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Saken ble fremlagt uten forslag til vedtak.
Personalrådgiver Inga Fjeldsgaard orienterte i saken.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak og innstiller slik til kommunestyret

Innstilling:
De folkevalgte fortsetter med den nåværende pensjonsordning.
Ordningen revideres hvert 4. år, ved valg av nytt kommunestyre.

Bakgrunn for saken:
Innledningsvis vises det til kommunelovens §43, som lyder: Kommunestyret og fylkestinget
kan selv vedta å opprette eller slutte seg til en pensjonsordning for folkevalgte i kommunen
eller fylkeskommunen. Kongen kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om slike
pensjonsordninger.
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Videre i Søgne kommunes Reglement for godtgjørelse og regler for refusjon av økonomisk
tap og dekning av utgifter for folkevalgte, pkt. 3: Ordfører i 100 % stilling «godtgjøres med 90
% av stortingsrepresentanters grunnlønn og er innmeldt i kommunenes pensjonsordning».
Ny lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og
regjeringspensjonsloven) trådte i kraft 1. januar 2012. Arbeidsdepartementet gir kommuner
og fylkeskommuner mulighet til å opprette samme type ordning for sine folkevalgte fra 1.
januar 2014 i h t forskrift om endring i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i
kommune eller fylkeskommune, hvor særlig §1, 2. avsnitt er relevant for denne saken:
Alternativet til en særskilt pensjonsordning for folkevalgte i samsvar med forskriften her, er
den ordinære tjenestepensjonsordningen som kommunens eller fylkeskommunens ansatte er
omfattet av.
På denne bakgrunn har Søgne kommunes pensjonsleverandør - DNB Liv - tatt opp med
administrasjonen at valg av ordning for folkevalgte må foretas innen utgangen av oktober
2013. Valg av ordning kan ikke gjøres om.

