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Svar på høring - NOU 2016:12 Ideell opprydding   

 

Det vises til brev fra Kulturdepartementet av 5. desember 2016 med vedlegg. 

 

I NOU 2016:12 kommer utvalget med forslag til hvordan en eventuell kompensasjonsordning 

konkret kan gjennomføres og administreres. Utvalget har også redegjort for det juridiske 

handlingsrommet knyttet til anskaffelser og statsstøtte. 

 

Arbeids- og sosialdepartementet går ikke her inn på utvalgets forslag, men har merknader til 

saken som ansvarlig departement for etatsstyring av Statens pensjonskasse (SPK). Vårt 

høringssvar er således knyttet til utvalgets anbefaling om at opptjente pensjonsrettigheter 

overføres fra Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) til SPK, gitt 

beslutning om at staten skal dekke nærmere definerte fremtidige historiske pensjonskostnader. 

 

Utvalget peker på at det kan være fordeler med å overføre opptjente pensjonsrettigheter fra 

KLP til SPK. Utvalget antar at løsningen er enkel å administrere for SPK, noe som har en 

særlig verdi på grunn av den langsiktige tidshorisonten som forvaltning av pensjonsrettigheter 

innebærer. Videre mener utvalget at SPK har den nødvendige administrative kapasitet og 

kompetanse til å foreta utbetalinger av pensjon som knytter seg til de opptjente rettighetene.  

 

Departementet mener at selv om utvalget har pekt på enkelte mulige fordeler med å overføre 

pensjonsrettigheter til SPK, så er de administrative konsekvensene ved en slik overføring ikke 

tilstrekkelig utredet. Departementet mener det er usikkerhet knyttet til hvordan en eventuell 

overføring av pensjonsrettigheter til SPK, og forvaltning av disse skal håndteres.  

 

SPK er ifølge lov om SPK en pensjonsordning for statsansatte. SPK opererer normalt ikke i 



Side 2 

 

flyttemarkedet, jf. flyttereglene i forsikringsvirksomhetsloven som gjelder for private 

pensjonsleverandører. Som følge av dette vil ikke SPKs datasystemer være innrettet på å 

overta opptjente rettigheter maskinelt. Departementet viser for øvrig til vedlagte høringssvar 

fra SPK om administrative konsekvenser i SPK. 

 

 

Vedlegg: SPKs høringssvar datert 28. februar 2017. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Karl A. Bilstad (e.f.)  

ekspedisjonssjef 
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