
 

ÅS KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal 

 

12.09.2012 kl. 18.30 
 

 

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt 

offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov.  

Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. 

Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og 

bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.  
 
 

Tilleggssak: 
 

K-sak 57/12 12/2184  

ANBUD PÅ ÅS KOMMUNES PENSJONSORDNING  
 

 

 

 
Ås, 10.09.2012 

 

 

Johan Alnes 

ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 18 eller  

e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Jeanette Karlsen.   
(Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed  
må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid).  

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

http://www.as.kommune.no/
mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no


ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  K-sak 57/12 

 

K-sak 57/12 

ANBUD PÅ ÅS KOMMUNES PENSJONSORDNING 

 
Gå til saksliste 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Arkivnr: 570 &41 Saksnr.:  12/2184 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Kommunestyret 57/12 12.09.2012 

 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar å sette Ås kommunes pensjonsordning ut på anbud. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å si opp gjeldende avtale med Storebrand innen 1. 

oktober 2012. 
3. Rådmannen nedsetter en hurtigarbeidende pensjonsgruppe bestående av 2 fra 

administrasjonen og 2 tillitsvalgte for å gjennomføre konkurransen. Ordfører 
følger pensjonsgruppens arbeid. Administrasjonsutvalget holdes orientert om 
prosessen. Formannskapet vedtar vektingen av tildelingskriteriene. 

4. Kommunestyret foretar endelig valg av leverandør. 
 
Rådmannen i Ås, 10.09.2012 
 
 
Trine Christensen 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
K-sak 54/07 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Rådmann 
Økonomisjef 
Ref. administrasjonsutvalget og formannskapet 
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SAKSUTREDNING: 
 

Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok i sak 54/07 å velge Storebrand som leverandør på 
tjenestepensjon fra 1. januar 2008. Ved utgangen av 2012 har kommunen hatt 
avtalen i 4 år og den bør konkurranseutsettes.  Av kapasitetshensyn vurderte 
rådmannen at dette skulle foregå i 2013.  
 
Situasjonen er nå endret, da kommunen er varslet om en kraftig økning i premiene 
fra Storebrand fra 1. januar 2013, og signaler som kan tyde på at selskapet vil 
nedprioritere det kommunale pensjonsområdet fremover. Rådmannen velger derfor å 
omprioritere og fremme saken nå. 
 
Ifølge regelverket må Storebrand varsles innen 1. oktober 2012 om at man ønsker å 
fristilles fra avtalen. Bytte til ny leverandør kan da foretas fra 1. januar 2013. Dette 
tilsier et kommunestyrevedtak om at kommunen skal gå ut på anbud på pensjon i 
løpet av september.  
 
Reglene for skifte av pensjonsleverandør 
Rettstilstanden for innkjøp av pensjonsordning har utviklet seg i perioden fra slutten 
av 1990-tallet og fram til i dag. I dag er det klart at prosesser med innkjøp av pensjon 
skal følge reglene for offentlige anskaffelser med noen tilpasninger og unntak. 
Tariffpartene opprettet i 2004 et eget Pensjonskontor, som en felles nøytral 
kompetanse- og rådgivningsressurs. 
Pensjonskontoret forvalter, informerer og overvåker praktiseringen av reglene for 
AFP og tjenestepensjon innen KS-området. 
 
Følgende er viktig å vite om pensjon: 

 Produktet er fullt ut bestemt gjennom HTA. Pensjonsleverandørene tilbyr 
derfor identiske produkter. 

 Offentlig tjenestepensjon er i all hovedsak sparing. Størrelsen på sparingen 
skal være uavhengig av hvilken leverandør som forvalter pensjonsmidlene. 

 I sum kan en derfor si at det selskap som over tid oppnår høyest avkastning og 
har de laveste administrasjons- og kapitalforvaltningskostnadene leverer det 
mest økonomiske fordelaktige produktet. 

 
Prosessplan 
Tidsplanen for gjennomføring av anbudsprosessen vil være svært stram. Rådmannen 
vil derfor anmode alle parter om å være fleksible for å sikre at vi får gjennomført 
prosessen på en god måte. Det foreslås nedsatt en hurtigarbeidende 
pensjonsgruppe bestående av to representanter fra administrasjonen og to fra 
tillitsvalgte. Ordfører inviteres til å delta i arbeidet. Administrasjonsutvalget holdes 
løpende orientert om prosessen. Formannskapet vedtar vektingen av 
tildelingskriteriene for konkurransegrunnlaget etter anbefaling fra pensjonsgruppen i 
lukket møte. Endelig valg av leverandør foretas av kommunestyret i november.  
 
