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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune velger KLP som pensjonsleverandør fra 2014 basert på tilbud datert
19. september 2013.
2. Søgne kommune finansierer egenkapitaltilskudd ved bruk av disposisjonsfond.
3. Søgne kommune benytter seg av tilbudt ordning med å innbetale egenkapitaltilskudd
over en periode på 5 år.

Bakgrunn for saken:
Søgne kommune har benyttet DNB Livsforsikring ASA (tidligere Vital) som leverandør av
tjenestepensjonsordningen siden begynnelsen av 2000-tallet, med unntak av sykepleiere og
pedagogisk personale i grunnskolen som er lovmessig knyttet til KLP og SPK.
For å undersøke om det var mulig å oppnå bedre betingelser forberedte rådmannen i vår en
konkurranseutsetting. Markedssituasjonen endret seg imidlertid da DNB 6. juni varslet at
selskapet ville trekke seg ut av markedet for offentlig tjenestepensjon.
Dette innebærer at det kun er én leverandør i markedet per i dag, KLP, og at Søgne kommune
må bytte leverandør. Kommunestyret ble orientert om dette i møtet 20. juni, samtidig som den
planlagte saken om konkurranseutsetting ikke ble fremmet som følge av den endrede
markedssituasjonen.
Det ble avholdt drøftingsmøte med tillitsvalgte i forbindelse med den planlagte
konkurranseutsettingen, jf. vedlagt referat. Saken ble behandlet i kommunens pensjonsutvalg,
hvor representanter for de tillitsvalgte deltar sammen med administrasjonen, 30. oktober 2013.
Konklusjonen fra dette møtet var som følger: «Pensjonsutvalget slutter seg til rådmannens
forslag om at Søgne kommune velger KLP som pensjonsleverandør. Overgangen gjøres
gjeldende fra 1. januar 2014».
Saksutredning:

Valg av leverandør
Som følge av at DNB har varslet at de vil trekke seg ut av markedet for tjenestepensjon må
Søgne kommune avslutte kundeforholdet senest om et par år. Ett alternativ vil være å etablere
en egen pensjonskasse, enten på egenhånd eller i samarbeid med andre. Hvis en ikke velger en
slik løsning er KLP eneste aktuelle leverandør.
Willis, som er engasjert som ekstern konsulent i denne prosessen, har gjort en overordnet
vurdering av om egen pensjonskasse vil være lønnsom for Søgne kommune. Konklusjonen var
som følger: «En samlet vurdering av de demografiske faktorer blant medlemmene i Søgne
kommunes tjenestepensjonsordning tilsier at det ikke er grunnlag for å legge til grunn at en
etablering av egen pensjonskasse vil medføre lavere pensjonspremie for Søgne kommune enn
ved Willis AS Pensjonskasse for Søgne kommune 5 deltakelse i utjevningsfellesskap sammen
med andre kommuner hos aktuelle leverandører av kommunal tjenestepensjon». Denne
analysen er gjort på overordnet nivå, uten å gå i detaljer. Når konklusjonen var såpass klar
legger ikke rådmannen ikke opp til å gjøre mer detaljerte analyser av egen pensjonskasse nå.
Samtidig som Willis vurderte hvordan Søgne kommune ville kommet ut med en egen
pensjonskasse ble KLP bedt om å levere tilbud. I forhold til lov om offentlig anskaffelse er
dette å anse som en direkte anskaffelse. Normalt skal flere leverandører forespørres, men siden
det i praksis bare er én tilbyder legges det til grunn at en kan sende forespørsel bare til KLP.
Dette er også i tråd med en betenkning fra KS-advokatene til Pensjonskontoret datert 1. juli
2013.
Willis har vurdert KLPs tilbud opp mot vilkårene i den eksisterende ordningen i DNB. Dette
for å få et bilde av hvordan vi kommer ut i forhold til dagens betingelser, men også fordi det i
prinsippet er et alternativ å bli i DNB et par år til, fram til de avvikler sin virksomhet. I denne
vurderingen har de lagt til grunn følgende kriterier:






Totaløkonomi, vektet 50 prosent
Service vektet, 20 prosent
Bufferkapital, vektet 10 prosent
Historisk avkastning, vektet 10 prosent
Historisk premie, vektet 10 prosent

Willis anbefaler på grunnlag av en konkret vurdering av de ovenstående kriteriene følgende:
«Søgne kommune har mottatt et tilbud fra KLP. Kommunen har to alternativer for hvordan
kommunen skal innrette tjenestepensjonsordning for sine ansatte fra 1.1. 2014.
1. Videreføre kundeforholdet i DNB Livsforsikring ASA.
2. Flytte kommunens tjenestepensjonsordning til KLP 1.1. 2014.
Alternativ 1 anses som særdeles lite hensiktsmessig med bakgrunn i at DNB har besluttet å
avvikle dette produktet, og det må legges til grunn at flytting da må uansett må gjennomføres i
løpet av relativt kort tid. Det er intet som per i dag tilsier at man vil få flere tilbydere ved en
eventuell anbudskonkurranse på et senere tidspunkt.
Willis anbefaler flytting av kommunens tjenestepensjonsordning til KLP med virkning fra 1.1.
2014».
Rådmannen foreslår å bytte leverandør fra DNB til KLP i tråd med anbefalingen. For en
nærmere gjennomgang av vurderinger på de enkelte kriteriene vises det til vedlagt rapport.

Egenkapital
KLP er et gjensidig selskap som er eid av kundene. Dette medfører at man ved inntreden som
kunde, også må stille til disposisjon egenkapital i selskapet. Egenkapitalinnskuddet for Søgne
kommune utgjør 6 881 369 kroner, beregnet per 1.1. 2013. Egenkapitalinnskuddet, som skal
innbetales ved etablering av kundeforholdet i KLP, vil være noe høyere grunnet endring i
premiereserve fra beregningsdato til flyttetidspunkt 1. januar 2014. Willis anslår at denne
endringen vil medføre en økning av egenkapitalinnskuddet på 5-10 prosent, noe som vil
innebære et egenkapitalinnskudd i størrelsesorden 7,5 mill. kroner.
I tillegg til egenkapitalinnskudd ved etablering av kundeforholdet har kunder i KLP en plikt til
å innbetale egenkapital når det er behov for dette. KLP har de siste år lagt seg på en løsning der
de legger til grunn at kundene skal skyte inn egenkapital på cirka 0,3 prosent av
premiereserven årlig. Ved en eventuell flytting fra KLP vil kommunen få tilbakebetalt sin
andel av innskudd egenkapital.
KLP kan tilby en ordning der man kan innbetale egenkapitalinnskuddet over en periode fordelt
på 5 år, og første innbetaling vil tidligst komme i 2. kvartal 2014. Fordelt på 5 år vil årlig
innskudd være ca. 1,5 mill. kroner.
Søgne kommune har opparbeidet seg premiefond i overkant av 20 mill. kroner hos nåværende
pensjonsleverandør som kan overføres ny leverandør. Dette premiefondet kan ikke benyttes til
innbetaling av egenkapital, men kan brukes til å innbetale fremtidig pensjonspremie.
Egenkapitaltilskuddet kan finansieres med bruk av disposisjonsfond i Søgne kommunes
balanse. I dette tilfelle vil ikke det medføre en likviditetsmessig utfordring for Søgne
kommune. Budsjetterte midler som er satt av til pensjon kan da brukes til egenkapitalinnskudd
og pensjonsforpliktelse dekkes over premiefondet. Regnskapsmessig blir det ingen forskjell.
Innbetalingen av egenkapital vil likevel, uansett hvordan innskuddet finansieres, redusere
regnskapsresultatet tilsvarende den årlige innbetalingen (ca. 1,5 mill. kroner per år gitt at
innbetalingen fordeles over 5 år).

