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Vi viser til brev fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 3. november 2008
vedlagt utkast til forskrift om ovennevnte.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har sett det som hensiktsmessig å
utarbeide forskrift til lov om Statens Pensjonskasse (pensjonsloven) § 18 for å skape
mer offentlighet om det forsikringstekniske systemet som har vært praktisert i en
årrekke, og fremmer på denne bakgrunn forslag om at systemet forskriftsfestes. En
arbeidsgruppe har hatt som oppgave å utarbeide et nytt utkast til forskrift og tilhørende
retningslinjer. Forskriften skal ifølge Fornyings- og administrasjonsdepartementet gi
hjemmel til å fastsette retningslinjer for Statens Pensjonskasse for utarbeidelse av
forslag til åpningsbalanser ved opprettelsen av fiktive fond, samt til premiefastsettelse
og håndtering av sluttoppgjør mv. for premiebetalende medlemmer i Statens
Pensjonskasse.

Finansdepartementets vurdering
Finansdepartementet har forelagt forskriftsutkastet for Kredittilsynet. Kredittilsynets
brev av 13. januar 2009 følger vedlagt. Kredittilsynet påpeker i brevet at ordinære
forsikringsselskaper ikke vil ha adgang til å kreve ytterligere premie (tilleggsbetaling) i
forhold til hva som er krevd inn. Premiebetalingene er foretatt med endelig virkning.
Statens Pensjonskasse er ikke omfattet av forsikringsvirksomhetsloven, men er
regulert av en særlov. Fornyings- og administrasjonsdepartementet må ta standpunkt til



om Statens Pensjonskasse skal legge til grunn et annet prinsipp vedrørende mulighet
for tilleggsbetaling enn det ordinære forsikringsselskaper har adgang til.
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HØRING  -  UTKAST TIL FORSKRIFT OM BEREGNING  AV  ARBEIDSGIVERANDEL
I STATENS PENSJONSKASSE

Kredittilsynet viser til Finansdepartementets brev av 11. desember2008 med oversendelse av
Fornyings- og Administrasjonsdepartementets høringsbrev av 3. november 2008, samt til
Kredittilsynets brev til Finansdepartementet-av 9. januar 2009.

Høringsbrevet omhandler utkast til forskrift om beregning av arbeidsgiverandelen i Statens
Pensjonskasse. Kredittilsynet har vurdert utkastet til forskrift ut fra de regler som gjelder for
livsforsikringsselskaper og pensjonskasser mht. finansiering av pensjonsinnretningenes
forsikringsforpliktelser. Kredittilsynet viser i denne sammenheng til Kredittilsynets brev av 13.
mai 2005 til Finansdepartementet til tilsvarende utkast til forskrift i 2005. Det vises til følgende
avsnitt i Kredittilsynets brev i 2005.

I§  7  i utkastet som har likhetstrekk med § 8b-8  i  forsikringsvirksomhetsloven er det

foreslått at endringer i beregningsgrunnlaget også vil kunne gjelde opptjente

pensjonsrettigheter. Det synes å medføre at SPK skal kunne kreve en tilleggspremie
relatert til opptjente pensjonsrettigheter. Dette år utover hva vi vil anta at et

orsikrin sselska kan kreve etter 'eldende rett. Endringer  i  forutsetningene i

beregningsgrunnlaget er  i  forhold til opptjente rettigheter noe et livsforsikringsselskap

har risikoen for. Vi har med et forbehold antatt at det samme vil gjelde når nytt kapittel
8a  i  forsikringsvirksomhetsloven trer i kraf tl .

Foreliggende utkastet til forskrift legger i §§ 4 og 6 opp til virksomheten skal betale
"tilleggspremier" for eventuell justering av underfinansiering av opptjente rettigheter i
pensjonsordningen. Disse forhold er omtalt i andre og tredje avsnitt på side 3 i høringsbrevet om
behandling av "underskudd" i virksomhetenes pensjonsordning og i det som står på side 4 annet
og tredje avsnitt bla om sluttoppgjør ved utmelding av pensjonsordningen fra SPK.
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Kredittilsynet vil for orden skyld bemerke at verken et forsikringsselskap eller en pensjonskasse
ihht. forsikringsvirksomhetsloven av 2005 kan stille krav om at forsikringstaker skal i innbetale
tilleggspremier for å dekke en underfinansiering i pensjonsordning. Bruk av overskudd til et slikt
formål krever ihht. lovens § 9-11 dessuten samtykke fra Kredittilsynet. Det samme gjaldt i
hovedsak under forsikringsvirksomhetsloven av 1988.

Med hilsen
Kredittilsynet

Erik Myhre
seksjonssjef \K)l'Acrzb

Ragnhild Wiborg
tilsynsrådgiver
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