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Forord

Denne brukerhåndboken - <Forpliktelser for leverandører av kommunal tjenestepensjon
overfor Overføringsavtalens Silcringsordning> - er utgitt av Sikringsordningen.

Brukerhåndboken lister opp det ansvar avtalepartene har i henhold til Sikringsordningens
vedtekter og relevante vedtak fattet av Sikringsordningens styre. Relevante vedtak er gjengitt i
de enkelte kapitler i håndboken. Styrets tolkningsforståelse og konklusjoner på de angitte
områder anses forpliktende for avtalepartene. Hvis ikke annet er sagt, har styrevedtakene
virkning fra styrevedtaksdato.

Brukerhåndboken er ment som et praktisk oppslagsverk for ansatte hos avtalepartene. Den er
sist oppdatert 07 .09.2018.
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I Bakgrunn

1.1 Etablering av Sikringsordningen
Sikringsordningen ble opprettet ved avtale om overføring og samordning av
pensjonsrettigheter (<Overføringsavtalen>) (vedlegg 4) - mellom Statens pensjonskasse og
andre leverandører av offentlig tjenestepensjon, jf. lov om Statens pensjonskasse $ 46.

Konstituerende styremøte ble avholdt 06. 05.200 8

Vedtekter for Sikringsordningen ble vedtatt på konstituerende styremøte 06.05.2008, endret
på styremøte 14.08.2008 og godkjent av Fomyings- og administrasjonsdepartementet (FAD)
18.08.2008. Vedtektene er senere endret ved flere tilfeller, og endringene er godkjent av
departementet.(Vedlegg I )

1.2 Formål
Formålet med Sikringsordningen er nedfelt i Sikringsordningens vedtekter $ 3 som lyder:

<Overføringsavtalens Silwingsordning skal bidra til å silve pensjonsrettigheter
opparbeidet hos arbeidsgivere som opphører ved konkurs/akkord eller ved annet
opphør, eller som ikke betaler premie vedforfall, så langt det er midler i
Silcringsordningen>.

1.3 Hva Sikringsordningen dekker
Etter Sikringsordningens vedtekter $ 5 skal Sikringsordningen, så langt det er midler i
ordningen, <<finansiere premie for ikke-forsilvingsbare ytelser i kommunal pensjonsordning
med Overføringsavtale, dersom slike premier ikke betales av arbeidsgiver> i nærrnere
bestemte tilfeller.

Med <ikke-forsilcringsbare ytelser> menes ytelser knyttet til:

o G-regulering (av løpende og oppsatte pensjoner)
o Tidlig pensjon (85-årsregelen)
o Bruttogaranti. (Dekning av høyere pensjonsytelse enn hva som er forsikret når

inngående refusjoner ikke er tilstrekkelig til å dekke differansen. Det vises til at
Overføringsavtalen sikrer at denestetid fra annen offentlig tjenestepensjonsinnretning
omfattet av Overføringsavtalen, skal medregnes på pensjoneringstidspunktet. Gjelder
også opprettholdelse av samlet pensjonsnivå ved reduksjon av folketrygdens ytelser.

1.4 Hva Sikringsordningen ikke dekker
Etter Sikringsordningens vedtekter $ 6 skal Sikringsordningen ikke foreta utbetaling for å
sikre ny opptjeningstid under Overføringsavtalen (ordinær premie). Sikringsordningen skal
ikke foreta utbetaling til sikring av rettigheter knyttet til AFP før 65 hr.

Etter Sikringsordningens vedtekter $ 6 kan Sikringsordningens styre ved konkurs hos en
arbeidsgiver i spesielle tilfeller, dersom det er tilstrekkelig midler i ordningen, sikre
pensjonsopptjening fram til konkurstidspunktet, men senest frem til datoen for opphør av
ansettel se sforholdet.
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2 Tilslutning til Overføringsavtalen