Vedlegg
1 Evalueringsrapport, KLPs tilbud
2 Evalueringsrapport egen pensjonskasse
3 Underskrevet referat fra drøftingsmøte om anbudskonkurranse for pensjonsleverandør

Evalueringsrapport
Konkurranseutsetting av tjenestepensjon for
Søgne kommune 2013

Oslo, 11.10. 2013

INNLEDNING
Willis AS er engasjert av Søgne kommune som konsulent i forbindelse med
vurdering av flytting/konkurranseutsetting av kommunens tjenestepensjonsordning.
Søgne kommunes tjenestepensjonsordning er per i dag forvaltet av DNB
Livsforsikring ASA.
Willis har bistått og gitt råd til kommunen i forbindelse med etablering av
tildelingskriterier for innkjøpet, samt utarbeidelse av konkurransegrunnlag.
I forbindelse med at det i juni måned ble klart at det bare var en aktuell tilbyder i
markedet (les: KLP), ble det besluttet ikke å gjennomføre anbudskonkurranse, men
be om at KLP utarbeidet et tilbud til kommunen og eventuelt gjennomføre en direkte
anskaffelse.
Beslutningen over støttes av en betenkning fra KS-advokatene til Pensjonskontoret,
datert 1.7. 2013, som har konkludert med at kommuner som har vedtatt
konkurranseutsetting i 2013 kan gjennomføre anskaffelsen som en direkte
anskaffelse.
Dette tilsier at dersom tilbudet fra KLP aksepteres, så har kommunen foretatt en
direkte anskaffelse.
Denne rapporten gjør rede for resultatet av tilbudsevalueringen av KLPs tilbud til
Søgne kommune.

Kort om Willis AS
Willis er et internasjonalt foretak som tilbyr megler- og rådgivningstjenester innenfor
forsikring og pensjon. På verdensbasis har Willis cirka 400 kontorer med cirka 20
000 ansatte. I Norge er Willis AS lokalisert i Oslo, Larvik, Stavanger og Bergen og
har cirka 130 ansatte. Vi bistår oppdragsgivere i privat og offentlig sektor.
Willis har lang erfaring med konkurranseutsetting av tjenestepensjon i offentlig
sektor. De siste årene har Willis vært rådgiver i om lag halvparten av
konkurranseutsettingene av tjenestepensjon som har vært gjennomført i kommunal
sektor. I 2012 var Willis rådgiver i 10 av konkurranseutsettingene av tjenestepensjon
i kommunal sektor.

2

Evalueringsrapport – tilbud på tjenestepensjon 2013

Markedet for offentlig tjenestepensjon
Det har de siste årene vært kun tre aktuelle tilbydere i markedet for offentlig
tjenestepensjon. Dette er Storebrand Livsforsikring AS, DNB Livsforsikring AS og
KLP.
Storebrand og DNB har besluttet å avvikle satsningen på offentlig tjenestepensjon.
Storebrand meddelte dette til markedet i november 2011, mens DNB varslet
markedet i juni 2013.
Bakgrunnen for Storebrands og DNBs avvikling av offentlig tjenestepensjon synes å
ha nær sammenheng med økte lønnsomhetskrav som følge av innføring av nytt
solvensregelverk, planlagt innført 1.1. 2014 (nå utsatt til tidligst 1.1. 2015, men mer
sannsynlig 2017/2018). I tillegg har begge leverandører gitt uttrykk for at manglende
konkurranse i det kommunale pensjonsmarkedet har vært utfordrende.
Storebrand og DNB har uttalt at de har en intern målsetting om at alle kunder med
offentlig tjenestepensjon skal være flyttet i løpet av en treårsperiode. Det er imidlertid
ikke slik at leverandørene kan si opp pensjonsavtalene, men de kan motivere til
flytting gjennom prising og serviceleveranser. Begge pensjonsleverandører har
allerede varslet prisøkninger fra 1.1. 2014. Det legges til grunn at alle kunder, som
har mulighet til å finne en annen leverandør, flytter fra disse selskapene i løpet av de
kommende to år.
Et alternativ til forsikret løsning, som er et begrep man benytter når en
pensjonsleverandør administrer pensjonsordningen, er å etablere egen
pensjonskasse. For kommuner er dette i per i dag det eneste reelle alternativet til
forsikret løsning i KLP.
Etter at Storebrand og DNB har meddelt markedet at de avvikler satsningen på
offentlig tjenestepensjon har antallet kommuner som vurderer pensjonskasse økt i
omfang.

Markedsforholdenes betydning for denne konkurransen
Da det kun KLP som per i dag gir tilbud på offentlig tjenestepensjon i dagens marked
har kommunen kun mottatt ett tilbud. Dette medfører at det i ikke er gjennomført en
sammenligning av ulike tilbud, men at tilbudet fra KLP vurderes alene i denne
evalueringen.
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INNKJØP OG PROSEDYRER
Drøftinger med tillitsvalgte
I henhold til Hovedtariffavtalen skal konkurranseutsetting og eventuell flytting av
tjenestepensjon i kommunal sektor drøftes med tillitsvalgte. Søgne kommune har
gjennomført drøftingsmøte med tillitsvalgte.
Protokollen fra drøftingsmøtet skal følge saken ved politisk behandling all politisk
behandling av saken inntil endelig beslutning av fremtidig leverandør for kommunens
tjenestepensjonsordning er fattet.

Beslutning av valg av ny leverandør
I henhold til Hovedtariffavtalen skal beslutning av valg av ny leverandør av
tjenestepensjon for kommunen fattes av kommunestyret.
Beslutning skal fattes innen 1.desember ved flytting per årsskiftet.

Tildelingskriterier
Willis har bidratt med råd og anbefalinger for å bidra til at kommunen skulle beslutte
tildelingskriterier som var i tråd med kommunens behov, samtidig som
tildelingskriteriene skulle gi et godt grunnlag for å vurdere ulike tilbydere opp mot
hverandre - og dermed sikre at kommunen kunne identifisere og velge det
økonomisk mest fordelaktige tilbudet.
Da Søgne kommune gjennomfører en prosess med direkte anskaffelse, så har det
ikke blitt besluttet tildelingskriterier i denne prosessen.
Vi vil like vel informere om at Willis i innledende fase av vårt oppdrag foreslo
følgende tildelingskriterier for Søgne kommunes innkjøp av tjenestepensjon.
Totaløkonomi
Service
Bufferkapital
Historisk avkastning
Historisk premie
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Konkurransegrunnlag
Det ble på vårparten i år utarbeidet et forslag til konkurransegrunnlag i dialog med
kommunens administrasjon/pensjonsutvalg. Konkurransegrunnlaget hadde
Pensjonskontorets mal som plattform, og var tilpasset tildelingskriteriene som ble
foreslått ved eventuell konkurranseutsetting av kommunens
tjenestepensjonsordning. Spørsmålstillinger i forbindelse med administrasjon,
service, rådgivning og HMS var designet for å bidra til at tilbudte leveranser var i
overensstemmelse med kommunens behov.
Da dette innkjøpet gjennomføres som en direkte anskaffelse har det ikke blitt
gjennomført en utlysning av konkurranse med tilhørende konkurransegrunnlag. Det
er dog slik at KLP har blitt bedt om å utarbeide tilbud i henhold til
konkurransegrunnlagets utforming og spørsmålsstillinger.

Prosedyre for innkjøpet
Innkjøpet er omfattet av lov om offentlige anskaffelser, med forskrifter. Prosedyre for
innkjøp følger derfor av gjeldende regelverk for offentlige innkjøp.
Denne anskaffelsen skjer som en direkte anskaffelse med hjemmel i forskrift om
offentlige anskaffelser § 14-4 c). Konkurransen er dermed ikke lyst ut på Doffin.
Det vises for øvrig til betenkning fra KS-advokatene til Pensjonskontoret, datert 1.7.
2013 (vedlagt).

