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Ås, 19.11.2012 

 

 

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. 

 
*Dokumentet er offentlig etter vedtak i K- sak 65/12, 21.11.2012.
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Rådmannens innstilling 
- KLP velges som leverandør av Ås kommunes tjenestepensjon 
- Det skytes inn egenkapital i KLP på 13,7 mill. kr for 2013. Dette finansieres av 

ubundet investeringsfond, konto 25350130 Aktiv kapitalforvaltning. 
 

Ås, 19.11.2012 
 
 
Trine Christensen  
Rådmann 

 

 

Tidligere politisk behandling: 
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F-sak 64/12, 26.09.2012 
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Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
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Vedlegg som følger saken trykt: 
Rapport fra Aon «Evaluering offentlig tjenestepensjon» av 15. november 2012 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Sakens øvrige dokumenter 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Kommunestyret vedtok 12. september 2012 å gå ut på anbud på Ås kommunes 
tjenestepensjon.  
 
Anbudet er gjennomført som en åpen anbudskonkurranse, i henhold til forskrift om 
offentlige anskaffelser. Det er dermed ikke åpnet for mulighet for forhandlinger. 
Leverandøren med det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, i henhold til kriteriene 
skal derfor velges.  
 
Det er lagt til grunn følgende vekting av kriterier. 

- Total økonomi (65 %) 
- Service og kvalitet (25 %) 
- Forutsigbarhet (10 %) 

 
Anbudsfristen var 12.11.2012 og følgende leverandører har lagt inn anbud: 

 Storebrand 

 DNB  

 KLP  
 
Aon har vært rådgiver for Ås kommune i anbudsprosessen og har utarbeidet et notat 
som oppsummerer tilbudene, samt vurdert hvilken leverandør som har det mest 
økonomisk fordelaktige tilbudet, jf. vedlagt notat.  
 
I henhold til regelverket må kommunestyret velge pensjonsleverandør innen 1. 
desember. Avtale med ny leverandør vil da gjelde fra 1.1.2013, og avtalen vil gjelde 
for to år med opsjon på forlengelse med 1 + 1 år.  
 

Vurdering av saken: 
 
Pensjonsleverandører i Ås kommune 
Valg av pensjonsleverandør er den største anskaffelsen Ås kommune foretar seg 
innenfor driftsbudsjettet. I 2013 er det budsjettert med 81,7 mill. kr i arbeidsgivers 
andel av totale pensjonskostnader. Dette inkluderer også ordningen til lærerne som 
ligger under Statens pensjonskasse, samt egen ordning for sykepleierne under KLP. 
Det er pensjonsordningen for alle øvrige ansatte som kan konkurranseutsattes og 
som nå har vært på anbud. I dag er Storebrand leverandør for denne ordningen.  
 
Resultat av anbudsprosessen 
Alle leverandørene oppfyller kvalifiseringskravene. Leverandøren med det mest 
fordelaktige tilbudet, i henhold til kriteriene skal derfor velges. Aon har vurdert 
tilbudene og kommet med følgende vurdering: 
 
Tilbudet fra KLP vurdert som best eller like godt på samtlige av de tre kriteriene, og 
får dermed en vektet karakter på 6,00 i denne konkurransen. Nest beste tilbyder 
(DNB) scorer like godt på service som KLP men har et marginalt mindre prisgunstig 
tilbud til Ås kommune. DNB får i sum en vektet karakter på 5,80. 
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I årlig totaløkonomi kommer tilbudet fra KLP på 59,5 millioner kroner, to millioner 
kroner bedre enn dagens leverandør Storebrand - men bare hårfint foran nest beste 
tilbud fra DNB. KLP utmerker seg spesielt med lavere administrasjonskostnader og 
fortjeneste. Servicetilbudet fra KLP er gir også grunn til å forvente en bedre kvalitet 
enn tilfellet har vært hos dagens leverandør, og dermed i noe grad øke ansattes 
tilfredshet med Ås kommune som arbeidsgiver. KLP vinner også kriteriet 
forutsigbarhet. Muligheten til å inntre i et reelt fellesskap med forutsigbar pris på AFP 
er en årsak til dette, selv om Ås kommune i 2013 ikke vil ha behov for dette. 
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Overgang til ny leverandør innebærer en årlig besparelse på ca. 2 mill. kr, 
sammenlignet med å fortsette med Storebrand som leverandør.  
 
Årlig pensjonskostnad i KLP er beregnet til å være ca. 150 000 kr lavere enn i DNB. I 
beregningen av premien til KLP er det anslått en årlig kostand på ca. 190 000 kr for 
innskutt egenkapital. Justert for dette vil betalt premie være ca. 340 000 kr lavere per 
år i KLP sammenlignet med DNB.. 
 
Rådmannen har i handlingsprogrammet budsjettert med ca. 69 mill. kr i total årlig 
pensjonskostnad for andelen som Storebrand i dag er leverandør for. Arbeidsgivers 
andel er anslått til ca. 62 mill. kr. Budsjettet er basert på en forutsetning om at 
prisene etter konkurranseutsetting vil være lavere enn det Storebrand varslet i høst.  
 
Tilbudet viser nå en total kostnad som er på 59,5 mill. kr, altså vesentlig lavere enn 
det som er budsjettert (69 mill. kr). Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til flere av 
forutsetningene som legges til grunn for å anslå pensjonskostnader. Blant annet 
selve pensjonsgrunnlaget og forventet lønnsvekst. I anbudskonkurransen har alle 
leverandørene meldt inn tilbud basert på samme forutsetninger. Dette for å gi 
sammenlignbare tilbud. 
 
Anslaget i tilbudene fra leverandørene tar ikke hensyn til vekst i antall stillinger i Ås 
kommune for 2012 og 2013. Den endelige prognosen for 2013 vil først foreligge etter 
en gjennomgang med ny leverandør etter at budsjettet for 2013 er vedtatt. Prognosen 
vil bli høyere enn 59,5 mill. kr og kan komme opp i 69 mill. kr som er budsjettert. 
Budsjettert premie for 2013 bør derfor ikke reduseres før endelig prognose er 
utarbeidet.  
 
Det må skytes inn egenkapital i KLP på 13,7 mill. kr for 2013. Dette inkluderer 12,7 
mill. kr i innskudd fra 1.1.2013, og forventet innkalling på ca. 1 mill. kr for 2013.  
 

Konklusjon med begrunnelse: 
KLP velges som leverandør av Ås kommunes tjenestepensjon. 

 

Kan vedtaket påklages? 
I tråd med anskaffelsesregelverket settes det en klagefrist innen 30. november 2012.  
 
 


