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Svar på Arbeids- og sosialdepartementets høringsnotat av 5. juni 2014 om avvikling av 

styret i Statens pensjonskasse. 

 

 

 

Departementets begrunnelse for å foreslå å avvikle SPK-styret er at administrasjonen er faglig 

kompetent og har gode rutiner for internkontroll og kvalitetssikring. Samtidig er det få 

oppgaver som etter loven er tillagt styret, og flere av disse er igjen delegert til 

administrasjonen. 

 

Samtidig viser en til at styret ”fungerer i dag hovedsakelig som en klagenemnd innenfor det 

pensjonsfaglige området”.  Ett av tre styremedlemmer oppnevnes i dag etter forslag fra 

hovedorganisasjonene. 

 

En slik klagehåndtering er en svært viktig funksjon. Det er av stor betydning at en internt kan 

gjennomgå klagesaker uten at dette skjer i samme administrative regi som førstegangs-

behandlingen. Dette er spesielt viktig nå som det er foreslått å begrense trygderettens oppdrag 

med å ta spesielt hensyn til den svake parten (medlemmet) i en klagetvist.  

 

Høringsnotatet påpeker selv verdien av å ha den kontakten med brukerorganisasjonene som 

dagens styresammensetning innebærer. Det foreslås derfor at en etablerer andre fora for slik 

medvirkning, for eksempel ved at det etableres et brukerforum bestående av lederne fra 

hovedorganisasjonene for arbeidstakerne og arbeidsgiverne med hhv. medlemmer og 

medlemsvirksomheter i Statens pensjonskasse. 

 

 Dersom en erstatter styret med et slikt forum forutsetter vi at det lages et regelverk som ikke 

virker innsnevrende, og gjør det mulig fortsatt å behandle klagesaker på samme måte som i 

dag. 

 

Vårt primære syn er like fullt at en bør opprettholde dagens ordning med partssammensatt 

styre, og med de funksjoner som styret i dag ivaretar. 

 

Med hilsen 

Landslaget for offentlige pensjonister 

 

Isak Rosenvold     Karin S Woldseth 

Styreleder      Daglig leder 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