Avtalens varighet
I henhold til § 6-1, 4. ledd i forskrift for offentlige anskaffelser, skal rammeavtaler ikke
inngås for mer enn 4 år av gangen. Dette med unntak for særlige tilfeller som er
berettiget grunnet rammeavtalens gjenstand.
Sparing til pensjon i arbeidsforhold er av en særdeles langsiktig karakter. Det er
videre slik at gjennomføring av konkurranseutsetting av tjenestepensjon er et
krevende innkjøp. I tillegg kan implementering av tjenestepensjonsordningen hos ny
leverandør ta noe tid. Det legges til grunn at implementeringsfasen normalt først vil
være endelig avsluttet 6 - 8 måneder etter at avtalen er inngått med eventuell ny
leverandør. Videre vil årsregnskapet for en tjenestepensjonsordning normalt først
foreligge ved utgangen av mai måned påfølgende år.
Med bakgrunn i ovennevnte finner kommuner ofte grunn til å fravike hovedregel i
anskaffelsesforskrift og angi at innkjøpet har en avtaleperiode som går ut over 4 år.
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TILBUD
Willis mottok tilbud fra KLP til Søgne kommune i e-post den 24.9. 2013.
Tilbudet fra KLP er datert 19.9. 2013.
KLP har fremlagt dokumentasjon på at de leverer kommunal pensjon i henhold til
Hovedtariffavtalens krav. Videre har KLP dokumentert at de har sendt
produktmelding til Finanstilsynet og Pensjonskontoret.
KLP har avgitt erklæring på at de aksepterer de forutsetninger og regler som i følge
konkurransegrunnlaget gjelder for konkurransen, samt at avgitt tilbud, sammen med
konkurransegrunnlag, vil utgjøre en bindende avtale med oppdragsgiver.
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EVALUERING OG RESULTAT
Willis benytter normalt en evalueringsmodell som beregner poeng for de ulike
tildelingskriterier. Modellen beregner poengene ut fra matematiske prinsipper. Innen
hvert kriterium benyttes det en skala fra 1 - 10.
Beste tilbyder innen hvert tildelingskriterium gis 10 poeng. Øvrige tilbydere ville fått
poeng beregnet forholdsmessig ut fra beste tilbyders tilbud.
Når det ved denne anskaffelsen kun er en tilbyder, er det ikke tilgjengelig å
gjennomføre evalueringen ut fra modellen basert på matematiske prinsipper. Vi har
derfor kun knyttet kommentarer til KLPs tilbud i forhold til de tildelingskriterier Willis
anbefalte Søgne kommune før det ble besluttet å gjennomføre en direkte
anskaffelse.
Nedenfor følger våre kommentarer til KLPs tilbud.

Totaløkonomi
Kriteriet totaløkonomi inneholder følgende økonomiske elementer.
 Premier for kommunens tjenestepensjonsordning for ansatte
 Utgifter til avtalefestet førtidspensjon - AFP
 Premier for kommunens tjenestepensjonsordning for folkevalgte
 Premiereserve for kommunens tjenestepensjonsordning for ansatte
(kapitalbinding)
 Premiereserve for kommunens tjenestepensjonsordning for folkevalgte
(kapitalbinding)
 Eventuelt innskudd av egenkapital (kapitalbinding) og løpende
egenkapitalbetjening
 Forventet kapitalavkastning
KLP er eneste tilbyder og det er da ikke tilgjengelig å måle KLPs tilbud opp mot
øvrige tilbydere. Det kan imidlertid nevnes at KLP hadde best score på dette kriteriet
i 7 av 10 anbudskonkurranser håndtert av Willis i 2012.
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Premie
Nedenfor har vi laget en oppstilling der vi sammenstiller KLPs premietilbud med de
forventede pensjonspremier i DNB i 2014. De forventede premiene i DNB er hentet
fra brev fra DNB til Søgne kommune datert 30.08. 2013.
Tilbud fra KLP
Premieelement

Budsjett fra DNB

i % av pgrl.

i kroner

i % av pgrl.

i kroner

Premie forsikringsbare ytelser
Avsetning til administrasjonsreserve
Termintillegg
Administrasjonsomkostninger
Forvaltningshonorar
Pris for avkastningsgaranti (rentegaranti)
Bruttogaranti (estimat)
AFP 65 (estimat)
AFP 62

8,59 %
0,17 %
0,17 %
0,28 %
0,12 %
0,72 %
1,10 %
1,00 %
1,00 %

kr 14 039 032
kr
277 839
kr
277 839
kr
457 617
kr
196 122
kr 1 170 203
kr 1 797 781
kr 1 634 346
kr 1 634 346

8,55 %
0,18 %
0,18 %
0,53 %
0,34 %
0,66 %
1,10 %
1,00 %
1,35 %

kr 13 973 659
kr
294 182
kr
294 182
kr
866 203
kr
555 678
kr 1 078 668
kr 1 797 781
kr 1 634 346
kr 2 206 367

SUM

13,15 %

kr 21 485 125

13,89 %

kr 22 701 066

Merk at reguleringspremie ikke er inkludert i oppsettet over. Ved en lønns- og Gregulering på 3,5 prosent, vil dette beløpe seg til rundt 8,5 millioner kroner. Det er
lagt til grunn at reguleringspremie vil være tilnærmet lik i KLP og DNB.
Premiesammenstillingen over viser at KLPs gir en lavere premie enn om Søgne
kommune viderefører kundeforholdet i DNB.
Premiereserve
Det er tilgjengelig å foreta en sammenligning av KLPs krav til premiereserve versus
avsatte pensjonsmidler hos dagens leverandør per 1.1. 2013. Dette gir informasjon
om hvorvidt det ville vært behov for kommunen å tilføre pensjonsordningen
ytterligere midler, eller om avsatte pensjonsmidler var tilstrekkelig ved en eventuell
flytting 1.1. 2013.
KLPs reservekravsberegning per 1.1. 2013 er på kr 249 324 953. KLPs
reservekravet er beregnet med nye tariffer for levealder som skal gjelde per 1.1.
2014.
I Søgne kommunes tjenenestepensjonsordning var det per 1.1. 2013 totalt avsatt kr
253 966 774 i premiereserve (og fond for oppreservering til langt liv). I tillegg hadde
Søgne kommune kr 5 586 226 i tilleggsavsetninger i sin tjenestepensjonsordning per
1.1. 2013.
Ovennevnte reservekravsberegning tilsier at det ikke vil være behov for at Søgne
kommune innbetaler midler til pensjonsordningen som følge av en flytting av denne
fra DNB til KLP.
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Nye tariffer for levealder per 1.1. 2014
Det innføres nye tariffer for levealder per 1.1. 2014. Årsaken til dette er at
befolkningen lever lenger enn tidligere forutsatt (befolkningens levealder øker).
Alle pensjonsleverandører må implementere nye tariffer og konsekvensen av dette
er at premiereserven må styrkes. De ulike pensjonsleverandører har allerede satt av
midler, blant annet fra kundenes overskudd fra forvaltningen av pensjonsmidlene de
siste år for å møte dette økte reservebehovet. Det er i tillegg aktuelt at
pensjonsleverandørene må bidra i finansieringen av reservestyrkingen.
Finanstilsynet har i den forbindelse foreslått at pensjonsleverandørene skal bidra
med 20 prosent av reserveoppbyggingen, men det foreligger ikke endelig stadfesting
fra Finanstilsynet på nåværende tidspunkt.
DNB har for øvrig i brev til sine kunder av 25.9. 2013 informert om at selskapet
garanterer for den andelen selskapet blir pålagt å dekke – uansett flyttetidspunkt.
Denne avklaringen fjerner en viktig usikkerhet om man skulle vente med flyttingen.
Egenkapital
KLP er i dag et bredt sammensatt finanskonsern med mange forretningsområder,
men er et gjensidig selskap (felles kommunal pensjonskasse) som er eid av
kundene. Dette medfører at man ved inntreden som kunde, også må stille til
disposisjon egenkapital i selskapet.
Egenkapitalinnskuddet for Søgne kommune utgjør kr 6 881 369, beregnet per 1.1.
2013. Egenkapitalinnskuddet, som skal innbetales ved etablering av kundeforholdet i
KLP, vil være noe høyere grunnet endring i premiereserve fra beregningsdato til
flyttetidspunkt 1.1. 2014. Vi anslår at denne endringen vil medføre en økning av
egenkapitalinnskuddet på 5 – 10 prosent.
KLP kan tilby en ordning der man kan innbetale egenkapitalinnskuddet over en
periode fordelt på 5 år.
I tillegg til egenkapitalinnskudd ved etablering av kundeforholdet har kunder i KLP en
plikt til å innbetale egenkapital når det er behov for dette. KLP har de siste år lagt
seg på en løsning der de legger til grunn at kundene skal skyte inn egenkapital på
cirka 0,3 prosent av premiereserven årlig. Dette da det er behov for økt egenkapital
jevnlig da pensjonsmidlene i ordningen øker jevnlig.
Ved en eventuell flytting fra KLP vil kommunen få tilbakebetalt sin andel av innskudd
egenkapital.
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Service
I konkurransegrunnlaget er det stilt en rekke spørsmål om service, rådgivning,
økonomisk oppfølging og HMS m.m. KLP har levert en fyldig og god besvarelse på
disse spørsmålene. De beskrevne leveranser og tjenester er tilsvarende som ved
anbudskonkurranser i 2012. Ved evaluering av anbudskonkurranser for kommuner i
2012 (Willis-prosesser) hadde KLP gjennomgående høyest score på dette kriteriet.

