
Innlegg sendes til debatt@kommunal-rapport.no. Legg ved portrettbilde.
Innleggene kan bli publisert både i ukeavisa og på kommunal-rapport.no/debatt
Lengde  på innlegg er maks 700 ord

Les flere meninger 
på kommunal-
rapport.no/debatt

Hva er best – pensjonskasse
eller forsikret løsning?
Pensjonskasse passer ikke for alle kommuner, men det er på sin plass å 
UTFORSKE SAMTLIGE MULIGHETER når man vurderer sin pensjonsleveranse.

At pensjonskassene  
er godt drevet og  

regulert både nå og i  
fremtiden, er det ingen  
tvil om.

Rundt om i kommunene
pågår det diskusjoner i
ulike fora knyttet til kon-
kurranseutsetting av egen
pensjonsordning. Pensjon
representerer en av de
høyeste kostnadene for
kommunene, og det er
åpenbart fornuftig å utrede
mulighetene.

Pensjonskostnadene kan
påvirkes, så kommunen
bør selvsagt vurdere mer
enn én leverandør, her-
under om den er tjent med
å legge pensjonsordningen
i en egen pensjonskasse.

Vi har fulgt debattinnleg-
gene om Pensjonskonto-
rets pensjonsveileder med
interesse. I et innlegg fra
Pensjonskontoret i Kom-
munal Rapport 27. juli, teg-
nes et bilde av pensjons-
kasser som er vanskelig å
kjenne seg igjen i.

Spesielt kjenner vi oss
ikke igjen i uttrykket «syn-
tetisk pensjonskasse». Det
skulle innebære at en pen-
sjonskasse er noe «kuns-
tig», eller mindreverdig –
en beskrivelse svært få har
hørt tidligere.

Både kommunale pen-
sjonskasser og såkalt nøk-
kelferdige pensjonskasser
med innleid daglig ledelse

drive en pensjonsinnret-
ning på forsvarlig vis. I vur-
deringen av operasjonell
risiko er det viktig at man
forstår helheten i pen-
sjonskassens organisering.
Kommunale pensjonskas-
ser er godt drevet med
kompetente administrasjo-
ner. Det er et tett samar-
beid pensjonskassene
imellom, hvor de løpende
kan trekke lærdom av hver-
andres erfaringer.

I tillegg har pensjonskas-
sene tilgang til en velutvik-
let og profesjonell leveran-
dørindustri, som kan støtte
pensjonskassen med IT-
systemer, fagkompetanse
og ressurser innenfor alle
virksomhetsområder. Det
være seg kapitalforvalt-
ningstjenester, aktuar og
risikostyring, eller pen-
sjonsadministrasjon og
pensjonsutbetaling.

Pensjonskassene er der-

med i en sterk posisjon ved
at de til enhver tid kan
velge den beste leverandø-
ren for å løse det behovet
de måtte ha. At pensjons-
kassene er godt drevet og
regulert både nå og i frem-
tiden er det ingen tvil om,
og resultatene uteblir ikke.

Kommunale pensjons-
kasser har lang historikk,
eksempelvis ble Bergen
etablert i 1907 og Trond-
heim etablert i 1913. De har
fått følge av en lang rekke
kommuner og fylkeskom-
muner, nå 20 i tallet.

Også de senere årene er
det etablert nye kommu-
nale pensjonskasser, med
stor oppside for egne kun-
der, blant annet i Molde,
Asker, Harstad, Lørenskog
og Tromsø. I tillegg har
mange private selskaper
opprettet egne pensjons-
kasser, flere med offentlig

tjenestepensjonsplan.
Samlet sett har pensjons-
kassene hele 460 milliar-
der kroner til forvaltning,
og har god grunn til å være
godt fornøyd med det val-
get de har tatt.

Kommunen bør analy-
sere og utrede hva som er
den gunstigste innretnin-
gen for å gjennomføre
pensjonsløftet til egne
ansatte, og det blir feil å gi
et bilde av pensjonskasse
som risikabelt og et sjanse-
spill. Den pensjonsansvar-
lige i kommunen må sørge
for at alle sider blir belyst
og spesielt tenke på stør-
relse på kommunen,
demografi, arbeid med
seniorpolitikk og HMS-
arbeid.

I tillegg kommer ønsket
medbestemmelse på kapi-
talforvaltning, hvilken
kapital kommunen har til-
gjengelig og om den øns-
ker pensjonskostnader ut
fra solidarisk fellesskap
eller egen bestand og akti-
vitet.

Valg av innretning kan ha
stor betydning for kostna-
dene og ikke minst avkast-
ningen på pensjonsmid-
lene. Muligheten for

meravkastning er en av
beveggrunnene for å etab-
lere egen pensjonskasse. 1
prosent meravkastning i
snitt utgjør store summer
for kommunene! Dette,
sammen med målrettet
seniorpolitikk, har gitt
kommuner med pensjons-
kasse betydelige besparel-
ser, som igjen frigjør mid-
ler til andre gode formål i
kommunen.

Det er mange meninger
om hva som er beste
måten å innrette sin pen-
sjonsordning på. Pensjons-
kasse passer ikke for alle
kommuner, men det er på
sin plass å utforske samt-
lige muligheter når man
vurderer sin pensjonsleve-
ranse. Det er derfor viktig
at også pensjonsveilede-
ren har en balansert frem-
stilling av de valgmulighe-
tene en kommune står
overfor.

er veldrevne og gjennom-
regulerte virksomheter.
Nøkkelferdig innebærer at
en virksomhet har utkon-
traktert de aller fleste pen-
sjonstjenester til en profe-
sjonell aktør. Pensjonskas-
sens styre har imidlertid
full kontroll, herunder
ansvaret for at alle regler
overholdes.

Det er omfattende krav
til kontrollsystemer og -
funksjoner, soliditet, opp-
følging av kapitalforvalt-
ningen, myndighetsrap-
portering, egnethetsvur-
deringer av styre og admi-
nistrasjon, med mer. Dess-
uten har rettighetshaverne
minst ett oppnevnt styre-
medlem.

Ytterligere regelverk
som i enda større grad skal
sikre at pensjonskassen er
robust og solid, både på
kort og lang sikt, er på vei.
Blant annet krav til nye
nøkkelfunksjoner og utvi-
dede krav til informasjon
mot rettighetshaver, virk-
somheten og de ulike til-
synsorganer.

Det er helt riktig som Pen-
sjonskontoret påpeker –
det kreves både kompe-
tanse og kapasitet for å
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Nordre Follo kommune 
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Kommunalsjef 
for Oppvekst 
og Læring

Har du engasjement, høye ambisjoner, 
bred kompetanse på området og kan 
vise til gode resultater?
 
Se full annonse og søk på stillingen på 
våre nettsider: 

nordrefollo.kommune.no
 

For folkevalgte – med folkevalgte

Er du politiker i kommune eller fylke og ønsker å debattere, dele kunnskap 
og utveksle erfaringer med andre folkevalgte? 

Da er Facebook-gruppa 
KR Folkevalgt stedet for deg!
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