Saksutredning:
Forskriften gir bare rammer for den nye ordningen og regulerer kun de folkevalgtes rettigheter.
Finansiering o.l. er ikke tatt inn. Det gjenstår å få fastsatt minstekrav og utfyllende
bestemmelser for pensjonsordningen, slik at det nedenfor, som er hentet fra KS’ veileder om
økonomisk godtgjørelse, kun tar for seg hovedlinjene i de nye reglene.
Ordningen med «ventepenger» er falt bort. Denne ordningen er ikke inntatt i ny forskrift for
folkevalgte eller i lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.
Dagens ordning for folkevalgte:
- Opptjening: Tid man har opparbeidet medlemskap i pensjonsordning for folkevalgte. Full
opptjening er 16 år.
- Ikke rett til AFP
- Alderspensjon:
 Tidligst utbetaling fra 65 år
 66 % av pensjonsgrunnlag (den samlede faste godtgjørelsen)
 Avkortet hvis ikke full opptjening
 Levealder justeres
 Samordnes i h t reglene i samordningsloven
 Reguleres som i offentlig tjenestepensjonsordning, dvs med lønnsvekst fratrukket
0,75%
Ny ordning fra 1.1.14:
- Opptjening: Det bygges opp en pensjonsbeholdning som danner grunnlaget for beregning av
alderspensjon. Pensjonsbeholdningen bygges opp ved at maksimalt 6,03% av godtgjørelse
opp til 7,1 G og 24,13% av godtgjørelsen mellom 7,1 og 12 G, tilføres beholdningen.
(Det er opp til kommunestyret å fastsette nivået på pensjonsopptjeningen, men den kan ikke
være høyere enn det som gjelder for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.)
- Alle år teller
- Ingen rett til AFP
- Alderspensjon:
 Fleksibelt uttak fra 62 til 75 år
 Pensjonen beregnes ved at pensjonsbeholdningen divideres på et delingstall.
Delingstallene er avhengig av fødselsår og uttaksalder
 Ingen samordning, pensjonen kommer som et tillegg til alderspensjon fra folketrygden
 Reguleres som i offentlig tjenestepensjonsordning, dvs med lønnsvekst fratrukket
0,75%.
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-Uførepensjon og etterlattepensjon:
 Videreføres i stor grad som dagens regler
 Kravet til opptjeningstid øker slik at full opptjening er 30 år. For å sikre allerede
opptjente rettigheter i pensjonsordningene for folkevalgte, skal opptjeningstiden
multipliseres med en omregningsfaktor før de nye opptjeningsreglene innføres. Ved
beregning av uføre- og etterlattepensjon skal opptjeningstiden multipliseres med
faktoren 1,875. Denne faktoren multiplisert med dagens krav til full opptjeningstid (16
år) gir til sammen 30 år.
På virkningstidspunktet 1.1.14:
- Opptjening i dagens ordning stopper, dog slik at opptjente alderspensjonsrettigheter forblir
bruttorettigheter. Ingen omregning til ny modell.
- Fra virkningstidspunktet starter opptjening etter ny ordning.
- Folkevalgte beholder sine allerede opptjente rettigheter etter gjeldende ordning, og
pensjonen beregnes på vanlig måte etter disse reglene. Opptjenes det også rettigheter i
den nye pensjonsordningen, beregnes og utbetales denne pensjonen i tillegg.
- Dersom en folkevalgt har opptjening etter både gammel og ny modell skal alderspensjon
maksimeres som om all opptjening var i gammel ordning. Hvis samlet pensjon fra
gammel og ny ordninger overstiger maksimal pensjon, skal pensjonen fra ny ordning settes
ned.
Overgang til ansatte ordning etter 1.1.14:
- Jfr. innledningsvis her om ny ordning, §1, 2. avsnitt:
”Alternativet til en særskilt pensjonsordning for folkevalgte i samsvar med forskriften her, er
den ordinære tjenestepensjonsordningen som kommunens eller fylkeskommunens ansatte er
omfattet av.” Det er ikke gitt flere regler for dette alternativet, og det må derfor fastsettes
utfyllende bestemmelser for en slik overgang. Det som kan slås fast er at kommunen selv kan
bestemme om de folkevalgte skal meldes inn i den ordinære pensjonsordningen. Hvis
dette gjøres, vil pensjonen bli beregnet etter de reglene som gjelder for offentlig
tjenestepensjonsordning.
Alle verv skal ses under ett slik at både kommunale og fylkeskommunale verv legges
sammen. Kommunene kan selv innføre en egen innbetaling fra den folkevalgte - slik de
ansatte har i dag - på 2% av egen lønn.
Forskjellene:
Basert på informasjon fra kommunens hovedleverandør av pensjoner, DNB Liv, vil de viktigste
forskjellene i ordningene være:
Pensjonsutbetalingen vil være kjent for den ansatte/folkevalgte i offentlig tjenestepensjon,
mens den vil være ukjent i ny pensjonsordning.
Kostnadene vil være ukjent for arbeidsgiver i offentlig tjenestepensjon, mens den vil være
kjent i ny pensjonsordning. Se for øvrig vedlagte skriv fra DNB Liv av 22. april 2013, hvor det
er tatt inn tabeller som bl.a. viser forskjellene mellom ny folkevalgtordning og ordinær
tjenestepensjon (TPO), dvs ansatte ordningen.

På det nåværende tidspunkt er heller ikke de totale kostnadene kjent i ny pensjonsordning. Årlig innskudd til alderspensjon er kjent, se over vedr. satsene, men DNB Liv
har imidlertid ikke tatt stilling hva slags kostnadsmodell (administrasjonskostnader
mm) som skal legges til grunn og har heller ikke avklart pris for risikodekning
(etterlatte dekninger). Selskapet formidler dette til kommunen for 2014 sammen med
budsjettsatsene for TPO-ordningen i august.
Sikringsbestemmelsen i de nye pensjonsreglene om at ytelsen ikke kan bli høyere enn
i dag, tilsier at kostnadene på kort sikt vil bli omtrent på samme nivå som i dag.
Intensjonen med pensjonsreformen og levealdersjustering er bl.a. reduserte ytelser og
kostnader over tid.
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Konklusjon: På bakgrunn av ovenstående legges det til grunn at kostnadene ikke bør
være utslagsgivende for valg av ordning. Dersom det konkluderes med at de to
alternativene er likeverdige, kan det være utslagsgivende at det administrativt vil være
hensiktsmessig at folkevalgtordningen er lik den ordningen kommunens medarbeidere
har.
Rådmannens merknader: Rådmannen innstiller ikke i sak om pensjonsordning for
folkevalgte.
Vedlegg
1 Valg vedr. ny pensjonsordning for folkevalgte
Utrykte vedlegg:
Forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune:
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19970422-0375.
html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20121203-1121.
html
Lov om Stortings- og regjeringspensjon: http://www.lovdata.no/all/tl-20111216-060-002.html