Soliditet
Nivået på tilbyderes bufferkapital har betydning for fremtidig evne til å ta risiko i
forvaltningen av pensjonsmidlene. Dette ved at muligheten til å møte korte og lange
svingninger i finansmarkedene styrkes. Økt risiko i forvaltningen gir ventelig høyere
verdiskapning over tid. Det er imidlertid ikke gitt at høyere risiko vil gi høyere
avkastning innenfor gitte perioder, for eksempel i avtaleperioden for gjeldende
anbudskonkurranse for pensjon.
KLP tilfredsstiller myndighetenes krav til kapitaldekning og solvensmargin med god
margin.

Historisk avkastning
KLP har de siste år levert konkurransedyktig avkastning sammenlignet med andre
tilbydere av offentlig tjenestepensjon.

Historisk premie
Dersom vi ser tilbake på fjorårets anbudskonkurranser viste det seg at KLP ikke har
levert lavest premie i perioden 2008 - 2011, som var målt i disse
anbudskonkurransene. Imidlertid har nå øvrige leverandører av offentlig
tjenestepensjon varslet relativt betydelige økninger i sine premier.
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RÅDGIVERS ANBEFALING
Søgne kommune har mottatt et tilbud fra KLP. Kommunen har to alternativer for
hvordan kommunen skal innrette tjenestepensjonsordning for sine ansatte fra 1.1.
2014.
1. Videreføre kundeforholdet i DNB Livsforsikring ASA.
2. Flytte kommunens tjenestepensjonsordning til KLP 1.1. 2014.
Alternativ 1 anses som særdeles lite hensiktsmessig med bakgrunn i at DNB har
besluttet å avvikle dette produktet, og det må legges til grunn at flytting da må
uansett må gjennomføres i løpet av relativt kort tid. Det er intet som per i dag tilsier
at man vil få flere tilbydere ved en eventuell anbudskonkurranse på et senere
tidspunkt.
Willis anbefaler flytting av kommunens tjenestepensjonsordning til KLP med virkning
fra 1.1. 2014.
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INNLEDNING
Willis AS er engasjert av Søgne kommune for å bistå i forbindelse med
konkurranseutsetting/flytting av kommunens tjenestepensjonsordning, i dag administrert
av DNB Livsforsikring ASA. I forbindelse med dette oppdraget er Willis bedt om å foreta
noen vurderinger rundt en eventuell etablering av egen pensjonskasse. Vurderingen
omhandler utvalgte demografiske faktorer, samt Søgne kommunes individuelle premie
versus utjevnet premie i DNB i 2012.
I tillegg har vi omtalt noen aktuelle forhold ved eventuell etablering av pensjonskasse.
Sistnevnte omfatter blant annet egenkapitalkrav ved etablering av egen pensjonskasse,
forvaltning av pensjonsmidler og eventuell organisering av en pensjonskasse for Søgne
kommune.

Avgrensninger og forbehold
Rapporten omhandler de medlemmer i Søgne kommunes tjenestepensjonsordning
forvaltet av DNB Livsforsikring ASA. Sykepleiere og pedagogisk ansatte, er henholdsvis
medlemmer i Pensjonsordningen for sykepleiere (administrert av KLP) og Statens
Pensjonskasse. Disse gruppene er ikke omfattet av denne rapporten. Ved en eventuell
etablering av pensjonskasse, vil heller ikke disse bli overført til pensjonskassen.
I forbindelse med at denne rapporten tar Willis følgende forbehold.
Willis AS benytter normalt medlemsuttrekk etter FNOs bransjestandard ved demografiske
analyser. Den demografiske analysen er gjennomført på et overordnet nivå, med
skjønnsmessige vurderinger av demografiske faktorer og forhold, fremfor konkrete
kvantitative beregninger.
Tall for premier benyttet i dette dokumentet er gitt av DNB Livsforsikring ASA.
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OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Willis AS har gjennomført en overordnet analyse og vurdering av medlemsbestanden i
Søgne kommunes tjenestepensjonsordning i DNB. Formålet med pensjonsanalysen er å
gi informasjon til kommunen og gi innsyn i forhold som har betydning for en vurdering av
eventuell opprettelse av egen pensjonskasse
Søgne kommune får gjennom rapporten informasjon om egen medlemsbestand,
sammenlignet med kommuner generelt, og kan bruke resultatene av analysene til å
vurdere om det anses hensiktsmessig for kommunen å arbeide videre med vurdering av
om kommunen skal etablere egen pensjonskasse, eller eventuelt til å identifisere områder
der det kan gjennomføres tiltak for å redusere kommunens personal- og pensjonsutgifter,
for eksempel gjennom arbeid innenfor helse, miljø og sikkerhet, uførhet og
tidligpensjonering.
Nedenfor følger en oppsummering av analysen av Søgne kommunes demografiske
faktorer med stor betydning for pensjonsutgifter, sett i forhold til gjennomsnittet for
kommuner i Norge.

Demografisk faktor

Søgne kommune sett i forhold til gjennomsnitt kommuner

Pensjonsgrunnlag (lønn)

AFP uttak 65 - 66 år
Alderssammensetning
Uførhet

Høyere individuelt beregnede
kostnader

Bruk av særaldersgrenser

Lavere individuelt beregnede
kostnader

Gjennomsnittsalder

Samlet effekt
Blå felter indikerer gjennomsnittsverdier, røde felte indikerer høyere utgifter enn gjennomsnittet, mens grønne felter
indikerer lavere utgifter enn gjennomsnittet.

Tabellen over viser at Søgne kommune i til en viss grad må sies å representere en
gjennomsnittlig norsk kommune, men det er noen avvik som kommenteres nærmere
senere i rapporten.

Konklusjon
En samlet vurdering av de demografiske faktorer blant medlemmene i Søgne kommunes
tjenestepensjonsordning tilsier at det ikke er grunnlag for å legge til grunn at en etablering
av egen pensjonskasse vil medføre lavere pensjonspremie for Søgne kommune enn ved
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deltakelse i utjevningsfellesskap sammen med andre kommuner hos aktuelle leverandører
av kommunal tjenestepensjon.
Individuell premie for året 2012, målt mot utjevnet premie i DNB, støtter ovennevnte
vurdering da denne viser at Søgne kommune totalt sett har blitt subsidiert av
utjevningsfellesskapet i DNB (premieutjevningsfellesskap for kommuner og virksomheter
med medlemskap i KS).
Dersom Søgne kommune ønsker å foreta ytterligere vurderinger av eventuell etablering av
pensjonskasse anbefaler vi at det gjøres reelle beregninger for premiereserve og premier
før det tas endelig stilling til om kommunen skal etablere egen pensjonskasse.
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KOMMUNENS PENSJONSBESTAND
Tabellen nedenfor viser kommunens bestand sammenlignet med utjevningsfellesskap hos
største leverandører av kommunal pensjon i dag (KLP). Vi legger til grunn at KLP gir et
representativt bilde for aktuelle utjevningsfellesskaper hos ulike leverandører da prisingen i
forsikringspremie er rimelig lik hos aktuelle leverandører (KLP og DNB).
Demografiske faktorer for Søgne kommune sammenlignet KLPs- utjevningsfellesskap:
Søgne
Kommune

