Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Formannskap
Møtested:

Einevarden, 3. etg. Rådhus

Møtedato:

06.11.2014

Tidspunkt:

13:00 - 14:00

Til behandling:

Saksliste nr. 092/14 - 094/14

Medlemmer:
H - Morten Andreas Hagen (Ordfører)
AP - Kristin Maurstad (Varaordfører)
BR - Einar O. Midtbø (Medlem)
SP - Asgeir Solheim (Medlem)
V - Marit Sætren (Medlem)
KRF - Dag Almenning (Medlem)
Varamedlemmer:
FRP - Sølvi Grov (Varamedlem)
H - Inger Grethe Dalehamn (Varamedlem)
V - Geir Arne Solheim (Varamedlem)
Forfall:

FRP - Hogne Bleie (Medlem)
V - Edvard Johan Iversen (Medlem)
H - Rolf Steinar Domstein (Medlem)

Av 9 medlemmer møtte: 6. Totalt frammøtte: 9.
Fra administrasjonen møtte: konst. rådmann Tone Holvik, kommunalsjef Ove Aksnes,
kommunalsjef Jeanette Jensen og økonomisjef Norvall Bakke.
Måløy, 06.11.2014

Morten A. Hagen
ordfører

Irene Sivertsen
konsulent

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

092/14

Godkjenning av møteprotokoll

093/14

Referatsaker

094/14

Skifte av leverandør offentlig tjenestepensjonsordning fellesordning for Vågsøy kommune

Orienteringssaker før behandling av F-sak 094/14:
Tall ships race 2015
Ordfører Morten A. Hagen orienterte. Det ble i forrige uke avholdt møte med
arrangementskomiteen i Ålesund. Det er i neste uke planlagt nytt møte der selve organiseringen
for arrangementet skal drøftes.
Ordfører Morten A. Hagen og konst. rådmann Tone Holvik orienterte om:
•
•
•
•

Fremdrift Domsteinbuda – Bryggen Panorama
Kystveien
Reisemål Stryn & Nordfjord
Handlingsdel kommuneplanen.

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Formannskap

Endelig vedtak i:
Formannskap

Møtedato
06.11.2014

Arkivsaknr.:
14/1328

Saksnummer
092/14

Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling

Møteboken godkjennes som den foreligger.

06.11.2014 Formannskap
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
F-092/14

Vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.
Møteprotokoll fra møte 16.10.2014 finner er i Politikerportalen og på kommunens hjemmeside.

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Formannskap

Endelig vedtak i:
Formannskap

Møtedato
06.11.2014

Arkivsaknr.:
14/1327

Saksnummer
093/14

Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Referatsaker
Rådmannens innstilling

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

06.11.2014 Formannskap
Møtebehandling:

Ordfører Morten A. Hagen orienterte.
Dato for felles formannskapsmøte mellom Askvoll, Bremanger, Flora og Vågsøy kommuner ble
diskutert, og 04.12.2014 ble bestemt å være aktuell dato.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
F-093/14

Vedtak:

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:
Nr

Dok.ID

1

14/12199

I

Dok.dato

Avsender/Mottaker

28.10.2014

Flora kommune

Tittel
Felles formannskapsmøte Askvoll, Bremanger, Flora og
Vågsøy - innspill til
møtedatoer

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Formannskap
Kommunestyre

Endelig vedtak i:
Kommunestyret

Møtedato
06.11.2014
06.11.2014

Arkivsaknr.:
14/918

Saksnummer
094/14
066/14

Saksansvarlig:
Norvall Bakke

Skifte av leverandør offentlig tjenestepensjonsordning - fellesordning
for Vågsøy kommune

Rådmannens innstilling

1. Vågsøy kommune sier opp avtale om offentlig tjenestepensjonsordning –
fellesordning – med DNB Livsforsikring as med virkning fra og med 01.01.2015.
2. Vågsøy kommune inngår avtale om offentlig tjenestepensjonsordning – fellesordning
– med KLP med virkning fra og med 1.1.2015.
3. Innbetaling av egenkapitalinnskudd til KLP for 2015 stipulert til 8,1 mnok finansieres
ved bruk av ubundet kapitalfond «Plasseringsfondet».

06.11.2014 Formannskap
Møtebehandling:

Økonomisjef Norvall Bakke orienterte.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
F-094/14

Vedtak:

1. Vågsøy kommune sier opp avtale om offentlig tjenestepensjonsordning – fellesordning –
med DNB Livsforsikring as med virkning fra og med 01.01.2015.
2. Vågsøy kommune inngår avtale om offentlig tjenestepensjonsordning – fellesordning –
med KLP med virkning fra og med 1.1.2015.
3. Innbetaling av egenkapitalinnskudd til KLP for 2015 stipulert til 8,1 mnok finansieres ved
bruk av ubundet kapitalfond «Plasseringsfondet».

