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HØRING —FORSLAGOM Å AVVIKLESTYRET I STATENS PENSJONSKASSE

Om avvikling av styret og endringer i reglene

Vi viser til brev fra Arbeids- og sosialdepartementetav 4.6.2014vedlagthøringsnotat med
forslagom å avvildestyreti Statenspensjonskasseog til endringeri lov om Statens
pensjonskasse.

Høringsnotatet har i sitt punkt 1 «Innledning»en ikkehelt riktigbeskrivelseav styret i Statens
pensjonskasseog dets oppgaver i dag,når det sies:

«Statenspensjonskasseharsidenetableringeni 1917værtorganisertmedetsDIre.Gjennomåreneslophar
Statenspen.jonskassesoppgaverogorganisenngendretsegvesentlig.,Siretstidligerefunksjonsometreelt
stre hargradvisfalt bort,ogdet un ereri da hovedsakelisomenkla enemndinnenordet ens'ons-
faAge området»(vårunderstrekning).

Styreti Statenspensjonskassehar fungert som en nemnd for avgjørelseav visse typer saker
på det pensjonsfagligeområdet. Styrethar imidlertidikke fungert som en klagenemnd,i det
det er Trygderetten og i noen få tilfellerArbeids-og sosialdepartementetog Kommunal- og
moderniseringsdepartementetsom er anke- og klageinstanser.Styreter og har vært i all
hovedsak førsteinstans for enkelte typer av enkeltavgjørelserpå det pensjonsfaglige
området.

Avgjørelsesbreddenav saker,som har vært forelagtstyret,har stadigkrympet. I begynnelsen
av Statenspensjonskassesvirksomhetavgjordestyretalleuførepensjonssaker,i tilleggtil visse
typer av saker særligvedrørende etterlattepensjonog vartpenger.Etter hvert som det ble
flereog fleresaker innenfor nevnte områder,måtte styretdelegerestadigflere delområder.I

..........

dag har styretde saksområdersom er omtalt i høringsnotatetspunkt 4 om «Srets sammen-
setningogoppgaveri dag».Dette er sakerhvor det er litepraksispå området, og avgjørelsenee•••
av utpreget skjønnsmessigkarakter. •

• .•. ..... ..
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Med den reduserte avgjørelsesbredden har også antall saker blitt redusert vesentlig i de senere
år. Dette har videre medført at antall styremøter hvert år har sunket til et fåtall.

Det kan likevel sies at bruken av styre i nevnte saker har medført at sakene har fått en meget
seriøs behandling i Statens pensjonskasse. Sakene har blitt vurdert av flere personer på ulike
nivåer i Pensjonskassen, supplert med en tidligere høyesterettsdommer sittende i styret, slik
at sakene har vært opplyst i sin fulle bredde.

Statens pensjonskasse er enig med Arbeids- og sosialdepartementet i at de oppgavene som
styret i dag sitter igjen med, kan ivaretas av administrasjonen i Pensjonskassen.

Ut fra det som er nevnt i departementets høringsnotat og i vårt brev av i dag, anbefaler
Statens pensjonskasse at styret for Pensjonskassen avvikles. Hvis styret avvildes fra årsskiftet,
anbefaler vi at styret for Pensjonskassen avvikles med virkning fra 31.12.2014 (ikke 1.1.2015
som anbefalt av departementet).

Som en følge av dette, må en rekke bestemmelser i lov om Statens pensjonskasse endres. Det
vises her til punkt 7 i departementets høringsnotat.

Avtale om samordning av pensjonsrettigheter, Overføringsavtalen, har bestemmelser relatert
til «s?retfor Statenspensjonskasse»,som må endres. Dette gjelder §§ 3 første og sjuende ledd og
18 første ledd. Statens pensjonskasse vil selv ta initiativ til disse endringene etter at pensjons-
kasseloven er endret.

Særskiltom høringsnotatet punkt 6 om «Forsøksordningmed brukerforum»

Statens pensjonskasse forvalter en kollektiv pensjonsordning for medlemsvirksomhetene
(arbeidsgiverne) og medlemmene (arbeidstakerne). Arbeidsgiver- og arbeidstaker-
organisasjonene hvor arbeidsgiverne og medlemmene i Pensjonskassen er organisert, er
derfor nyttige og viktige samarbeidspartnere for Pensjonskassen og interessenter i hvordan
virksomhetene drives og utvikler seg.

Vi støtter derfor forslaget til at det etableres en ordning som sikrer faste kontaktmøter
mellom lederne av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og administrerende direktør
i Statens pensjonskasse. Siden det i noen saker kan være forskjellige interesser mellom
arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, bør det være separate kontaktmøter med
arbeidsgiverne og arbeidstakerne. I samråd med partene bør det lages et nærmere mandat for
disse kontaktmøtene for å sikre at kontaktordningen blir forpliktende og nyttig både for
organisasjonene og Statens pensjonskasse.

Vennlig hilsen

mri .5/Ifelbø
Administrerende direktør
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