SØGNE KOMMUNE
Postboks 1051
4682 SØGNE
Forsikringsnr.: 17001027168
Bergen, 22. april 2013

Valg angående ny pensjonsordning for folkevalgte
Nye pensjonsregler for lokale folkevalgte trer i kraft fra 1. januar 2014. Det vises til FOR 2012-12-03
nr 1121: Forskrift om endring i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller
fylkeskommune. De nye reglene gir mulighet for kommuner og fylkeskommuner å ha pensjonsordning for
de folkevalgte som i stor grad tilsvarer den pensjonsordningen som stortingsrepresentanter og
regjeringsmedlemmer har.
Kommunen må velge mellom å tilby de folkevalgte opptak i den nye tjenestepensjonsordningen for
folkevalgte, eller innlemme de folkevalgte i den ordinære tjenestepensjonsordningen for øvrige ansatte
(TP0).
Kommunen bes gi tilbakemelding til oss som pensjonsleverandør, om aktuelle valg snarest mulig, og
senest innen utgangen av oktober 2013
Om den nye ordningen
Den nye folkevalgtordningen bygger på de samme prinsippene som ny alderspensjon i folketrygden, og
tilsvarer i all hovedsak den nye pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer
som trådte i kraft 1. januar 2012. Det vil si at alle år i arbeid skal gi pensjonsopptjening, og følgelig økt
pensjonsytelse. Videre vil tidspunktet for uttak av pensjon påvirke den årlige pensjonsutbetalingen.
Den nye alderspensjonen utformes slik at det hvert år tjenes opp en prosent av et opptjeningsgrunnlag
(pensjonsgrunnlaget) som plasseres i en pensjonsbeholdning. Det er fastsatt satser for opptjening i ny
ordning på 6,03 % av opptjening opp til 7,1 G, og 24,13 % av opptjening mellom 7,1 og 12 G.
Pensjonsbeholdningen bygges opp ved summen av all pensjonsopptjening i ordningen.
Opptjeningssatsene er satt med et siktemål om å nå et ytelsesnivå tilnærmet lik 66 prosent av
pensjonsgrunnlaget inkludert antatt folketrygd etter 30 år.
Alderspensjonen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 - 75 år etter samme prinsipp som i folketrygden. Det
vil si at pensjonen blir høyere jo senere den tas ut. Ved uttak deles pensjonsbeholdningen på et
delingstall som skal representere forventet antall år som pensjonist. Fra og med 1963- kullet brukes
folketrygdens delingstall. For årskullene 1943 —1962 brukes særskilte delingstall fastsatt av Statens
pensjonskasse.
Den nye pensjonsordningen er en nettoordning, noe som innebærer at en kan ta ut full alderspensjon og
jobbe ved siden av. Når en har pensjonsopptjening samtidig med utbetaling av alderspensjon, skal det
skje en omregning av pensjonen årlig. Pensjonsbeholdning og pensjon under utbetaling skal reguleres
etter samme prinsipper som i folketrygden. Opptjente rettigheter før utbetaling reguleres i samsvar med
lønnsveksten. Alderspensjon under utbetaling reguleres i samsvar med lønnsveksten fratrukket 0,75
prosent.

Ny pensjonsordning skal, dersom den opprettes, omfatte alle folkevalgte med verv av en viss størrelse.
Minstekravet og utfyllende bestemmelser fastsettes i regelverket for ordningen. I dagens
folkevalgtordning er vanlig minstekrav 1/3stilling, eller 37 % stilling.
Uføre- og etterlattepensjonen får ingen endringer som følge av ny endringsforskrift, og gir samme ytelser
og dekninger som før.
Opptjening i gammel ordning
Alderspensjon for opptjeningstid før 1. januar 2014 følger det gamle regelverket og opptjente rettigheter
beholdes. Fra 1. januar 2014 lukkes muligheten for ny/fortsatt opptjening i den gamle
folkevalgtordningen. Minstekravet til oppsatt pensjon blir 1,6 år for ordninger med 16 år som full
opptjening. Ved vurdering om minstekravet til oppsatt pensjon er oppfylt, skal også tid opptjent etter 1.
januar 2014 tas med.
Dersom en person har oppljening i både dagens og ny ordning, vil samlet pensjon bli begrenset til å
tilsvare den pensjon som ville kommet til utbetaling dersom all opptjening var etter gammel modell. Ved
begrensning er det pensjon fra ny ordning som skal reduseres
Bruttoordning vs. Nettoordning
Hovedtrekkene i de nye pensjonsreglene er at pensjonen skal gis som et direkte supplement til
alderspensjonen i folketrygden (nettoytelse), og alle år i arbeid skal telle med. Det gis også mulighet for å
kombinere arbeid og pensjon.
Dette er forskjellig fra dagens bruttoordning der pensjonen skal samordnes med folketrygden og en får
full opptjening etter 16 år. Dagens bruttoordning kan heller ikke kombineres med fortsatt arbeid.
Forskjeller mellom dagens ordning og ny folkevalgtordning
Tabellen nedenfor gir en oversikt over hovedforskjellene mellom dagens ordning for folkevalgte og ny
ordning.
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Ukjentfordenannitte:
PensjonsbeholdIng
Idelingstall