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Kommuneloven

Lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. av 10. juni 2005
Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser av 6. juli 1957
Lov om Statens Pensjonskasse
Lov om pensjonsordning for sykepleiere
Forskrifter om pensjonsordninger for kommunalt og fylkeskommunalt ansatte av 22. april 1997
Forskrifter om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune av 22. april 1997
Overføringsavtalen
Hovedtariffavtalen

Bakgrunn for saken
Vågsøy kommune har pr i dag tre pensjonsordninger for kommunens ansatte. SPK (Statens
PensjonsKasse) for lærere, KLP sykepleie (Kommunal LandsPensjonskasse) for sykepleiere
og DNB fellesordning for kommunens øvrige ansatte.
DNB kunngjorde i juni 2013 at de ønsket å trekke seg ut av markedet for kommunal
tjenestepensjon. Storebrand hadde allerede truffet denne beslutningen året før. Det vil være
en avviklingsperiode på 3 år, men selskapet henstiller kundene om å si opp avtalene så raskt
som mulig.
Det er kommunestyret som etter Hovedtariffavtalen skal fatte vedtak om valg av nytt selskap
og beslutningen må gjøres før 01.12. 2014.

Saksopplysninger / fakta
I henhold til hovedtariffavtalen «kapittel 2.1.10 Ved skifte av selskap/pensjonskasse skal dette
drøftes med de tillitsvalgte», kalte Vågsøy kommune inn til drøftingsmøte med
hovedtillitsvalgte 24. oktober 2014. Som vedlegg til referat fra drøftingsmøtet er saksutredning
oversendt hovedtillitsvalgte til uttale.
Rådmannen har sagt opp avtalen om offentlig tjenestepensjonsordning med DNB
Livsforsikring as innen fristen 30. september 2014 med virkning fra og med 1.1.2015.
Oppsigelsen er med forbehold slik at den kan trekkes tilbake dersom kommunestyret beslutter
dette.
Per i dag er KLP alene tilbake som leverandør av forsikret løsning for offentlig
tjenestepensjons-ordning. Alternativ til KLP er å etablere egen pensjonskasse.
Vågsøy kommune har innhentet priser fra KLP for offentlig tjenestepensjonsordning. Når det
ikke er innhentet tilbud på vanlig måte, er det fordi KLP er eneste aktør i markedet. Det er
vurdert til ikke å være noe å tjene på ordinær anbudsrunde i dagens situasjon. For likevel å
ivareta muligheten for andre potensielle tilbydere av offentlig tjenestepensjonsordning blir det
lagt ut en intensjons-kunngjøring i Doffin i etterkant av eventuelt kommunestyrevedtak om
skifte av pensjonsleverandør. I en intensjonskunngjøring varsler oppdragsgiver om at man har
tenkt å inngå en kontrakt om en direkteanskaffelse. Oppdragsgiver kan videre sette opp en
karensperiode på minst 10 dager, slik at potensielle leverandører eller andre kan klage,
dersom man mener at vilkårene for en slik direkteanskaffelse ikke foreligger.
Vågsøy kommune har mottatt priser fra KLP for 2015 på alle deler av
tjenestepensjonsordningen bortsett fra endelig premie for regulering av lønn og pensjon etter
lønnsoppgjøret, og sammenholdt disse med tilsvarende priser i DNB for 2015. KLP kommer da
ut ca 1,0 mnok billigere enn DNB. Dette er forventet siden DNB er i avviklingsfase av offentlig
tjenestepensjonsordning.

