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Høringssvar - utkast til forskrift om beregning av arbeidsgiverandel i Statens
Pensjonskasse
Det vises til mottatt høringsnotat av 3. november 2008.
I tilknytning til sitt høringssvar ønsker Spekter å ta opp følgende forhold av prinsipiell karakter i
relasjon til Statens Pensjonskasse (SPK):
SPK sin mulighet til å utvikle et justert bruttoprodukt
Fondering av SPK i stedet for ordningen med fiktive fond, alternativt en omlegging av
ordningen med fiktive fond
Det understrekes fra Spekters side at disse forhold kun tas opp i relasjon til de fristilte virksomhetene
som har etablert åpningsbalanse.

1.

Justert bruttoprodukt
Ved behandlingen av Statsbudsjettet 2004 ble det gitt tilslutning til at SPK skulle gis mulighet
til å utvikle et justert bruttoprodukt. Regjeringen Bondevik valgte imidlertid å stanse SPKs
produktutvikling under henvisning til at det framtidige pensjonssystemet i Norge først måtte
avklares nærmere, slik at SPK på denne måten skulle bli gitt bedre mulighet til å tilpasse
produktspekteret til det framtidige pensjonssystemet.
For flere av de statlige fristilte virksomhetene som har beholdt SPK som pensjonsleverandør
er det aktuelt å vurdere tilpasninger i sine tjenestepensjonsordninger for ikke å ha en
konkurranseulempe og fordyrende ordning som medlem i SPK. I dagens situasjon vil dette
medføre at virksomheten må bytte pensjonsleverandør for å oppnå dette ved at SPK ikke har
alternativer å tilby i forhold til eksisterende bruttoordning.
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2.

Fondering
I innstillingen fra Pensjonskommisjonen i 2004 ble det foreslått at SPKs pensjonsforpliktelser
skulle fonderes, hovedsakelig for på den måten å synliggjøre pensjonskostnadene. I St.meld.
nr. 12 (2004-2005) ble det konkludert med at det ikke var reelle behov for å fondere SPK samt
at dette ville kreve endringer i retningslinjene for fmanspolitikken. Spekter har forståelse for
de vurderinger som ble gjort i denne forbindelse.
De fristilte virksomhetene med åpningsbalanse kan imidlertid vurderes separat, og det er klare
grunner til å gjøre dette. Ved fondering for disse virksomhetene ville SPK kunne gå over til
fondsforvaltning på linje med øvrige pensjonsleverandører. Pensjon er i hovedsak sparing og
langsiktig avkastning på pensjonsmidlene vil være helt avgjørende for pensjonspremien i en
ytelsesordning. Ved at SPK har en annen "avkastningsmodell" enn øvrige
pensjonsleverandører vil dette på sikt gi SPK en ulempe i konkurranse for å beholde de fristilte
virksomhetene. Dessuten vil en slik omlegging gi de fristilte virksomhetene en avkastning på
pensjonsmidlene på samme måte som virksomheter med pensjonsordninger hos andre
pensjonsleverandører. Et alternativ til fondering vil være å utvide ordningen med fiktive fond
til flere plasseringsalternativer enn i dagens ordning.

Spekter mener det ville være formålstjenlig at disse forholdene blir tatt opp til ny vurdering som et
alternativ for de fristilte virksomhetene hvor det er etablert åpningsbalanse.

I forhold til foreliggende utkast til forskrift har Spekter følgende merknader:
§ 4 Premie:
Forslaget legger til grunn at det ikke vil bli spesifisert reguleringspremie og heller ikke premie
for ikke forsikringsbare ytelser, men at dette inkluderes i ordinær premie.
Spekter mener prinsipielt at de enkelte elementene i pensjonsordningens kostnader bør
spesifiseres, og ber om at det vurderes om man kan anvende de samme prinsipper som
benyttes av andre pensjonsleverandører.
6 Slutto

Sør:

Det foreslås at departementet kan bestemme at det skal foretas sluttoppgjør for virksomheter
med åpningsbalanse.
Ut fra Spekters vurdering skaper dette en usikkerhet for berørte virksomheter. Hvis det først er besluttet etablering av åpningsbalanse, vil det være mest riktig at det automatisk foretas
sluttoppgjør hvis virksomheten ikke lenger er medlem av SPK.
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