Basert på bestemmelsene i HTA, Pensjonskontorets anbefalinger samt erfaringer fra 
rådgivere, livselskapene og andre kommuner anbefales at vi legger opp prosessen 
som følger. Rådmannen vurderer at det er realistisk å gjennomføre dette på en god 
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måte trass i stram framdrift. Dette fordi det er et svært begrenset antall tilbydere å 
forholde seg til. 
 
1. Planleggingsfasen (september) 

 Beslutning om å sette i gang en prosess – politisk beslutning 

 Vurdering av kommunenes pensjonsforhold, inklusive oversikt over flytteprosess 
med tilhørende kostnader 

 Oppnevne en intern prosjektleder 

 Sette ned et internt pensjonsutvalg. Dette bør bestå av nøkkelansatte i forhold til 
pensjon og tillitsvalgte  

 Forenklet anbudskonkurranse på rådgiver for bistand i prosessen 

 Informasjon til og drøftinger med tillitsvalgte 
 
2. Anbudsfasen (september-november) 

 Fastsetting og vekting av anbudskriteriene – politisk beslutning 

 Med bakgrunn i anbudskriteriene, utforme konkurransegrunnlaget 

 Kunngjøring i Doffin og TED-databasen som åpen anbudskonkurranse (fastslått 
av KOFA). Tilbudsfrist minimum 45 dager. 

 Oppsigelse av eksisterende avtale. Må gjøres med 3. måneders varsel, det vil si 
senest 30. september. 

 
3. Vurderingsfasen (november) 

 Utvelgelse av de leverandører som er kvalifisert til å bli vurdert, det vil si de som 
anses egnet til å oppfylle kontraktsforpliktelsene. 

 Tilbudene vurderes med utgangspunkt i de forhåndsdefinerte tildelingskriteriene 
og vektingen av disse. 

 
4. Beslutning (november) 

 Basert på vurderingene av leverandørene foretas endelig valg av leverandør av 
kommunestyret. 

 Beslutning må tas innen 1. desember. 

 Før kontrakt inngås skal det sendes skriftlig meddelelse til alle tilbyderne om 
hvem som kommunen vil inngå kontrakt med. Valget av leverandør må 
begrunnes, og det skal opplyses om frist for å klage på beslutningen. 

 
5. Kontraktinngåelse (desember) 

 Den kontrakt som inngås består av konkurransegrunnlaget, tilbudet og selve 
kontraktsdokumentet. 

 
6. Protokollering (løpende) 

 Det skal føres protokoll fra konkurransen som dokumenterer alle viktige forhold og 
beslutninger gjennom prosessen. Den finnes egen mal for slike protokoller i 
pensjonsprosesser.  

 

Økonomiske konsekvenser 
Pensjon er nest etter lønn den største utgiften til kommunen, og således det største 
innkjøpet kommunen gjør. Ås kommune har oppsparte pensjonsmidler på kr 667 945 
285 pr. 31.12. 2011.  Av dette utgjorde andelen i Storebrand 485 653 475 kr, 
resterende pensjonsmidler er i KLP og Statens pensjonskasse. I 2011 betalte Ås 
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kommune 64,7 mill kr. i premie til pensjonsselskapene. Storebrand har varslet en 
betydelig økning i premien for 2013.  
 
Det vil påløpe kostnader til konsulentbistand på mellom 100 000 og 200 000 kr. Dette 
innarbeides i 2. tertialrapport 2012. Videre vil det i 2013 påløpe kostnader til endring 
av oppsettet i økonomisystemet. Dette vil rådmannen komme tilbake til i 
handlingsprogram 2013-16. Sett i forhold til mulige besparelser ved skifte av 
leverandør, vil disse kostnadene være relativt lave.  

 

Konklusjon 
Ås kommunes pensjonsordning settes ut på anbud, da Storebrand har varslet kraftig 
økning i pensjonspremie for 2013. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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