2.1 Hjemmel
Bestemmelse om tilslutningserklæring følger av Overføringsavtalen $ 3 (4) som lyder:

"Avtaleparten garantererfor den delen av pensjonsrettighetene som det er betalt
premiefor og som avtaleparten etter gjeldende lovgivning har adgang til åforsilve.
Avtaleparten er også ansvarligfor at de arbeidsgivere som har pensjonsordning som
er administrert av avtale-parten, påtar seg de forpliktelsene somfremgår av avtalen,
se særlig $ 5, ved at arbeidsgiverne avgir erklæring til sin avtalepart om tilslutning til
Overføringsavtalen. Avtaleparten videreformidler denne til selcretariatene for
Overføringsavtalen og Silcringsordningen. Slik erklæring skal ikke avgis for
me dl e mme r av de I oufe s t e de tj e ne s t ep e nsj o ns or dningene " .

Bestemmelse om tilslutningstilskudd følger av Sikringsordningens vedtekter $ 12 som lyder:

<Det kan lcreves tilslutningstilskudd til Silvingsordningenfra arbeidsgiver i
forbindelse med at usilvede pensjonsrettigheter blir omfattet av Overføringsavtalen.
Tilslutningstilskuddet er inntil 0,5 prosent av den kapitaliserte verdi av
pensjonsrettighetene, jf. Overføringsavtalen $ 9 andre ledd. Tilslutningstilskuddet

fasts ettes av Silvings ordningens styre.

Tilslutningstilskuddet forfaller ved tidspunktet for tilslutning til Overføringsavtalen.
Tilskuddet betales av arbeidsgiver til avtaleparten som så innen en måned betaler
videre til Silcringsordningent.

2.2 Avtalepartens oppgaver overfor arbeidsgiver

2.2. 1 Tilslutningserklæring

Avtaleparten skal sørge for at arbeidsgiver signerer tre eksemplarer av <Erklæring om
tilslutning til Overføringsavtalen og Silvingsordningen> (<tilslutningserklæringen>) og
forstår innholdet i erklæringen. Ett eksemplar oppbevares hos avtaleparten, jf.
Overføringsavtalen $ 5.

2.2.2 Tilslutningstilskudd

Avtaleparten skal beregne tilslutningstilskudd og sende faktura til arbeidsgiver, som skal
betale tilslutningstilskuddet til ar,.taleparten innen fristen. Tilslutningstilskuddet forfaller ved
tidspunktet for tilslutning til Overføringsavtalen.

2.3 Avtalepartens oppgaveroverforSikringsordningen

2.3.1 Tilslutningserklæring

Avtaleparten skal sende de øvrige to eksemplarene av den signerte tilslutningserklæringen til
henholdsvis Statens pensjonskasse og Sikringsordningen.(Vedlegg 3)

Nye arbeidsgivere som unnlater å signere tilslutningserklæring, skal ikke tas opp i
Overføringsavtalen.
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2.3.2 Tilslutningstilskudd

Avtaleparten skal overføre innbetalt tilslutningstilskudd til Sikringsordningen innen 1 måned
etter mottak fra arbeidsgiver.
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3 Krav til Sikringsordningen (Sikringsordningens vedtekter S$ 5-9)

3.1 Hjemmel
Bestemmelse om hva Sikringsordningen dekker, følger av Sikringsordningens vedtekter $ 5
som lyder:

<Silvingsordningen skal, så langt det er midler i ordningen, finansiere premie for
ikke-forsilcringsbare ytelser i kommunal pensjonsordning med Overføringsavtale,
dersom slike premier ikke betales av arbeidsgiver ifølgende tilfelle:

a) Arbeidsgiver elrsisterer ikke lenger eller er under awikling, ved konkurs eller
på annen måte (glelder også opphørfør I. januar 2004),

b) Arbeidsgiver eksisterer, men har brakt den kommunale pensjonsordningen til
opphør før l. januar 2004,

c) Arbeidsgiver eltsisterer, men betaler ikke premiene etter minst to slviftlige
pur r inge r fr a av t al epar t e n >.

3.2 Avtalepartens oppgaver overfor arbeidsgiver
Avtaleparten skal purre premiekrav skriftlig minst to ganger

I forbindelse med purringen skal det gis skriftlige informasjon om at kravet - dersom premie
ikke betales av arbeidsgiver vil måtte påregnes å bli overført til Sikringsordningen for
inndrivelse, og at Sikringsordningen i slike tilfeller i tillegg vil kreve fulle
inndrivelseskostnader o g lovens forsinkelsesrente.