KLP
Kommuner

Andel kvinner

80,00 %

76,82 %

Gj. stillingsprosent

81,42 %

82,97 %

Gj. PGRL årsverk

403 111

412 795

Gj. PGRL ansatte

328 197

342 794

45,5

46,03

Uføreandel

14,60 %

14,43 %

Uføre årsverk

12,85 %

11,00 %

Snittalder

Pensjonsgrunnlag, alderssammensetning og gjennomsnittsalder trekker i noe positiv
retning i forhold til landsgjennomsnittet.
Når det gjelder uførhet trekker dette noe i disfavør i for Søgne kommune i forhold til
landsgjennomsnittet. Uførehyppigheten er gjennomsnittlig noe høyere for Søgne
kommune enn kommuner for øvrig.
Demografiske faktorer for Søgne kommune fordelt på kjønn:
Menn
Antall aktive
Gjennomsnittslønn
Gjennomsnittlig stillings %
Gjennomsnittsalder

97
423 729
92,5 %
47,4

Kvinner
388
304 314
78,6 %
45,1

Total
485
328 197
81,42 %
45,5

Fordeling på alder
Figuren nedenfor viser aldersfordelingen i Søgne kommune sammenlignet med
aldersfordelingen i kommunesektoren (tall fra PAI-registeret).
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Tabellen viser at Søgne har en aldersfordeling som avviker noe fra gjennomsnittet.
Spesielt er andel ansatte mellom 25 og 45 år lavere i Søgne kommune, mens det er en
høyere andel ansatte fra 45 og opptil 60 år i Søgne kommune. Dette tilsier at Søgne
kommune i de kommende år sannsynligvis vil få et relativt sett høyere antall
alderspensjonister og AFP-pensjonister. Ved alderspensjonering vil det generere utgifter i
forbindelse med tjenestepensjonsordningens bruttogaranti. Et høyere antall
alderspensjonister følges altså normalt av et høyere antall engangspremier ved
alderspensjonering og representerer dermed normalt høyere engangspremier. Dette tilsier
at Søgne kommune vil få en fordel ved premieutjevning i et premieutjevningsfellesskap i
stedet for å bære utgiftene fullt ut selv i egen pensjonskasse. Tilsvarende konklusjon kan
man trekke når det gjelder uttak av AFP (se avsnitt om AFP-førtidspensjon).

AFP - førtidspensjon
Utgifter til AFP påløper først når det enkelte medlem faktisk tar ut AFP. AFP i årene 62 til
65 finansieres normalt individuelt for den enkelte kommune gjennom løpende utbetaling av
pensjon over drift. Dette innebærer at kommunen finansierer pensjonsutbetalingen
løpende disse årene, via sin pensjonsleverandør. Pensjonsleverandørene tilbyr utjevning
også av AFP for disse årsklassene, men kommunen skal ha et noe høyt AFP-uttak for at
en utjevnet løsning her er mer økonomisk gunstig enn finansiering over drift.
Når det gjelder AFP i årene 65 – 67, så belastes kommunen for en engangspremie fra sin
pensjonsleverandør ved uttak. Denne engangspremien er obligatorisk utjevnet, og det er
ikke anledning til å finansiere disse årsklassene over drift.
Figuren nedenfor viser i uttaksprosent av AFP i de ulike årsklasser fra 62 til 67 år.
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Søgne Kommune
Alder

Antall AFP
62
63
64
65
66

Totalt

3
8
2
5
18

Antall yrkesaktive Uttaksprosent
9
0%
9
25 %
8
50 %
2
50 %
3
63 %
31
37 %

Tabellen nedenfor viser uttaksprosent av AFP i Søgne kommune sammenlignet med
gjennomsnitt for norske kommuner.

Bildet av dagens situasjon tilsier at Søgne kommune har et uttak som ligger rimelig likt
med landsgjennomsnittet for AFP 62 – 65.
Når det gjelder AFP 65 – 67 har Søgne kommune et noe lavere uttak enn gjennomsnittet. .
Isolert sett vil man her kunne si at kommunen ville kunne spare på å bære sine egne
utgifter til AFP 65 – 67 i en egen pensjonskasse, men differansen er rimelig marginal.
I tillegg tilsier aldersfordelingen i Søgne kommune tilsier at det i tiden fremover er
sannsynlig at Søgne kommune kan få et noe høyere uttak av AFP enn gjennomsnittet for
kommuner på landsbasis.
Dersom Søgne kommune har et høyere uttak av AFP, enn kommuner generelt, så vil
kommunen få økonomiske fordeler i et premieutjevningsfellesskap, fremfor å stå for alle
AFP-utgifter selv i en egen pensjonskasse.
Figuren nedenfor illustrerer Søgne kommunes risikobilde i forhold til uførhet og forventet
fremtidig pensjonering (AFP) – sett i sammenheng med i sammenheng med
tjenestepensjon etablert i utjevningsfellesskap versus egen pensjonskasse.
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Høy uførhet

Utjevningsfellesskapet subsidierer
kommunen (AFP)

Utjevningsfellesskapet subsidierer
kommunen (AFP)

Risikofellesskapet subsidierer
kommunen (uføre)

Risikofellesskapet subsidierer
kommunen (uføre)
Ugunstig med egen pensjonskasse
Søgne
kommune

Lavt AFP-uttak

Utjevningsfellesskapet subsidierer
kommunen (AFP)

Kommunen subsidierer
utjevningsfellesskapet (AFP og uføre)

Kommunen subsidierer
risikofellesskapet (uføre)

Gunstig med pensjonskasse
Lav uførhet

Særaldersgrenser
Kommunale pensjonsordninger har særaldersgrenser for visse yrkesgrupper. Dette
innebærer at det utbetales ordinær alderspensjon fra et tidligere tidspunkt en
pensjonsalder 67 år. Da folketrygden ikke yter alderspensjon før fylte 67 år, må
kommunens tjenestepensjonsordning kompensere for folketrygddelen av alderspensjonen
frem til denne ytes ved fylte 67 år. Dette medfører at premie for medlemmer med
særaldersgrense blir betydelig høyere enn premie for ordinær aldersgrense. Andelen
aktive medlemmer med særaldersgrense i Søgne kommunes tjenestepensjonsordning er
7,5 prosent. Landsgjennomsnittet for kommuner er 9,9 prosent.

Individuell premie versus utjevnet premie (2012)
Vi har forespurt DNB om individuell premie for Søgne kommune for året 2012. Denne har
satt opp i tabellen nedenfor og sammenlignes her med utjevnet premie i DNB samme år.
Dette viser effekten av premieutjevning for Søgne kommune i DNB det aktuelle året, og gir
således en indikasjon på hvorvidt Søgne kommune vil tjene på individuell premieberegning
eller utjevnet premie hos en pensjonsleverandør. Individuelle premieelementer er holdt
utenfor sammenligningen.
Merk at ett enkelt år isolert sett ikke er et fullgodt statistisk grunnlag, men er et godt
grunnlag for å støtte konklusjonen om at demografiske forhold tilsier at det ikke er særskilt
grunn til å anta at Søgne kommune vil få en lavere pensjonspremie i egen pensjonskasse.
Tabellen nedenfor viser individuell premie for Søgne kommune i DNB i 2012, målt mot
utjevnet premie. Utjevnet premie viser de premier Søgne kommune faktisk har betalt,
mens individuell premie viser premie dersom Søgne kommune ikke hadde vært en del av
et premieutjevningsfellesskap.
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Premie 2012 (DNB)
Grunnpremie

