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Oslo, 20. januar 2009

Høring —utkast til forskrift om beregning av arbeidsgiverandel i Statens Pensjonskasse

Det vises til høringsbrev av 03.11.2008 fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.
KLP har merket seg at utkastet til forskrift kun medfører en kodifisering av gjeldende praksis i Statens
Pensjonskasse (SPK).
KLP finner det positivt at en slik forskrift skaper mer offentlighet om det forsikringstekniske systemet
i SPK, spesielt på bakgrunn av at den aktuelle gruppen av kunder også vil kunne velge å plassere sin
tjenestepensjonsordning i et livselskap, f. eks. KLP. Transparens bidrar til en ryddig konkurransesituasjon.
Selv om SPKs modell er basert på ordinære forsikringstekniske prinsipper, atskiller finansieringsmodellen seg likevel fra livselskapenes modell i forhold til bl.a. reguleringspremie ved at denne inngår
i den ordinære årspremien. En slik forhåndsfastsatt reguleringspremie vil kunne avvike —i enkelte
tilfeller vesentlig —fra det som blir de faktiske reguleringskostnader og kan dermed bidra til over- eller
underfmansiering. Denne forskjellen fra livselskapenes modell vil kunne bety betydelig forskjell i
likviditetsbelastning på kort sikt. Dette trenger likevel ikke være vesentlig hvis eventuell underfinansiering dekkes inn i løpet av året etter at underfinansieringen er oppstått. Imidlertid er det i § 5 siste ledd
bl.a. slått fast at departementet kan bestemme at inndekning av underfinansiering kan skje over en
lengre periode. Dette vil være positivt sett fra de fleste kunders synspunkt og representere et konkurransefortrinn for SPK fremfor en forsikret ordning i et livselskap. Fra et konkurransemessig perspektiv
er derfor bestemmelsen i forskriftsutkastets § 5 siste ledd lite ønskelig.
Forskriftsutkastet angir verken hvilken grunnlagsrente som skal gjelde eller hvordan grunnlagsrenten
fastsettes. Etter KLPs oppfatning bør dette være regulert på samme måte som grunnlagsrenten for
ordninger i livselskapene. KLP ville finne det naturlig at FAD ved godkjennelsen av SPKs beregningsgrunnlag legger forsikringsvirksomhetsloven og Kredittilsynets minstestandarder utledet av forsikringsvirksomhetsloven til grunn også med hensyn til forutsetninger om dødelighet, uførhet mv.
KLP har for øvrig ingen bemerkninger til forskriftsutkastet.
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