3.3 AvtalepartensoppgaveroverforSikringsordningen

3.3.I Førstegangslvav

Krav til Sikringsordningene skal fremmes uten ugrunnet opphold. Personnummer samt
eventuelle sensitive personopplysninger skal sladdes fra dokumentene som sendes til
Sikringsordningen. Fødselsdato behøver ikke å sladdes. Kravet skal oversendes
Sikringsordningen per e-post.

Første gang et krav fremmes overfor Sikringsordningen - førstegangskrav - skal
dokumentasjonskravene fastsatt av Sikringsordningens styre22.09.2010 (sak 32110) følges

Det gjelder samme dokumentasjonskrav uavhengig av hva slags premie det fremmes krav om

Dokumentasj onskravene er som følger:

1. Oversendelsesbrev fra avtaleparten med følgende innhold:
a. Forsikringstakemummer/Eventuelt organisasjonsnummer
b. Navn og adresse

c. Opphørsdato
d. Spesifikasjon av kravet - reguleringspremie, bruttogarantipremie,

rentegarantipremie eller forsikringsteknisk premie - som presenteres i en tabell
på ulike årganger

2. Dokumentasjon av hva årets reguleringspremie, eventuelt engangspremie for
oppfyllelse av bruttogarantien, utgjør for de aktuelle rettighetene og hvor mye som
finansieres av tildelt avkastning (fra premiefond).

3. Faktura med fakturadetaljer i tilhørende underbilag
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Avtaleparten skal snarest mulig rette opp eventuelle feil og mangler ved dokumentasjonen.

Prosedyrekrav

Avtaleparten skal fremskaffe og oversende til Sikringsordningen følgende opplysninger: All
korrespondanse (kopier i original form - ikke gjengivelser/sammenstillinger mv.), møtereferat
og kundelogg mellom avtaleparten og arbeidsgiver i anledning kravet, avviklingen mv. der
hvor dette er nødvendig for å kunne kreve regress eller melde krav om awiklingstilskudd i
boet mv.

Kooi av sisnert tilslutnineserklærins

Signert tilslutningserklæring skal vedlegges alle førstegangskrav til Sikringsordningen.

3.3.2 Allerede overtatte lcrav

For allerede overtatte krav er oversendelse av faktura tilstrekkelig, men Sikringsordningen
kan i den enkelte sak kreve at avtaleparten fremlegger ytterligere dokumentasion.

3.3.3 Regress

Sikringsordningen kan rette regress mot arbeidsgiver eller tredjepart, jf. Sikringsordningens
vedtekter $ 7.

Avtaleparten skal gi Sikringsordningen bistand dersom Sikringsordningen anser dette for
nødvendig for å gjøre gjeldende krav om regress.

3.4 Prinsippvedtak

Sikringsordningens styre fattet følgende vedtak på styremøte 10.12.2008 (sak 65108):

<Silvingsordningen dekker ikke forsinkelsesrenter på mottatte premiekrav. Dette er
ikke til hinderfor atforsilwingsgiverfremmer lvav omforsinkelsesrenter overfor
forsilvingstaker>.

Sikringsordningens vedtekter $ 9 fastslår det samme.

3.4.1 Reguleringsansvar - arbeidsgivere som harflyttet aktivefør 01.01.04 og somfortsatt
h ar ko mmun al / offe n t I i g tj e n e s t e p e n sj o ns o r dnin g m e d Ov e r før in gs av t al e

Sikringsordningens styre fattet følgende vedtak på styremøte I7.02.2010 (sak 05/10):

<Styret viser til vedtak i sak 48/2008:

Silcringsordningen legger til grunn at arbeidsgivere som har flyttet aktive før 01.01.04,
og somfortsatt har kommunal pensjonsordning med Overføringsavtale, er ansvarlig
for re gulering av opps atte pensj onsr ettighe t er.

