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Høring —forslag til endringer i forskriftom beregning av arbeidsgiverandel

Vi viser til Arbeids- og sosialdepartementets brev av 13. mars 2014 med forslag til endringer i
forskrift 22. desember 2009 nr. 1804 om beregning av arbeidsgiverandel m.m., og vi har følgende
merknader:

Til § 4:Andre ledd bør utgå. Årsaken er at premie for hendelser som ikke er forsikringsbare
håndteres ulikt i våre ulike kundesegmenter og premiekategorier. Det er derfor mer
hensiktsmessig å beskrive dette mer detaljert i retningslinjene. Fjerde ledd er ikke helt korrekt.
Forslag til ny tekst: «Statens pensjonskasse skal innen 1. juni sende budsjett for påfølgende års
premie til virksomheten.»

Til § 5: I andre og tredje ledd bør teksten «i løpet av» byttes ut med «senest». Årsaken er at ved
innføringen av hendelsesbasert premie, så vil det kun bli små beløp på over-/underfinansieringen.
Det vil da være ønskelig å utbetale/få innbetalt beløpet det samme året som kontoutskriften
foreligger. Ved å endre teksten til «senest», vil teksten være dekkende for kunder med både
fastsats og hendelsesbasert prernie.

Til § 6:Nytt første ledd kan gi inntrykk av at forskriften bare gjelder for virksomheter som selv
søker om utmelding. Både i første og andre ledd er det likevel en henvisning til lov om Statens
pensjonskasse § 5 fierde ledd, som sier at departementet kan bestemme at arbeidstakere i en
virksomhet utenfor statstjenesten ikke lenger skal være medlemmer i Statens pensjonskasse.
Dersom en virksomhet som departementet har bestemt skal betale arbeidsgiverandel ikke lenger
fyller kravene til å være innlemmet, legger Statens pensjonskasse til grunn at utmelding fortsatt
kan skje uten søknad fra virksomheten og at forskriften også får anvendelse i slike tilfeller.
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