
   

          

   

Akademikerne 

Fridtjof Nansens plass 6, 0160 Oslo 

+47 95 30 90 90                www.akademikerne.no                 post@akademikerne.no    

Arbeids- og Sosialdepartementet 

postmottak@asd.dep.no  

Kun sendt pr epost 

  

 Deres ref: 13/3263 Dato:  13. juni 2014 

  

 

Akademikernes høringsuttalelse vedrørende utkast til endring i forskrift om 

beregning av arbeidsgiverandel m.m. 

 

Akademikerne viser til høring vedrørende utkast til endring i forskrift om beregning av 

arbeidsgiverandel m.m. av 13.03.2014, en forskrift som gjelder virksomheter som har 

medlemskap i Statens pensjonskasse, og som betaler en aktuarielt beregnet 

arbeidsgiverandel (pensjonspremie). 

 

Virksomheter som er omfattet av denne forskriften skal etter departementets høringsnotat 

av konkurransemessige hensyn selv dekke verdien av de pensjonsrettigheter 

arbeidstakerne tjener opp. Det er likevel ikke like krav til premieberegning og 

fondsavsetting i disse pensjonsordningene som i pensjonsordninger i privat sektor. 

 

Akademikerne mener at dersom en virkelig skulle tatt hensyn til konkurransen i markedet, 

burde forpliktelsene i SPK både vært fondert og de burde fulgt samme krav som gjelder for 

pensjonsforpliktelser i private forsikringsselskaper og pensjonskasser som er underlagt EUs 

regelverk for forsikring, og som Finanstilsynet fører tilsyn med.  

 

Til de konkrete endringene støtter Akademikerne at tidsfristen for utsendelse av 

kontoutskrift blir den samme som etter forsikringsvirksomhetsloven, det vil si 5 måneder 

etter årsskiftet.  

 

Forslaget til definisjon av ordinær premie, der det er foreslått at reguleringspremie skal 

inngå i ordinær premie, er ikke lik definisjonen i forsikringsvirksomhetsloven § 10 som 

gjelder for kommunale ordninger. I forsikringsvirksomhetsloven er reguleringspremien 
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ikke en del av ordinær årspremie. Forskriften bør gi samme definisjon av ordinær premie 

som i forsikringsvirksomhetsloven.  

 

Henvisningen til at regler for fastsettelse av åpningsreserve, premiesatser m.m. skal være 

basert på forsikringsmessige bransjestander for tariffer og beregningsrenter er litt 

omtrentlig. Så vidt vi er kjent med finnes det ikke slike bransjestandarder, men 

Finanstilsynet har fastsatt dødelighetsgrunnlag for bruk ved beregning av alderspensjon. 

Videre er det Finanstilsynet som via forskrift til forsikringsvirksomhetsloven angir 

beregningsrente. Ingen andre forutsetninger er gitt i bransjestandarder. Dette bør det tas 

hensyn til ved utforming av retningslinjer knyttet til forskriftens paragrafer. 

 

 

 

 

 

 

 