9

og fattet følgende presiserende vedtak:



Silcingsordningen legger til grunn at dette også gjelderfor orbeidsgivere somfør
01.01.04 sa opp enforsilvingsavtale som etablerte en kommunal
tienestepensjonsordning med Overføringsavtale, men som samtidig etablerte ny
kommunal/offentlig pensjonsordning med Overføringsavtale for sine ansatte i en
annen p e nsj o ns innr e tning/pensj ons kas s e >.
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4 Årlig tilskudd fra arbeidsgiver (Sikringsordningens vedtekter $ l1)

4.1 Hjemmel
Bestemmelse om årlig tilskudd fra arbeidsgiver flølger av Sikringsordningens vedtekter $ 11

som lyder:

<Arbeidsgiver skal betale et årlig tilskudd inntil 0,1 prosent av pensjonsgrunnlagetfor
ahive medlemmer i pensjonsordningen, jf. Overføringsavtalen S 9 første ledd>.

Årlig tilskudd fastsettes av Sikringsordningens styre, og meddeles avtalepartene innen
1. oktober med virkning for neste år.

4.2 Avtalepartens oppgaveroverforarbeidsgiver
Avtaleparten skal sende faktura til arbeidsgiver om betaling av årlig tilskudd og sørge for at
arbeidsgiver betaler det årlige tilskuddet til avtaleparten innen utløpet av årets første kvartal.

4.3 Avtalepartens oppgaver overfor Sikringsordningen

4.3. 1 Overføring til Siløingsordningen

Avtaleparten skal overføre det årlige tilskuddet til Sikringsordningens bankkontonr:
6005.05.61553.

Den samlede overførsel for de aktuelle arbeidsgivere hos avtaleparten til nevnte bankkonto
skal kun omfatte tilskudd til Sikringsordningen.

4.3.2 Slcriftlig oversikt

I forbindelse med overføring av det årlige tilskuddet skal avtaleparten sende
Sikringsordningen en skriftlig oversikt hvor sum årlig tilskudd fremkommer samt oversikt
over tilskudd for hver enkelt arbeidsgiver. I denne oversikten skal det også fremkomme status
vedrørende virksomheter som er flyttet, opphørt eller av andre årsaker ikke skal betale
tilskudd til Sikringsordningen.

4.3.3 Bofføringsbilag

Av regnskapsmessige årsaker utsteder Sikringsordningen til hver avtalepart i etterkant en
faktura tilsvarende det tilskuddsbeløp som er overført fra den enkelte. Fakturaen skal ikke
betales, men benyttes som et bokføringsbilag mot den tilskuddsoverførsel som har funnet
sted.

4.3.4 Forsinkelsesrenter

Det vil bli beregnet forsinkelsesrenter for eventuelle overførsler som finner sted etter 01.05
det enkelte år.

4.3.5 Annet

Det gjøres for øvrig oppmerksom på at overførsel av årlig tilskudd til Sikringsordningen
følger en annen praksis enn administrasjonstilskudd til Overføringsavtalen, som administreres
av Statens pensjonskasse.

4.3.6 Prosedyre ved manglende innbetalingfra arbeidsgiver

Etter at avtaleparten har purret to ganger på innbetaling av årlig tilskudd, overføres saken
Sikringsordningen. Kapittel 3.3 gjelder så langt det passer.

Brukerhåndboken versjon av 28.02.201 I il



4.4 Prinsippvedtak
Sikringsordningens styre fattet følgende vedtak på styremøte 07.09.2018 (sak 18123):

<For 2019 fastsettes sats for årlig tilskudd til 0,075 % av pensjonsgrunnlaget for
ahive me dl emmer av pensj ons or dningen.

Sats for tilslutningstilskudd settes lik 0,01 oh av den kapitaliserte verdi av
p e nsj o ns r e t t i ghe t e ne >
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5 Avviklingstilskudd (SikringsordningensvedtekterS 13)

5.1 Hjemmel
Bestemmelse om avviklingstilskudd følger av Sikringsordningens vedtekter $ 13 som lyder

<Arbeidsgiver skal straks gi sltriftlig melding til avtaleparten dersom arbeidsgiver
planlegger eller vedtar awikling. Avtaleparten varsler selvetariatet i
Silvingsordningen umiddelbart om mulig awikling eller om åpning av konkurs hos
arbeidsgiver.