Pensionsutbetalkto

Kjentforde enSatte

Uttak av Alderspensjon

65 år

Mellom 62 — 75 år

Fullopp6ening

16 år

Alleår teller

Fremtidig kostnad

Ukjent for arbeidsgiver

Kjent for arbeidsgiver

Retttilpensjon

Oppsett
rettetter1,6år

1 årssemletmeålentskap

Forskjeller mellom ny folkevalgtordning og ordinær tjenestepensjon (TP0)
Av tabellen nedenfor følger en oversikt over forskjeller mellom ny ordning for folkevalgte etter modell for
stortingsrepresentanterog regjeringsmedlemmer,og den ordinære tjenestepensjonsordningensom
kommunenseller fylkeskommunensansatte er omfattet av. Vi håper den kan være til hjelp ved valg av
ordning.

Modell

Nettoordning

Bruttoordning

Alder for uttak

Fleksibel fra 62 —75 år

Fra 65 år, med antatt mulighet for
AFP og alderspensjonetter 85 —
årsregelen*

Samordning

Ingen samordning

Samordning med folketrygd og
andre offentlig pensjonsytelser

Utbetalingstid

Livsvarig utbetaling

Livsvarig utbetaling

Kostnaderfor kommune

Kjent***

Ukjent

*Delte erper i dag uklart i regelverket
"lndividuell garanti gjelder for årskullene 1943-1958. Medlemmer av offentlige henestepensjonsordningeh som er født i 1958 eller
før, er sikret en samlet alders- eller uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen og folketrygden som minimum tilsvarer 66 prosent
av pensjonsgrunnlaget, forutsatt 30 års opptjening i full stilling. Ved kortere opptjeningstid enn 30 år, eller dersom det er jobbet
deltid, blir pensjonen lavere. Ved uttak av alderspensjon fra folketrygden før fylte 67 år har ingen en slik garanti.
***6,03 prosent av godtgjørelsen opp til 7,1 G og 24,13 prosent av opptjeningsgrunnlaget opp til 12 G
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Anslått fremdriftsplan
Det fremgår av epost fra KS at de ikke vil komme med noen anbefaling vedrørende valg mellom de to
gitte alternativene. Det blir dermed opp til den enkelte kommune/ fylkeskommune å treffe sin beslutning
om hvilken pensjonsordning som skal gjøres gjeldende for de folkevalgte fra og med 2014. DNB Liv vil
selvsagt bistå så langt som mulig og ønskelig.
DNB Liv har tatt initiativ til et samarbeid mellom livselskapene, og det arbeides nå med nye felles
vedtekter for folkevalgte, etter de to mulige produktvariantene. DNB Liv arbeider også med prismodeller
for det nye produktet for folkevalgte og vil informere dere om den samlede prisrammen for dette produktet
i budsjettbrevet som sendes dere i august.
Som nevnt innledningsvis bes dere om å meddele oss hvilket produkt dere velger for de folkevalgte
senest innen utgangen av oktober i år. Dette slik at vi får tilstrekkelig tid til å forberede overgangen til ny
ordning.
Har dere spørsmål vil deres faste kontaktperson i DNB Liv være behjelpelig med ytterligere informasjon.
Vennlig hilsen
for DNB Livsforsikring ASA

Svein Glomnes
seksjonsleder
Produkt —Fag, prising og analyse

