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gir bedre arbeidsincentiver
Den skisserte løsningen er godt tilpasset pensjonsreformen,
legger bedre til rette for mobilitet mellom offentlig og privat sektor.
side. Tjenestepensjon
Saken har også en konkurransepolitisk
innkjøp, og det er uheldig at én leverandør i dag har monopol
til en påslagsordning
Overgangen
den forbindelse:

er trolig kommunenes
i dette markedet.'

kan legge til rette for konkurranse.

- Det bør presiseres at over an en til

åsla smodellen utløser anbuds

og

største

er sentrale

Tre forhold

likt etter

anskaffelsesreglene

-

Ordningene

må kunne leveres hver for se .Det vil si at kommunene

bruttoordningen,
-

Det forutsetter

Storebrand

kan ha en leverandør av

og en annen leverandør av påslagsordningen.
i praksis e ne overførin

savtaler for hver ordning.

og DNB har tidligere forsøkt å utfordre KLP, men begge selskapene

i 2012. Den viktigste
av markedet for forsikret kommunal tjenestepensjon
volumer.
gjorde det vanskelige å oppnå tilstrekkelige
anbudsutsettelser
Vi opplevde
kommunene
kostnader.

trakk seg ut

grunnen

var at få

at KLP i de fleste kommuner var en politisk foretrukket leverandør, og at
selv om det kunne gi lavere
pensjonsleveransen,
derfor ikke ville anbudsutsette

Konkurransetilsynet

påpekte utfordringene

i dette markedet i en rapport fra 2010:

velje mellom tre
kan arbeidsgjevarane
delen av marknaden
"I den kommunale
anbodskonkurransar,
hard når det først blir gjennomført
tilbydarar. Der er konkurransen
gjer det — av om lag 450 kommunar og
Problemet er at nesten ingen av kommunane
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fy/keskommunar er det berre ti i året som gjennomfører anbodskonkurransar.
derfor eit stort potensial for sterkare konkurranse i denne marknaden ".""

Det er

Anbudspiikt etter anska ffelsesreglene
Det var i hovedsak de samme få kommunene som gikk på anbud med jevne mellomrom.
Disse anbudene ble gjennomført etter lov om offentlige anskaffelser, men
ble tolket slik at det ikke gjaldt anbudsplikt for pensjonsavtaler som
anskaffelsesregelverket
var inngått før EØS-avtalen trådte i kraft.

Departementet

bør i forbindelse

med innføring av den nye påslagsordningen

presisere at

denne må ansees som en ny avtale i henhold til anskaffelsesreglenel".
Dermed utløses plikt til regelmessige anbud på avtalen. Det gir større forutsigbarhet for
med tanke på hvilke volumer det vil være mulig å konkurrere om,
potensielt nye leverandører
for at nye leverandører vil gjøre nødvendige investeringer for å
og øker sannsynligheten
kunne konkurrere i dette markedet.
Overføringsordningen
fortsatt vil spille en viktig
rapport pekes det riktig på at overføringsavtalen
l arbeidsgruppens
med koordinering for
og at det også vil være hensiktsmessig
rolle for bruttoordningene,
Følgende formulering gir imidlertid grunn til bekymring:
påslagsmodellen.
omfattes av overføringsordningen,
"Det er derfor ønskelig at også ny pensjonsordning
slik at personer som har hatt flere forskjellige offentlige arbeidsgivere, som i dag, får én
"
samlet pensjonsutbeta/ing
for både brutto- og
lnnebærer dette at man ser for seg en overføringsordning
også stå for utbetaling av
Skal leverandører av påslagsordningen
påslagsordningen?
Skal de i så fall også stå for samordning og beregne ytelser
pensjoner fra bruttoordningen?
lså fall vil det effektivt sette en stopper for
fra bruttoordningen.
basert på opptjeningshistorikk
dette markedet.
konkurranse og nye leverandøreri
Man kan kanskje tenke seg at dette organiseres slik at beregning av pensjon foretas av
leverandør av gammel ordning, og leverandør av ny ordning bare mottar og betaler ut penger
videre til medlemmet. En slik løsning vil imidlertid gi uklare ansvarsforhold, mindre
med medlemmet.
transparens og krevende kommunikasjon
er
forskjellige ordninger. Bruttoordningen
er grunnleggende
Brutto- og påslagsordningen
skal
og
ytelsene beregnes på grunnlag av tjenestetid og stillingsandeler
rettighetsbasert,
nettoording, som er
er en beholdningsbasert
Påslagsordningen
samordnes med folketrygden.
uavhengig av folketrygden.

Det er fornuftig å samordne utbetalingene fra bruttoordningen,
vil kunne videreføres.
overføringsordningen

slik det gjøres i dag. Denne

Det vil sikre at
for påslagsmodellen.
Samtidig bør det etableres en egen overføringsordning
enklere og mer
betydelig
et
gi
også
vil
Det
bruttoordningen.
av
uavhengig
leveres
kan
denne
oversiktlig system.
Vi har av naturlige grunner lite erfaring med overgang fra offentlige bruttoordninger til nye
nettoordninger. Noen paralleller finnes likevel. Virksomheter med offentlig pensjonsordning

i
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tariffavtale

Virke har gjennom

for overgang

mulighet

til hybrid

etter

med G-regulering

for ansatte under 52 år. Disse vil da få en oppsatt rettighet fra bruttotjenestepensjonsloven
ordningen, og ny opptjening i hybridordningen, akkurat som 63-kullet og eldre vil få en
av opptjente

kombinasjon

rettigheter

fra bruttoordningen

og ny opptjening

i påslagsordningen.

Når det kommer til utbetaling håndteres disse som adskilte ordninger, forvaltet av to
forskjellige leverandører, noe som fungerer utmerket. Det finnes også tilsvarende eksempler
fra KS Bedrift.
om ny ordning fører frem og at vi får en ny offentlig pensjonsordning
Jeg håper forhandlingene
notat
Skissen i arbeidsgruppens
målsettinger.
som støtter bedre opp om pensjonsreformens

gir et godt utgangspunkt for det.
på de forholdene

om at dere er oppmerksom

Jeg ber samtidig

betydning de vil ha for mulig fremtidig konkurranse

som er påpekt

over og hvilken

i dette markedet.

Med vennlig hilsen
Storebrand Livsforsikring AS
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Geir Holmgren
direktør

Administrerende

Kopi: Konkurransetilsynet

i Kommunal tjenestepensjon er fonderte ordninger, hvor årlige premier utgjør 36 milliarder kroner, og midler til forvaltning har
passert 520 milliarder kroner (pr 31.12.2017). Det eneste alternativet til KLP er å etablere egen pensjonskasse, noe et
tyvetalls

større

kommuner

har gjort.
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i“ Kravet om anbudsutsettelse

utløses også av "vesentlige

innebære

en vesentlig

endring sammenliknet

ortar

endringer

med bruttoordningen.

konkurransen-i-markedet—for—offentli

i avtalen".

teneste

ens'on

Det kan ikke herske tvil om at påslagsordningen

vil