Dersom en arbeidsgiver awikles eller er under konkursbehandling, kan
Silcringsordningenfremme lvav mot arbeidsgiveren eller boet på de forventede
tilleggspremier for fremtiden i form av et engangsbeløp (awiklingstilskudd), jf,
Overføringsavtalen $ 9 tredj e ledd.

Silvingsordningenes styre kan i særskilte tilfeller trffi vedtak om at arbeidsgiver kan
innbetale awiklingstilskudd også i tilfeller der bare en selvstendig og avgrenset del av
arbeidsgivers virlrsomhet awikles eller det ikke er noen aktive arbeidstakere igjen i
tjenestepensjonsordningen. Styret kan delegere denne beslutningsmyndigheten til
S ilrr ings o r dningens s e lv e t ar i at inne n nær mer e fas t s att e r e tnings I inj er.

Innbetaling av awiklingstilskudd etter tredje ledd er ikke frigjørende når det gjelder
arbeidsgivers forpliktelser til å finansiere premier for de ikke-forsilvingsbare ytelser,
jf. vedtektene $ I syvende ledd. Oppstår det en situasjon som nevnt i vedtektene $ 8,

kan awiklingsstyret fremme lcrav på fortsatt premiebetaling etter vedtektene $ 7 mot
o ppr inne I i g ar b e i ds giv e r, ev e ntue I t ny ar b e i ds giv e r e ll er anne n r e t t s e t t e rfø I ger.

Innehaver av enkeltpersonforetak og deltakere i et interkommunalt selskap fortsetter å
være ansvarlige for premiebetaling også etter at awiklingstilskudd er innbetalt og
Silcringsordningen kanfremme lcrav etter vedtektene $ 7 mot disse eller deres
rettsetterfølgere om det oppstår en situasjon som nevnt i vedtektene $ 8 ,.

Overføringsavtalen $ 9(3) lyder som følger

<tDersom en arbeidsgiver awikles, kan Silcringsordningen beregne et lcrav mot
arbeidsgiveren/boet på de forventede tilleggspremier for fremtiden i form av et
engan gs b e I ø p (aw i kl ings t i I s kudd) >.

5,2 Avtalepartens oppgaver overfor arbeidsgiver

5.2.1 Awiklingstilskudd

Avtaleparten skal ved utsendelse av ordinære fakturaer til arbeidsgiver på egnet måte minne
om at arbeidsgiver plikter å melde fra om avviklingstilskudd.

Når avtaleparten har fått kjennskap til at en arbeidsgiver kan gå mot avvikling, skal
avtaleparten så raskt som mulig informere arbeidsgiver ved brev eller e-post om konsekvenser
knyttet til avvikling (avviklingstilskudd). Avtaleparten skal regelmessig følge opp
arbeidsgivere som kan gå mot avvikling, og avtaleparten skal abonnere på varsler fra
Foretaksregisteret for slike arbeidsgivere.

13



Avviklingstilskudd etter gjeldende beregningsforutsetninger og varsel om innbetaling av
avviklingstilskudd skal sendes til arbeidsgiver. (Vedl eee 4)

5.2.2 Faktura

Arbeidsgiver mottar faktura på beregnet avviklingstilskudd fra Sikringsordningen.

5.3 Avtalepartens oppgaveroverforSikringsordningen

5.3. I Melding til Silcringsordningen

Sikringsordningen skal varsles umiddelbart etter at avtaleparten har fått kjennskap til at en
arbeidsgiver kan gå mot avvikling.

5.3.2 Saken overføres Silvingsordningen

Etter at avtaleparten har sendt arbeidsgiver varsel om innbetaling av avviklingstilskudd,
overføres saken Sikringsordningen for nærmere behandling.

