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Uppdrag om stöd vid handläggningen av utmärkelsen ”För nit 

och redlighet i rikets tjänst” 

Regeringens beslut 

Regeringen ger Statens tjänstepensionsverk (SPV) i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för att myndigheten ska kunna ge stöd till myndigheter när 

det gäller beräkningen av arbetstagares sammanlagda anställningstid hos 

staten vid handläggningen av utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets 

tjänst” (NOR). I detta ingår att bedöma behovet av författningsändringar. 

SPV ska vid behov inhämta synpunkter från Arbetsgivarverket och andra 

berörda myndigheter. 

SPV ska senast den 30 juni 2023 redovisa uppdraget till Regeringskansliet 

(Finansdepartementet). 

Bakgrund 

Utmärkelsen NOR tilldelas den som har visat nit och redlighet som anställd 

hos staten under minst 30 år. Om en anställd avgår med pension eller om det 

finns särskild anledning kan utmärkelsen komma i fråga redan efter 25 års 

anställningstid.  

Förutsättningarna för tilldelning av NOR regleras i förordningen (1974:225) 

om utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst”. Som utgångspunkt är 

det den myndighet där en arbetstagare är anställd som prövar frågan om 

tilldelning av utmärkelsen. Vid prövningen behöver myndigheten göra en 

beräkning av arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos staten. Om en 

arbetstagare har haft olika statliga arbetsgivare kan information behöva 

inhämtas från flera andra myndigheter. Arbetsgivarverkets skrift om 
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utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst” NOR, Råd till statliga 

arbetsgivare (Agv 2018:1) innehåller råd till myndigheterna gällande 

handläggningen. 

SPV ansvarar för att betala ut tjänstepensioner och andra avtalsförmåner till 

statligt anställda och föra en matrikel som innehåller uppgifter om 

anställningar som är pensionsgrundande för förmånsbestämd ålderspension.  

En del myndigheter vänder sig till SPV i samband med handläggningen av 

NOR för att få uppgifter som kan ligga till grund för beräkningen av 

arbetstagares sammanlagda anställningstid hos staten. Eftersom det finns 

statliga anställningar som inte är pensionsgrundande, och anställningar som 

är pensionsgrundande trots att de inte är statliga, kan beräkningen dock inte 

alltid göras endast utifrån uppgifterna i SPV:s matrikel.  

Flera myndigheter uppger att beräkningen av arbetstagares anställningstid 

hos staten vid handläggningen av NOR är komplex och tidskrävande. Det 

skulle vara därför vara lämpligt om en myndighet gavs i uppgift att ansvara 

för beräkningen. Regeringen bedömer att SPV är mest lämpad för denna 

uppgift.  

På regeringens vägnar 

  

Erik Slottner  

 Elena Roksmann 
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