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Høring om forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune

Vi viser til Arbeidsdepartementets høringsbrev av 6. juni 2012.

Pensjonsordningen for folkevalgte er en av seks fellesordninger for premieberegning innenfor
offentlig tjenestepensjon i KLP. Ordningen omfatter folkevalgte i de fylkeskommuner som har
ordningen for sine ansatte i Fellesordningen for fylkeskommuner og folkevalgte i stort sett
alle kommuner med ordning for sine ansatte i Fellesordningen for kommuner og bedrifter,
som kvalifiserer for medlemskap i ordningen. Det vil si at størstedelen av de folkevalgte i
kommuner og fylkeskommuner som kvalifiserer for medlemskap i dagens ordning for
folkevalgte, er medlemmer i Pensjonsordningen for folkevalgte i KLP.

KLP har ingen prinsipielle bemerkninger til den omlegging av kommunale og fylkeskommunale
folkevalgtes pensjonsordninger som nå foreslås av Arbeidsdepartementet. Som pensjonsinnretning og
ledende tjenesteleverandør på dette området har selskapet imidlertid enkelte kommentarer av praktisk
og administrativ art.

I forskriftsutkastet er det ikke gitt noe forslag til ikrafftredelsestidspunkt for omleggingen. I
høringsnotatet heter det bare at "Datoen for når opptjeningen skal gjelde fra foreslås å være fra
tidspunktet da forskriften blir endret". KLP vil på bakgrunn av de forhold som refereres i det følgende
anbefale at ny ordning ikke iverksettes før 1. januar 2014, uavhengig av når forskriften måtte bli
vedtatt.

Ved en eventuell tidligere iverksettelse vil pensjonsinnretningene måtte benytte ad hoc
pregede løsninger gjennom 2013. Slike løsinger vil, når nye pensjonsvedtekter er på plass,
sikre at det beregnes korrekte pensjonsytelser i de pensjonstilfeller som inntreffer.
Finansieringsmodellen, herunder premiefastsettelsen, vil imidlertid måtte justeres med
tilbakevirkende kraft når de forsikringsmessige løsninger er ferdig utviklet.

For det første må det, når forskriften er gitt, utarbeides vedtekter for ny pensjonsordning for
folkevalgte, og disse vedtektene må gis en formell forankring, formodentlig gjennom KS.
Utarbeidelse av forslag til vedtekter og behandlingen av dette forslaget vil nødvendigvis måtte ta noe
tid.

For det andre må det nødvendigvis ta tid å utforme et forsikringsprodukt slik at de pensjonsrettigheter
som opptjenes i den nye ordningen kan sikres forsikringsmessig. Et slikt produkt skal også meldes til
Finanstilsynet, og ettersom det ikke tidligere er utviklet forsikringsprodukter for denne type
pensjonsordninger i Norge, kan denne prosessen kreve noe tid. Når forsikringsproduktets innhold er
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avklart og nødvendig formalisering har funnet sted, skal produktet implementeres i
forsikringsselskapenes IT-systemer, noe som også tar tid.

KLP forstår det for øvrig slik at det er Arbeidsdepartementets intensjon at den nye forskrifien ikke skal
være til hinder for at de kommuner og fylkeskommuner som ønsker det, kan melde de folkevalgte inn i
den pensjonsordning de har for sine ansatte. Hvis så er tilfelle, bør dette klargjøres eksplisitt i
forbindelse med at den nye forskriften gis. Det må i tilfelle også gjøres en tilpasning i forskrift om
pensjonsordning for kommunalt og fylkeskommunalt ansatte, og tas stilling til om det skal åpnes for at
folkevalgte også kan være omfattet av den kommunale AFP-ordningen.
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