Ved overføring av saken til Sikringsordningen skal dokumentasjonskravene være oppfylt.
Dokumentasjonskravene i kapittel 3.3.1 gjelder tilsvarende så langt de passer. I tillegg skal
det opplyses om

1. Opplysning om og dato for når varsel om innbetaling av avviklingstilskudd er sendt
arbeidsgiver

2. Awiklingstilskuddets størrelse

3. Aktuarberegning som viser beregnet awiklingstilskudd etter gjeldende
beregningsforutsetninger med tilhørende bestandsoversikt

Avtaleparten skal oversende de opplysninger som finnes fra avviklingsstyret, samt utfyllende
kontaktdata for virksomheten og aktuelle kontaktpersoner. I tillegg skal avtaleparten
oversende annen informasjon om avviklingen som eventuelt har fremkommet under møter og
annen dialog med arbeidsgiver.

5.4 Prinsippvedtak

5.4.1 Interkommunale selskap

Sikringsordningens styre fattet følgende vedtak på styremøte 23.10.2008 (sak 53/08)

"Silcringsordningen tillater awiklingstilskudd ved awikling av interkommunalt
selskap.

For det tilfelle at Silcringsordningen ikke skulle ha tilstrekkelige midler, jf, Vedtekter

for Overfør ings avtal ens s ilcrings ordning $ 5, gj øre s føl gende pr e sis ering :

Innbetaling av awiklingstilskudd ved awikling av interkommunalt selskap fritar ikke
de b a ke nfo r I i g g e nde ko mmun e r s for p I i kt e I s e r " .

Dette prinsippvedtaket ble fra den 07.08.2015 inntatt i vedtektene $ 13 siste ledd.

5.4.2 Virksomhet innenfor en forening
Sikringsordningens styre fattet følgende vedtak på styremøte23.10.2008 (sak 53/08):

t4



"Silvingsordningen tillater awiklingstilskudd i tilfeller der enforening awikler en
virksomhet, jf. vedtektene $ 13. Awiklingstilskudd kan begrenses til tilfeller der en
egen del av enforening awikles når den delen som awikles har utgjort en

organisatorisk enhet som har drevet virksomheten selvstendig.

For det tilfelle at Silvingsordningen ikke skulle ha tilstrekkelige midler, jf Vedtekter

for Overføringsavtalens Silvingsordning $ 5, gjøres følgende presisering: Innbetaling
av awiklingstilskudd ved qwikling av del av foreningfritar ikke foreningens
forpliktelser direkte overfor de ansatte".

Dette prinsippvedtaket ble fra den 07.08 2015 inntatt i vedtektene $ 8 siste ledd og $ 13 tredje
ledd.

5.5 Beregningsforutsetninger

Styret for Sikringsordningen har sluttet seg til aktuargruppens forslag til endringer i
beregningsforutsetningene for avviklingstilskudd, gjeldende fra 0l .10.2017.

Notat fra aktuargruppen beskriver de beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd til
Sikringsordningen som skal benyttes f.o.m. 01.10.17. Aktuargruppens veiledning er inntatt i
vedlegg 4 til brukerhåndboken.

I endringene er inntatt:

Beregningsforutsetningene som gjelder fra 01.01.2015 har tatt hensyn til følgende:

Nye uførepensj onsre gler
Nye pensj onsreguleringsregler
Levealdersjustering for alle årskull (slik som beskrevet i bransjestandard)

I nye beregningsforutsetninger som gjelder fra 01 .10.2017 har det blitt gjort følgende
vurderinger og endringer:

1. Nettorenten reduseres fra 0,8 til 0,1 o

2. Premie for bruttogaranti holdes uendret på 13,5 o% av brutto forpliktelse

3. Netto premiereserve endres til brutto premiereserve

4. Administrasjonsreserve er ikke lenger en del av beregningsforutsetningene

Det anvendes dødelighetstabell K2013FT og den uføretabell som OFA-parten anvender.
Øvrige demografiske antakelser er de som ellers brukes for GKRS-beregninger. Disse
endringene er på linje med hva som skjer med regnskapsberegninger etter regelverket for
kommuner (GKRS).