Utjevnet

Individuell

Differanse

Kommentar

11 154 954

10 267 665

Admin. res. premie

270 458

255 433

15 025 Subsidierte fellesskapet

Admin. kostnad

495 840

525 891

-30 051 Subsidiert av fellesskapet

Bruttogaranti

3 715 040

3 791 821

-76 781 Subsidiert av fellesskapet

Lønnsregulering

8 012 216

9 217 968

-1 205 752 Subsidiert av fellesskapet

P-regulering

5 533 146

6 097 336

-564 190 Subsidiert av fellesskapet

AFP 65-67

1 118 218

1 469 208

-350 990 Subsidierte fellesskapet

30 299 872

31 625 322

Sum
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VURDERING AV EGEN PENSJONSKASSE
Når en kommune skal opprette en egen pensjonskasse, er det flere faktorer som ofte kan
trekke i forskjellige retninger når man skal vurdere om det er lønnsomt eller ikke å gjøre en
slik etablering.
AVKASTNING

Man kan være misfornøyd med den avkastning dagens mulige
leverandører oppnår på ordnings midler. Ved opprettelse av egen
kasse er det pensjonskassens styre som vedtar forvaltningsmandatet
for pensjonskassens midler, naturligvis innenfor gjeldende regelverk
og rammebetingelser. Kommunale pensjonskasser presterer ulikt i
forvaltningen av sine pensjonsmidler. Statistikk viser at over tid, så er
det ikke store forskjeller mellom kommunale pensjonskasser
gjennomsnittlige forvaltningsresultater og pensjonsleverandørenes
resultater. Pensjonskassens sponsor, kommunen, kan imidlertid bidra
til pensjonskassens forvaltningsøkonomi ved å stille til disposisjon en
optimal egenkapital, som igjen kan danne grunnlaget for gode
forvaltningsresultater. Men, dette er igjen avhengig av kommunens
økonomi og prioriteringer.

UFØRHET

Dagens tarifferingssystemer i forsikringsselskapene relaterer seg til
risikofellesskap og risikofellesskapets resultater. I tillegg utjevnes
(gjennomsnittsprising) forsikringspremie i kommunal sektor. I et slikt
system vil noen være bidragsytere mens andre er bidragsmottakere.
For bidragsytere vil egen risiko kunne være et viktig moment i en
vurdering av egen pensjonskasse. Bestandsanalysen av Søgne
kommune viser at kommunen har en uføreandel marginalt høyere enn
snittet i KLPs fellesskap for kommuner.

AFP

Kostnadene ved AFP-uttak fra 62 - 64 år bæres av det enkelte
medlem i en utjevningsordning, mens kostnadene for 65 - 65 år jevnes
ut på fellesskapet. Kommunens AFP profil vil således være en viktig
vurderingsfaktor. Det er ofte slik at en kommune med lav uføregrad
ofte har et høyere AFP-uttak og omvendt. I en eventuell egen
pensjonskasse vil man stå alle kostnader ved tidligpensjon selv. I
aldersgruppen over 62 år har Søgne kommune en noe lavere andel
uføre enn andre kommuner. Også AFP-uttaket marginalt lavere enn
gjennomsnittet per i dag. Alderssammensetningen viser for øvrig at
AFP-uttaket i kommunen kan komme til å stige mer enn
gjennomsnittet i de kommende år.

ALDER

Alderssammensetningen blant kommunens ansatte er et viktig premieparameter. Søgne kommune har en alderssammensetning som tilsier
at kommunen vil ha en relativt høyere pensjoneringsfrekvens enn
kommuner i gjennomsnitt for øvrig de kommende år.
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LØNN

En annen viktig faktor som påvirker premien, er den lønnsprofil
kommunen har. Søgne kommune har en gjennomsnittslønn som ligger
i noe under gjennomsnittet hos andre kommuner. Høyere
gjennomsnittlig lønn gir høyere premie, dog er det også andre faktorer
som spiller inn i premiebildet.

EGENKAPITAL

Dersom man vurderer å opprette en egen pensjonskasse, bør man
tilføre pensjonskassen tilstrekkelig egenkapital for å sikre en god
risikobærende evne, og dermed legge forholdene til rette for en
allokering som gir en høy forventet avkastning.

BUFFERKAPITAL Søgne kommune hadde cirka 5,5 millioner kroner i tilleggsavsetninger
ved årsskiftet sist årsskifte i tjenestepensjonsordningen i Storebrand.
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ETABLERING AV PENSJONSKASSE
Kapitalforhold
Ved en eventuell etablering av egen pensjonskasse vil Søgne kommune ha flere
alternativer for valg av hvordan pensjonskassens midler skal forvaltes.
Pensjonskassens forvaltningsstrategi, egenkapital og rammebetingelsene for
pensjonskasser er faktorer som er avgjørende for det endelige valg av forvaltningen.
Pensjonskassen kan velge flere forvaltere, forvalte midlene selv eller kjøpe
forvaltningstjenestene som en del av en ”Nøkkelferdig pensjonskasse”.
Vår anbefaling dersom Søgne kommune velger å etablere gen pensjonskasse, ville vært
at kommunen valgte en ”Nøkkelferdig” løsning hvor forvaltning inngår.
Bildene nedenfor illustrerer passiva strukturen for pensjonskassen samt hvordan ansvarlig
kapital kan settes sammen og de kapitalkrav som foreligger.
Passiva strukturen i en pensjonskasse:
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Kapitalkrav i en pensjonskasse:
En pensjonskasse skal ha en kapitaldekning som til enhver tid utgjør minst 8 prosent av
selskapets aktiva og selskapets forpliktelser utenfor balansen, beregnet etter prinsipper for
risikoveiing.
Forskrifter bestemmer:
a.
b.
c.
d.

minstebeløp for ansvarlig kapital
regler om beregningsgrunnlaget
hva som skal anses som ansvarlig kapital
annen prosentsats enn nevnt i første ledd for å bringe norske bestemmelser i
samsvar med internasjonale standarder.

Forskrift fastsetter regler om beregningsmåten for solvensmarginen, den kapital som kan
dekke kravet og andre forhold vedrørende gjennomføringen av solvensmarginkravet.

Krav til egenkapital for Søgne kommunes pensjonskasse
Vi legger til grunn at samlede midler i Søgne kommunes tjenestepensjonsordning utgjør
cirka 283 000 000 millioner kroner. Med bakgrunn i kravene til egenkapital, har vi beregnet
hva dette utgjør i prosent av vektet balanse ved tre ulike alternativer for allokering av
midler.
1. 8 prosent av vektet balanse (tilsvarende myndighetenes minimumskrav)
2. 10 prosent av vektet balanse (over myndighetenes minimumskrav)
3. 12 prosent av vektet balanse (over myndighetenes minimumskrav)
Det anbefales at man legger til grunn en egenkapital som utgjør 12 prosent av vektet
balanse ved etablering av egen pensjonskasse.
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Vi viser egenkapitalkravene for tre ulike forvaltningsporteføljer med ulik risiko.
Risikoeksponeringen varieres i hovedsak gjennom ulik andel akskjer.
Normal portefølje
Alternativ 1
Invsteringsprofil/vektet balanse
Aksjer
- innland
- utland
Obligasjoner
- innland
- utland
Pengemarked
Anleggsobligasjoner
Eiendom
Sum midler/ vektet balanse

Allokering
Beløp
Vekt
Vektet balanse
15,00 %
5,00 %
14 150 000
100 %
14 150 000
10 %
28 300 000
100 %
28 300 000
25 %
10 %
28 300 000
20 %
5 660 000
15 %
42 450 000
10 %
4 245 000
20 %
56 600 000
20 %
11 320 000
30 %
84 900 000
20 %
16 980 000
10 %
28 300 000
50 %
14 150 000
100 %

Krav til egenkapital

283 000 000

8%
10 %
12 %

Anbefalt egenkapital

94 805 000
7 584 400
9 480 500
11 376 600

Normal portefølje
Alternativ 2
Invsteringsprofil/vektet balanse
Aksjer
- innland
- utland
Obligasjoner
- innland
- utland
Pengemarked
Anleggsobligasjoner
Eiendom
Sum midler/ vektet balanse
Krav til egenkapital
Anbefalt egenkapital
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Allokering
Beløp
Vekt
Vektet balanse
20 %
5,00 %
14 150 000
100 %
14 150 000
15,00 %
42 450 000
100 %
42 450 000
20 %
5%
14 150 000
20 %
2 830 000
15 %
42 450 000
10 %
4 245 000
15 %
42 450 000
20 %
8 490 000
35 %
99 050 000
20 %
19 810 000
10 %
28 300 000
50 %
14 150 000
100 %

