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Midlertidig tienestegiøingi en høyere lønnet stilling

Det har vært ulik praksis for hvotdan pensjonsgrunnlaget ved midlertidig tjenestegtrøttngi en

LrøyercIønnetstilling harværtpraktisert og rappoltett til Statens pensjonskasse.

Når et medlem midiertidig tjenestegjør r enbøyerelønnet stilling, skal den øktelønnenbzre
regnes med i pensjonsgrunnlaget detsom fungeringen er ment å vate i over toåt. For 

I

medlernmer som harværtbeordret til tjeneste i enhøyere lønnet sdlling i utlandet, haxvi 
I

hittil tatt økningen med i pensjonsgrunnlaget også detsom fungeringen hatvartkortere enn I

to hr.

Statens pensionskasse endter ptaksis
Vi endrer nå denne pfaksisen. Lønn ifotbindelse med midlertidig tjenestegJØr1ng tas kun
..-_.-__-Pffi&fipensjonsgrunnlaget ved fungedng over to år. Dette gjeldet dermed også ved beotdring

til utenlandsti eneste.

Væt oppmerksom på datoen t. iult2012
For at dere skal få mulighet til å endte allerede inngåtte avtaler, og foreta nødvendige

tilpasninger i interne systemer, har.irbesluttet å endre praksisen fn ogmed 1. aprJ,2012'

Virkningstidspunktet er satt til 1. juli 2072.Dette betyr dermed at:

c Vi opprettholdet tidligete ptaksis fot personer som reiser ut til og med 31. jun2012.
o Vi medregnet tillegget for personer som teiser ut fra ogmed 1. jult 201,2 hvis den

midletidige tjenestegjøringen et ment hvzre i met enn to år'

. Vi endrer ingen pensjoner som allerede er satt i gang.

Hva og hvotdan skal det rapporteres?
Midletidig tjenestegjødng med ellet uten midlertidig høyere lønn ogf el7er tillegg, skal ikke

rapporteres til Statens pensjonskasse detsom stillingen er ment hvate undet to år. Da skal

lønn og/el7er tillegg i ordinært stillingsfothold tappottetes

Er den midletidige tjenestegjøringen derimot ment å vare met efln to år, skal den

midletidige lønnen rapporteres, og det skal da "hukes av" for dette enten i lønnssystemet

ellet i Arb eidsgiverp ottalen.
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Aktuelt regelverk
Regelvetketfor.hva som inngår i pensjonsgnrnnlaget ved midlertidig tjenestegøingihøyere
Iønnet stilling er hjemlet i lov om Statens pensjonskasse $ 15 andre ledd med tilhørende
forskrift av 1,9.3.7984 m.231,9.

Midletidig opprykk av gipefl fungering, konstitusjon og lignende, fåt ikke vfukning
for pensjonsgrunnlaget hvis vadgheten er under to år. Det utbetales nettolønn av det

høyercgrunnlag med eventuell tefusjon av diffetansen mellorn innskuddene for de to
pensjonsgrunnlag hvis vadgheten blir mindte enn to år.

Et opprykket egen lig beregnet å.bE vatrg, slik at midlettidighetefl er av formellart
f.eks. av bevilgningsmessige grunner, ellet hvor sn tidligete stillingsinnehaver fottsatt
har permisjon, men ikke kan regnes å skulle gjeninntte, gjelder de vanlige grunnregler
fra opprykket frrnet sted.

Disse tegler gjelder fta 1,. mai7984.

Forskriften er tolket slik at den skal gjelde innen samlne arbeidsgivet. Verken høyereIønn
eller høyere till"gg, som for eksempel beotdringstillegg ved midlertidig tjenestegjøring, skal

inngå som en del av pensjonsgrunnlaget i Statens pensjonskasse, detsom midlertidigheten er

rnent å" ha en varighet under to åt, og vedkommende skal tilbake til sin ordinære stilling ellet
sluttet hos arbeidsgiveren ettet den midletidige tjenestegjødngen.

Luter dere på noe?
Dete finner mer informasjon om rappottering av medlemsdataphwww.spk.no. Dete kan
også kontakte oss på telefon 02775.
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