovedsak kvinner. Vi viser 
til våre kommentarer om kjønnsgapet mht  pensjon og fastholder at dette er et endringsforslag med betydelig 
kjønnsskjev effekt.

Utredningen beskriver forholdet til offentlige tjenestepensjoner som i 2001 ble gjort om til nettopensjoner. Satsen i 
nettoordningene er fastlagt under forutsetning om at det ligger en ytelse fra folketrygden i bunn. Det må derfor forventes 
at en gjennomføring av forslaget, vil medføre behov for en  ny vurdering av nivået på netto ektefellepensjoner i de 
offentlige tjenestepensjonene.

I kap 6.9 omtales overgangsløsning for personer som på ikraftredelsestidspunktet har en løpende etterlattepensjon. Det 
foreslås å teknisk konvertere den allerede løpende ytelsen med sikte på å gi om lag samme nettoinntekt som før 
ikrafttredelsen. Utvalget foreslår en løsning tilsvarende den man benyttet ved omlegging av uførepensjon til nytt 
regelverk for uføretrygd.
NSF vil påpeke at omleggingen til uføretrygd har medført en rekke uheldige situasjoner der forventningen og Stortingets 
forutsetninger om å opprettholde inntektsnivå ikke har vist seg å holde stikk. En rekke reparasjoner i regelverk har i 
denne forbindelse vært nødvendig. Mange har måttet tåle betydelig inntektsnedgang i strid med forutsetningene. Vi vil 
derfor advare mot å kopiere modellen slik det beskrives i utredningen at man har til hensikt. Det må i  alle fall gjøres 
grundigere jobb i regelverksutformingen. 

Vi kan ikke se at forholdet til Grunnloven er vurdert i særlig grad av utvalget ut over en fotnote om Borthen-saken avsagt 
i Høyesterett.  Når forslagene gjør inngrep i opparbeidede posisjoner/innvilget ektefellepensjon, bør forholdet til 
Grunnlovens tilbakevirkningsforbud vurderes og omtales, selv om det er kjent at avledete rettigheter i folketrygden har 
et  svakere vern enn visse andre ytelser som for eksempel opparbeidet tjenestepensjon.
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Med vennlig hilsen

Harald Jesnes Marit Gjerdalen
Forhandlingssjef Advokat

Kopi: [Kopi her] 
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