283 000 000

8%
10 %
12 %
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Forsiktig portefølje
Alternativ 3
Invsteringsprofil/vektet balanse
Aksjer
- innland
- utland
Obligasjoner
- innland
- utland
Pengemarked
Anleggsobligasjoner
Eiendom
Sum midler/ vektet balanse
Krav til egenkapital
Anbefalt egenkapital

Allokering
Beløp
Vekt
Vektet balanse
30,00 %
10,00 %
28 300 000
100 %
28 300 000
20 %
56 600 000
100 %
56 600 000
20 %
5%
14 150 000
20 %
2 830 000
10 %
28 300 000
10 %
2 830 000
10 %
28 300 000
20 %
5 660 000
35 %
99 050 000
20 %
19 810 000
10 %
28 300 000
50 %
14 150 000
100 %

283 000 000

8%
10 %
12 %

130 180 000
10 414 400
13 018 000
15 621 600

Alternativene over tilsier at ved etablering av en egen pensjonskasse, bør kommunen
skyte inn egenkapital i størrelsesorden 11 – 16 millioner kroner for å møte sørge for god
risikobærende evne, samt for å møte fremtidige offentlige krav til økt soliditet.

Eventuell overføring av eiendom til pensjonskassen
Kommunen kan overføre deler av kommunens eiendomsmasse til pensjonskassen som
egenkapital. Det forutsettes da at kommune svarer husleie for bruk, som da vil bli en del
av pensjonskassens inntekter. En vesentlig fordel ved dette er at kommunen kan spare
arbeidsgiveravgift ved at pensjonskassens inntekter benyttes til å redusere premie.
Reduksjon i innbetaling av premie fra kommunen gir reduksjon i arbeidsgiveravgift da
kommunen må svare arbeidsgiveravgift av innbetalt premie til kommunens
tjenestepensjonsordning.
Det må svares dokumentavgift ved en eventuell overføring av eiendom fra kommunen til
pensjonskassen.

Risiko for ytterligere tilførsel av egenkapital
Det er forbundet risiko for ekstra innbetalinger ved å etablere egen pensjonskasse. Dette
følger blant annet av følgende.
1. For å oppnå bedre avkastning enn man kan forvente av tilbydere av
forsikringsløsninger, kan det være aktuelt å ta høyere risiko i forvaltningen av
forvaltningen av pensjonsmidlene enn det man normalt får hos tilbydere av
kommunal pensjon. Dersom man tar høyere risiko må man ha tilstrekkelig
egenkapital for å kunne håndtere svingninger i finansmarkedene. Ved fall i
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finansmarkedene kan det bli behov for at kommunen tilfører pensjonskassen
ytterligere egenkapital.
2. Regelverket rundt Solvency 2 (nye soliditetsregler for finansbransjen) er ikke klart
og det er per i dag ikke klarlagt hvorvidt og hvordan Solvency 2 skal gjøres
gjeldende for pensjonskasser. De kvantitative kravene i Solvency 2, som omhandler
krav til kapital, er for pensjonskasser nylig blitt utsatt inntil videre.
3. Pensjonskassens pensjonsmidler vil øke jevnt etter hvert som medlemmenes
opptjening øker og kommunen innbetaler premie til tjenestepensjonsordningen.
Økte pensjonsmidler over tilsier behov for økt egenkapital.
I en pensjonskasse vil man normalt disponere deler av pensjonskassens overskudd til å
vedlikeholde nivået på egenkapitalen, samt eventuelt øke denne. Dersom dette gjøres vil
det redusere behovet for å få tilført egenkapital fra kommunen. På den annen siden kan
det være hensiktsmessig å benytte overskudd til å finansiere premie slik at kommunen får
redusert sin premieinnbetaling, og i stedet innbetaler egenkapital. Dette da innbetaling av
egenkapital ikke er arbeidsgiveravgiftpliktig.

Bufferkapital
Det stilles krav til bufferkapital ut over egenkapital for å kunne tåle svingninger i aksje- og
rentemarkedet. Regelverket er under revisjon og endelige krav til størrelsesorden er ikke
helt på plass.
Kommunen hadde ved utgangen av 2012 tilleggsavsetninger på ca. 5,5 millioner kroner.
Et sannsynlig scenario vil være at Søgne kommune ved etableringen ikke behøver å skyte
inn bufferkapital ut over omtalt egenkapital.

Premiereserve
Søgne kommunes premiereserve i Storebrand er avsatt med en gjennomsnittlig garantert
rente på cirka 3,15 prosent. Ved en etablering av egen pensjonskasse vil premiereserven
måtte omregnes til en med bakgrunn i en garantert rente på noe under 3 prosent. Dette vil
isolert sett medføre et noe høyere krav til premiereserve.
Ved en eventuell opprettelse av pensjonskasse vil man benytte tariffer som representerer
den risikoen medlemsmassen antas å representere. Dersom risikoforhold tilsier en lavere
risiko enn tariff hos dagens leverandør, så kan dette redusere kravet til premiereserve.
Dersom tariffen tilsier en høyere risiko enn dagens leverandør, kan dette øke kravet til
premiereserve i pensjonskassen.
Ved flytting av en pensjonsordning fra en pensjonsleverandør til en pensjonskasse, vil
man kunne benytte eventuelle premiefondsmidler og tilleggsavsetninger til å dekke
eventuell manglende premiereserve. Søgne kommune hadde per 31.12. 2012 5,5 millioner
kroner i tilleggsavsetninger i tjenestepensjonsordningen i DNB. Dersom dette ikke er
tilstrekkelig til å dekke fullt reservekrav må kommunen innbetale premie til pensjonskassen
for å dekke manglende premiereserve. Det er ikke usannsynlig at kommunen vil måtte
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innbetale engangspremie for å dekke manglende premiereserve ved en eventuell
etablering av egen pensjonskasse.
Myndighetene har besluttet at det skal innføres nye tariffer for levealder 1.1 2014. Dette
har sin bakgrunn i at levealder i befolkningen øker og det er da behov for å styrke
avsetninger og premie som en følge av dette. Premiereservene styrkes ved at
pensjonsleverandørene har avsatt avkastning ut over garantert rente de siste årene, samt
at det legges til grunn at deler av oppreserveringe må dekkes av pensjonsleverandørene.
Innføringen av nye tariffer får konsekvenser for beregning av premiereserve for en
eventuell pensjonskasse, men det er per i dag ikke endelig avklart hvordan avsetninger og
eventuell bidrag fra pensjonsleverandørene vil håndteres ved en flytting av
tjenestepensjonsordninger, herunder flytting fra forsikret løsning til pensjonskasse.
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ORGANISERING AV EN PENSJONSKASSE
Egen pensjonskasse

STYRE

Kapitalforvaltning

Revisor

Daglig leder

Medlems-

Utløsnings-

administrasjon

avtale

Utbetaling
Regnskap
av pensjoner

Analyse
Aktiva/passiva

Regnskap

Aktuar

Rådgivning

Reassuranse

1

Etablering
Dersom Søgne kommune vedtar å etablere egen pensjonskasse, vil man måtte utarbeide
vedtekter for pensjonskassen. Finanstilsynet har utarbeidet standardvedtekter for
pensjonskasser og man kan bygge videre på disse.
I tillegg til vedtekter, er det en rekke andre oppgaver som må løses, blant annet:








Instruks for daglig leder
Søknad om godkjenning av opptak av ansvarlig kapital
Innmelding til Brønnøysund
Innhenting av bekreftelse fra regnskapsfører og revisor
Søknad til Datatilsynet om behandling av personopplysninger
Reassuranse for pensjonskassen
Retningslinjer, instruks og rapporteringsrutiner for forvaltningen
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Styre
Styret er pensjonskassens øverste organ og har det overordnede ansvar for virksomheten.
Sammensetningen av styret reguleres av regelverket for pensjonskasser. Søgne
kommunes tjenestepensjonsordning har reserver/ verdier for over cirka 283 millioner
kroner. Kravet er da et styre bestående av minst 5 medlemmer. Ett av disse medlemmene
skal velges eksternt. Ett styremedlem skal velges av og blant medlemmene i
pensjonskassen.
Styrets oppgaver vil blant annet være:





