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HØRING NOU 2005: 15 - OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON -
TILLEGGSUTTALELSE

Vi viser til Kredittilsynets høringsuttalelse av 8. august 2005. Saken ble behandlet av
Kredittilsynets Styre 22. august 2005.

Styret i Kredittilsynet slutter seg til den oversendte høringsuttalelsen. Styret vil understreke
viktigheten av at Kredittilsynet bruker sine  ressurser  på de forsikringsfaglige oppgaver som det
er naturlig at tilsynet har ansvar for og ikke belastes med registrerings- og kontrolloppgaver som
bedre kan utføres av andre. Det vises i denne sammenheng  særlig til  følgende del av
høringsuttalelsen:

Hvor mye ressurser Kredittilsynet kan legge i kontroll med at foretakene oppretter pensjons-

ordninger i samsvar med lov om obligatorisk tjenestepensjon må avveies mot behovet for bruk av

ressurser til de overordnede mål for tilsynsarbeidet, herunder soliditetstilsyn og tilsyn med

virksomhetsreglene. Kredittilsynet kan ikke se at det er noen naturlig oppgavefor tilsynet å treffe

sanksjonerbare pålegg overfor foretak som ikke har oppfylt plikten som sådan til å opprette

pensjonsordning. Det kan bli ressurskrevende hvis mange av de minste foretakene viser seg å

ikke oppfylle plikten. På den annen side er det grunn til å regne med at varsel om tvangsmulkt

hvis pålegget ikke oppfylles vil være tilstrekkelig for å få foretak til å opprette pensjonsordning. I

vurderingen legger Kredittilsynet til grunn at det vil være ligningsmyndighetene eller andre som

gjennom etablerte rapporteringssystemer i første omgang vil ha en oversikt over hvilke foretak

som ikke har oppfylt sin forpliktelse til å opprette en pensjonsordning. En slik arbeidsoppgave

for ligningsmyndighetene vil primært være en registrerings- og kontrolloppgave og ikke en

tilsynsoppgave, se også kommentarene foran. En har for øvrig merket seg kommentarene under

spesialmerknadene til § 12 i kapittel 13, der det blant annet sies følgende:

KREDITTILSYNET side 1 av 2

Postadresse: Besøksadresse : Telefon: 22 93 98 00 post@kredi tt ilsynet.no
Postboks 100 Bry n Østensjøveien 43 Telefaks: 22 63 02 26 www.kredi tt ilsynet.no
0611 Oslo 0667 Oslo Org. nr.: 840747972



Bestemmelsen innebærer ingen pliktfor Kredittilsynet til å føre oppsøkende tilsyn med om

foretak overholder plikten, men bestemmelsen gir Kredittilsynet grunnlag for å reagere dersom

informasjon tilsier at et foretak ikke overholder sine plikter etter loven.

Vurdering av og kontroll med at ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger er å anse som like

gode som en innskuddsbasert minimumsordning vil i større grad være en forlengelse av de

oppgaver Kredittilsynet allerede har etter pensjonslovene. Kredittilsynet legger til grunn at

denne kontrollmessige tilsynsoppgaven i all hovedsak må gå på pensjonsfaglige forhold. Kredit-

tilsynet vil under enhver omstendighet presisere at tilsynet må baseres på henvendelser fra

arbeidstakere, fagforeninger, foretak og institusjonene selv.

En må for øvrig påregne at antall henvendelser om forståelsen av regelverket kan få et betydelig

omfang. Kredittilsynet legger til grunn at Finansdepartementet tar hensyn til det økte ressurs-

behovet for Kredittilsynet ved utarbeidelsen av budsjettforslaget for 2006 og senere. Det kan

også nevnes at dersom Kredittilsynet fortsatt skal være 100 prosent finansiert av institusjoner

under tilsyn, må kostnader knyttet til tilsyn med lov om obligatorisk tjenestepensjon utliknes på

pensjonstilbyderne.

Med hilsen
Kredittilsynet

ven- enrang e s
avdelmgsdlrektØr
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