KLP krever innbetalt et egenkapitaltilskudd på 2,64% av opptjent kapital i ordningen
(premiereserve ca 272,6 mnok pr 1.1.2014), noe som utgjør ca 7,2 mnok. I tillegg til dette
engangstilskuddet som innbetales når det tegnes ny avtale med KLP, må Vågsøy kommune
betale årlige egenkapital-innskudd på anslagsvis 0,82 mnok. Egenkapitaltilskuddet må dekkes
av egne midler, det er ikke anledning til å låne til dette formålet. Til finansiering av
egenkapitalinnskuddet kan det disponeres fra det ubundne kapitalfondet «Plasseringsfondet».
Plasseringsfondet er pr 1.1.2014 på 9,4 mnok. Egenkapitalinnskuddet i KLP vil være bundet i
selskapet så lenge kommunen er kunde. Renter av midlene godskrives kommunen på
premiefondet.
Viktige hensyn/krav til pensjonsordning:
• Leverandør av pensjonsordningen skal sørge for at pensjonene utbetales med riktig
beløp til rett tid.
• Ordningen skal administreres på en effektiv måte og med lave kostnader.
• Midlene skal forvaltes etter strategier som er godkjent av kommunen og som ut fra
dette gir tilfredsstillende avkastning.
• Kommunen skal så langt det er mulig ha innsyn i de beregninger og disposisjoner som
gjøres i ordningen og holdes orientert om dette.
Det er tre alternative løsninger:
a) Gå videre med tjenestepensjonsordning fellesordning i DNB
b) Si opp tjenestepensjonsordning fellesordning i DNB og inngå ny avtale med KLP fra
1.1. 2015.
c) Si opp tjenestepensjonsordning fellesordning i DNB og etablere egen pensjonskasse.

Vurdering / konsekvenser
Etablering av egen pensjonskasse krever en nøye vurdering av økonomi og risiko. Ut fra
kommunens størrelse vurderes det som lite formålstjenlig å etablere egen pensjonskasse. Det
vil være nødvendig å bruke noe tid på å etablere egen pensjonskasse. Egen pensjonskasse
kan eventuelt være en aktuell løsning i fremtiden gjennom kommunesammenslåing eller
samarbeid med omliggende kommuner.
Vågsøy kommune har avtale med et selskap som ønsker å legge ned den aktuelle
virksomheten i løpet av en 3-årsperiode, og som ønsker at vi sier opp samarbeidet så raskt
som mulig. Rådmannen vurderer at det er risiko for en svekket faglig oppfølging fra selskapet
med bakgrunn i at DNB ikke skal satse på offentlig tjenestepensjon fremover.
Ser en på årlige pensjonskostnader og forvaltning av midlene i pensjonsordningen over tid har
Vågsøy kommune hatt positiv gevinst av å stå utenfor KLP. Gevinsten av dette er fallende og
siste par år ser det ut til at Vågsøy kommune ville hatt lavere pensjonskostnader ved å være i
KLP. Pristilbudet fra KLP sammenholdt med prisene fra DNB for 2015 viser at vi vil spare ca 1
mnok i 2015 ved å gå til KLP fra 1.1. 2015.
Ved overgang til KLP vil det kreve en innbetaling av egenkapitaltilskudd på ca 7,2 mnok. I
tillegg til dette engangstilskuddet som innbetales når det tegnes ny avtale med KLP, må
Vågsøy kommune betale årlige egenkapitalinnskudd på anslagsvis 0,82 mnok.
Egenkapitaltilskuddet må dekkes av egne midler, det er ikke anledning til å låne til dette
formålet. Til finansiering av egenkapitalinnskuddet bør det disponeres fra det ubundne
kapitalfondet «Plasseringsfondet». Plasseringsfondet er pr 1.1.2014 på 9,4 mnok.
Egenkapitalinnskuddet i KLP vil være bundet i selskapet så lenge kommunen er kunde. Renter
av midlene godskrives kommunen på premiefondet.

Ut fra en samlet vurdering av fremtidige kostnader vil rådmannen tilrå at Vågsøy kommune
avslutter samarbeidet med DNB og tegner ny avtale om drift av kommunens
tjenestepensjonsordning fra 1.1. 2014 med KLP.
Vedlegg:
Dok.nr
151258
151262
151263
151713
151265
151266
151278

Tittel på vedlegg
Tilbud offentlig tjenestepensjon Vågsøy kommune.pdf
1. Overføringsavtalen.pdf
2. Erklæring Overføringsavtalen.pdf
3 Vedtekter Oftp_x.pdf
4. Forsikringsvilkår offentlig tjenestepensjon KLP.pdf
5. Etablering av offentlig tjenestepensjon i KLP.pdf
Referat drøftingsmøte hovedtillitsvalgte den 24.10.2014

Journalposter i arkivsaken – uprenta vedlegg
Nr

T

Dok.dato

Avsender/Mottaker

1

I

17.06.2014 Aon Norway AS

3

I

24.09.2014 Aon Norway AS

4

U

29.09.2014 DNB Livsforsikring ASA

Tittel
Notat pensjon - DNB fellesordning for Vågsøy
kommune
Bekreftelse på mulighet til å trekke oppsigelse av
pensjonsavtale DNB Livsforsikring as
Oppsigelse av offentlig tenestepensjonsordning i
DNB Livsforsikring AS - Vågsøy kommune