Ansettelse av daglig leder
Tilsyn med daglig ledelse og kassens virksomhet
Fastsettelse av retningslinjer for drift av kassen
Fastsettelse av investeringsprinsipper

Daglig leder
Daglig Leder utpekes av styret og forestår den daglige driften av pensjonskassen i
samsvar med gjeldende lover, vedtekter, styrets vedtak og de retningslinjer som styret
fastsetter for driften av pensjonskassen. Daglig leder skal være ansatt i pensjonskassen.
Daglig leders oppgaver vil blant annet være:











Forberedelse av saker til styret
Føre protokoll fra styremøtene
Ansvarlig for etablering av administrative rutiner
Ansvarlig for regnskapsføring etter gjeldende regler og forskrifter
Utarbeidelse av årsregnskap og årsberetning for pensjonskassen
Ansvarlig for at pensjonskassen overholder frister mot Kredittilsynet og
ligningsmyndigheter
Rutiner for pensjonsutbetaling og oppfølging av disse utbetalingene
Etablere intern kontroll rutiner og fremlegge forslag til risiko- og
konsekvensutredning for styret
Ansvar for å være orientert om endringer i lover og regler, retningslinjer og
forskrifter
Holde løpende kontakt med aktuar og revisor samt øvrige tjenesteleverandører til
pensjonskassen

Ansvarshavende aktuar
Aktuartjenestene utføres i henhold til aktuarforskriftenes bestemmelser og skal blant annet
sikre at:
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Pensjonskassen til enhver tid blir drevet på en forsikringsteknisk forsvarlig måte.
Forsikrings- og sikkerhetsfondene blir beregnet i henhold til gjeldende lover og
forskrifter. Premier, premiereserver og pensjonsrettigheter blir beregnet etter
godkjent premietariff og i henhold til gjeldende vedtekter.
Pensjonskassen overholder meldeplikten til Finanstilsynet.
Pensjonskassens inntekter, kostnader og oppsamlet overskudd blir fordelt i henhold
til gjeldende lover og forskrifter.
Forsikringsteknisk statusoppgjør, inklusive kontoføring pr. konsernselskap, blir
utarbeidet og rapportert til Kredittilsynet på fastsatt skjema.
Pensjonskassens risiko til enhver tid blir vurdert, gjennomgå pensjonskassens
reassuranseprogram og gi anbefalinger om eventuelle justeringer.
Rapportering av reserveutviklingen i pensjonskassen utføres.
Kontrollere og kvalitetssikre opplysningene ført på side 4 i Finanstilsynets skjema.

Regnskap
Pensjonskassen regnskapsfører har blant annet følgende oppgaver:





Bokføring og kontoavstemming.
Årsregnskap bestående av resultat, balanse, noter og kontantstrømoppstilling.
Offentlig rapportering til skattemyndighetene, Finanstilsynet og Statistisk
Sentralbyrå, samt delårs-rapportering etter styrets ønske.
Utarbeidelse av presentasjonsmateriale og prognoser, skatteplanlegging og
overvåking av lovpålagte krav, samt deltakelse i styremøter.

Medlemsadministrasjon
Søgne kommunes pensjonskasse må ha tilgang til et datasystem og ressurser som blant
annet kan:







Ajourføre medlemsregister over aktive medlemmer og pensjonister med tilhørende
beregninger og rapportering av pensjonsytelser, premier og premiereserver.
Beregne opptjente pensjonsrettigheter ved fratredelser.
Utstede årlige pensjonsbevis til aktive medlemmer.
Beregne/registrere reguleringstillegg til pensjoner under utbetaling ved anvendelse
av pensjonskassens overskudd eller ved tilskudd fra foretaket.
Beregne engangspremie for regulering av løpende pensjoner.
Beregne opptjente pensjonsrettigheter, dvs. fripolise og premiereserve etter
pensjonskassens godkjente beregningsgrunnlag

Utløsningsavtale
Når et medlem i pensjonskassen slutter, er det praktisk å inngå avtale med et
forsikringsselskap om utstedelse av fortsettelsesforsikring i henhold til
forsikringsavtaleloven (FAL).
Willis AS

Pensjonskasse for Søgne kommune

21

Utbetaling av pensjoner
Pensjonskassen må ha tilgang til et system og ressurser for utbetaling av pensjon som,
blant annet, må ivareta følgende funksjoner:








Utbetale månedlige pensjoner.
Foreta pliktig skattetrekk.
Utarbeide lønns- og trekkoppgave for den enkelte pensjonist.
Regulere løpende pensjoner.
Behandle søknader om uførepensjon og foreta uførebedømmelse med fastsettelse
av uføregrad.
Foreta saksbehandling ved overgang til alders-, ektefelle - og barnepensjoner,
herunder innhente nødvendig dokumentasjon.
Periodisk "vasking" av register for pensjonister mot offentlig register.

Reassuranse
Pensjonskassen bør ved etableringen, utarbeide et reassuranseprogram som spesielt tar
sikte på katastrofedekning. Daglig leder i samråd med ansvarshavende aktuar vil kunne gi
styret de nødvendige innspill for beslutning.

Kjøp av tjenester
Dersom Søgne kommune etablerer egen pensjonskasse anbefaler Willis at kjøper de alle
de nødvendige tjenester for å drifte egen pensjonskasse. Det anses ikke sannsynlig at
Søgne kommune på kort sikt kan skaffe til veie nødvendige ressurser og organisere drift
av egen pensjonskasse lokalt.
Det er flere aktører i markedet som tilbyr drifts- og forvaltningstjenester for
pensjonskasser. Gjerne under benevnelsen «nøkkelferdig pensjonskasse» der de tilbyr
alle tjenester for å ivareta og drifte en pensjonskasse. Unntatt fra dette er
pensjonskassens styre, og i kommunal sektor, også pensjonskassens daglige leder, som
må være ansatt i pensjonskassen.
De kommunale pensjonskasser som har blitt etablert de siste årene har alle kjøpt aktuelle
drifts- og forvaltningstjenester.
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NOTAT
Søgne, 23.05.2013

Saksnr
Snr: 2013/1588- 14

Arkivnr
Lnr: 17437/2013 Ark: 570 /STOV

Referat fra drøftingsmøte om anbudskonkurranse

for pensjonsleverandør

Ved skifte av selskap/pensjonskasse skal dette i henhold til Hovedtariffavtalen punkt 2.1.10
drøftes med de tillitsvalgte. Referat fra dette møtet skal følge saken fram til endelig avgjørelse i
kommunestyret.
Det ble avholdt drøftingsmøte 23. mai 2013 med følgende deltakere:
Eva Frøysland, Delta
Are Herdlevær, Fagforbundet
Øystein Sørensen, Akademikerforbundet
Monica Nordnes, Organisasjonssjef
Ståle Øverland, Økonomisjef
Ståle Øverland redegjorde for prosessen så langt, blant annet valg av rådgiver. Videre ble plan for
videre prosess og rådgiverens anbefalte tildelingskriterier gjennomgått.
De tillitsvalgte stilte spørsmål ved om ikke Pensjonsutvalget, hvor representanter for de
hovedtillitsvalgte deltar sammen med administrasjonen, burde ha en større rolle i prosessen. Det
ble på den bakgrunn avtalt at Pensjonsutvalget blir invitert til et seminar med rådgiveren i juni.
Videre skal Pensjonsutvalget inviteres til et møte i september hvor rådgiverens evaluering av
innkomne tilbud gjennomgås, før valg av pensjonsleverandør gjøres.
De tillitsvalgte ba også om å få tilsendt mer detaljert informasjon. Dette ble sendt ut i etterkant av
møtet.

Referent: Ståle Øverland
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