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Høring - forslag om å avvikle styret i SPK 
 
Vi viser til departementets høringsbrev av 4. juni 2014 med forslag om å avvikle styret i Statens 

pensjonskasse. 

 

Departementet mener at styrets funksjon som reelt styre gradvis har falt bort, og at styret i dag i all 

hovedsak fungerer som en klagenemnd innen det pensjonsfaglige området. Høringsnotatet viser 

også til behovet for og ønsket om en klarere styringsstruktur mellom departementet og SPK, samt 

til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder til bruk av styrer i staten fra 2006, som 

uttaler at man kritisk skal vurdere behovet for styrer i forvaltningsorganer. 

 

Unio går i mot departementets forslag. Vi mener det er fornuftig å videreføre styret i SPK og at 

departementet heller bør ta en gjennomgang av de oppgaver og det mandat styret skal ha. Vi mener 

styrerepresentasjonen sikrer organisasjonene innsikt og mulighet til å følge driften og arbeidet i 

SPK. Vi viser også til at styret i dag behandler saker hvor det er rom for skjønn i forhold til 

tolkning av regelverket for pensjonsordningen. Dette skjønnet er et verdifullt bidrag til det 

juridiske skjønnet som gjøres i administrasjonen i SPK. Unio mener også at 

tjenestemannsorganisasjonene innehar en kompetanse på det pensjonsfaglige området og en 

kontakt med brukerne som i høyeste grad er nyttig for SPK. Denne kontakten bør heller styrkes 

gjennom en revitalisering av styret enn en avvikling. 

 

Unio mener departementet tar lett på den mulighet enkeltpersoner har til å anke saker inn for 

Trygderetten. Det vil være i tråd med myndighetenes bestrebelser på å forenkle forvaltningen om 

flere klagesaker kunne avgjøres i et styre framfor at pensjonister og uføre skal måtte ta sakene til 

Trygderetten som allerede har stor belastning og lang saksbehandlingstid. 

 

I forbindelse med at høringsnotatet peker på Trygderetten for klagesaker, vil vi også minne om at 

Arbeids- og sosialdepartementet i en annen høringssak foreslår vesentlige endringer i 

Trygderettens funksjon som vil svekke den trygdedes muligheter til å nå fram overfor 

forvaltningen. Vi viser her til Unios høringssvar av 25.6.2014 om endringene for Trygderettens 

del. Dette gjør at det blir viktigere enn før å opprettholde gode klageordninger innenfor SPK-

systemet. 
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Vi viser også til at Forsikringsvirksomhetsloven kap 7 har regler for pensjonskasser, blant annet 

krav om at pensjonskasser skal ha et styre og at medlemmene i pensjonskassen skal være 

representert i styret. Selv om forsikringsvirksomhetsloven ikke gjelder for SPK, er det naturlig å se 

hen til reglene i § 7-6 som gir uttrykk for de medbestemmelses- og kontrollfunksjoner en 

styreplass kan gi.  

 

Kommunale pensjonskasser har styrer hvor medlemmene/pensjonistene er representert. Den 

kommunale tjenestepensjonsordningen som er tariffestet ledes av et styre jfr HTA vedlegg 5, kap 

16. Pensjonsordningen for sykepleiere har et styre hvor medlemmene/pensjonistene har en av tre 

styreplasser. Den nyetablerte pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet har et styre 

hvor arbeidstakerorganisasjonene har flere styreplasser.  

 

Unio oppfatter at alle de ovenfor nevnte pensjonskasser/pensjonsordningers krav til styre og 

styrenes sammensetning uttrykker demokratiske krav til medbestemmelse og medvirkning. Vi 

mener det er uheldig om SPK går i motsatt retning og avvikler styret for SPK.  

 

Departementet foreslår å erstatte styret med et brukerforum som en prøveordning i ett år for å 

ivareta medlemmenes interesser. Vi mener et mer uformelt brukerforum ikke i samme utstrekning 

kan ivareta den kontakten med tjenestemannsorganisasjonene som et styre kan gjøre.  
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