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utkast til forskrift om beregning av arbeidsgiverandel i Statens
Høringssak
Pensjonskasse
Statens Pensjonskasse (SPK) viser til departementets brev av 3. november 2008,
med spørsmål om SPKs merknader til utkast til "Forskrift om beregning av
arbeidsgiverandel m.m.". SPK har gjennomgått forskriftsutkastet, og har følgende
merknader til saken:

Generelle merknader

1.

Det er ønskelig med en bestemmelse som stiller opp en oppsigelsesfrist der en
virksomhet ønsker å si opp sin pensjonsordning i SPK. Et innspill til hvordan er
slik bestemmelse kan lyde, kan være den oppsigelsesbestemmelsen som gjelder for
oppsigelse av tilslutning Felles Kommunal Pensjonsordning i KLP: "Den enkelte
forsikringstaker kan si opp avtalen om tilslutning til Fellesordningen med to
måneders frist til opphør ved kalenderårets slutt".
Endelig bør det vurderes å ta inn en egen ikrafttredelsesbestemmelse.

Merknader til enkelte av bestemmelsene

2.
Til

i forskriftsutkastet

2:

Bokstav c og d: Vi vil foreslå at man erstatter uttrykket "pensjonsforpliktelser" med
uttrykket "forsikringsmessige avsetninger". Årsaken er at det første uttrykket
benyttes av SPK i forbindelse med beregning av premiereserven utført for kunden
med sikte på bruk i dennes regnskap (NRS-beregninger). Et kjennetegn ved denne
beregningen er at kundene i noen grad kan påvirke forutsetningene som
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beregningen skal utføres etter. Det andre uttrykket (forsikringsrnessige avsetninger)
er beregning av premiereserven ut fra SPKs parametre, og er det som er den
relevante beregningen i denne forskriften.
Det omtalte forholdet må rettes opp både i bokstav c og d. Videre kan uttrykket
"pensjonsforpliktelse" i bokstav c andre punktum erstattes med "avsetning
(premiereserve)".
Bokstavi Her er det definert hva man legger i hendelser som det etter gjeldende lov
ikke er anledning til å forsikre. Vi vil foreslå at man også nevner "premie" som skal
dekke inn underfinansiering i pensjonsordningen, i dag ofte kalt
amortiseringspremie. Videre vil vi foreslå at man i tilknytning til reguleringspremie
presiserer at det er snakk om reguleringspremie både for pensjonister, medlemmer
med oppsatt pensjonsrett og yrkesaktive.
Bokstavj: Vi vil foreslå at man bruker flertallsforrnen, slik at det står
"medlemsvirksomhetenes" pensjonsordning osv.
Bokstav k og1:Som en følge av det som framgår av våre merknader til bokstavene c
og d over, kan uttrykket "pensjonsforpliktelsene" erstattes med "forsikringsmessige
avsetninger".

Til

5 3:

Etter SPKs syn bør det foreslås en regel om at åpningsbalanser som fastsettes etter
forskriftens ikrafttreden, skjer ned endelig virkning. Årsaken er at den motsatte
løsningen —der man kan endre åpningsbalanse —er svært arbeidskrevende. Særlig
gjelder dette dersom man skal kunne reberegne åpningsbalansen også med små
endringer. Endelig nevnes at kvaliteten på SPKs medlemsdata nå er så god at
endringer av medlemsdata tilbake i tid nå er mindre aktuell enn tidligere.

5:
I første ledd andre punktum foreslår vi at man etter uttrykket "kontoen" føyer
"utskriften" for å vise at det er utskriften fra den kontoen SPK fører som er det
aktuelle. Videre foreslår vi at man legger inn at kontoen skal inneholde en økonomisk
status over pensjonsordningen per 31. desember den enkelte år. På den måten får
man bedre fram hva statusen skal inneholde. Videre foreslår vi at siste delen av
setningen "og representerer det forsikringstekniske oppgjøret som hvert år skal
foretas i medlemsvirksomhetens pensjonsordning" erstattes med "og skal ta
utgangspunkt i det forsikringstekniske oppgjøret som hvert år skal foretas i
pensjonsordningen". Årsaken er at det forsikringstekniske oppgjøret skjer på
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pensjonsinnretningsnivå (pensjonsordningen SPK), mens virksomheten gjennom
kontoutskriften får vite "sin andel" av dette oppgjøret.

Til

6:

I bestemmelsen bør det tas med en passus om at sluttoppgjøret skal skje med
virkning fra et årsskifte, siden det uansett er basert på det forsikringstekniske
oppgjøret i ordningen. Og dette fastsettes hvert årsskifte.

* * *
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