5.6 Akkord

5.6.1 Vurdering av grunnlagetfor akkord

Med utenrettslig akkord menes en avtale om utenrettslig gjeldssanering. Sikringsordningen
har mottatt flere henvendelser om akkord i kombinasjon med en styrt avvikling av en
arbeidsgiver. Når awiklingen skjer i forbindelse med en akkord, vil Sikringsordningen bare få
betalt en del av kravet på avviklingstilskudd.
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Vurderingstemaet for Sikringsordningen blir om den utenrettslige akkord i kombinasjon med
styrt awikling <mest sannsynlig vil gi en høyere dividende enn en konkurst. Hver sak må
vurderes konkret.

5.6.2 Prinsippvedtak

Sikringsordningens styre fattet følgende vedtak på styremøte23.10.2008 (sak 53/08)

<Dersom en utenrettslig akkord i kombinasjon med styrt awikling mest sannsynlig vil
gi en høyere dividende enn en konlatrs, alesepterer Silvingsordningen akkordforslaget
under forutsetning av at ingen andre lveditorer oppnår stØrre dividende enn
Silringsordningen>.
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6 Arbeidsgiveravgift

6.1 Arbeidsgivertilskudd
Folketrygdloven 5 23-2 fierde ledd, første punktum lyder

<<Det skal betales arbeidsgiveravgft av arbeidsgivers og det offentliges tilskott til
livrente- og pensjonsordninger og arbeidsgivers tilskott til overføringsavtalens
silcringsordning>>

6.2 Awiklingstilskudd
Det var lenge usikkert om plikten til å betale arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven S 23-2

fierde ledd, første punktum også omfattet avviklingstilskudd.

Det foreligger to bindende forhåndsuttalelser fra skattemyndigheten med ulik konklusjon,
henholdsvis fra 2009 og 201 1. Den siste konkluderer med at det skulle betales
arbeidsgiveravgift på avviklingstilskudd som ble betalt til Sikringsordningen. Skattekontoret
fattet vedtak i samsvar med denne forhåndsuttalelsen. Sikringsordningen klaget på vedtaket.
Skatteklagenemda fattet den 31.05.2013 følgende vedtak: <klager gis ikke medhold>.

Det bør derfor påregnes at avgiftsmyndighetene vil legge til grunn at det skal betales
arbeidsgiveravgift på avviklingstilskuddet. Det er imidlertid arbeidsgiver selv som må avklare
dette opp mot avgiftsmyndighetene.
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7 Årtig rapportering

Sikringsordningens styre vedtok i styremøte den 28.11.2012 forslag fra aktuargruppen til
rapporteringsrutiner for premiekrav for avtalepartene (sak 30112):

Årlig rapportering skal inneholde ;

A) Pensj onsforpliktelser i foruige rapport
B) Pensjonsforpliktelser nå etter samme forutsetninger
C) P ensj onsforpl ikte I s er etter gi el dende forut s e tninger
D) Endringer som slEldes endringer i bestanden: (A) - (B)
E) Endringer som slcyldes nye beregningsforutsetninger : (B) (C)

Pensjonsinnretningene rapporterer årlig, innen utgangen av første lcvartal, iform av
exceffil med dn linje per ordning. Filen skal hafølgende kolonner:

1. Pensjonsinnretning
2. Ordningsnummer
3. Ordningsnavn
4. Pensjonsforpliktelser i forrige rappot't
5. Pensjonsforpliktelser nå, samme foruts.
6. Pensjonsforpliktleser, gj eldende foruts.
7. Endring som slqtldes bestanden
8. Estimatawik
9. Antall medlemmer med reserve
10. Antall medlemmer uten reserve
1 I. + reguleringspremier
1 2. +/- Bruttogarantier
13. + Andre kostnader
I4. - Tildelt overskudd
I 5. Fakturert premielcrav
16. Herav tidligpensjon /
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Vedlegg

1. Sikringsordningens vedtekter (19.09.2017)

2. Overføringsavtalen(01.01.2014)

3. Tilslutningserklæring (07.08.2015)

4. Veiledning til beregningsforutsetningene for awiklingstilskudd (01.10.2017)
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