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Gladmelding - Gjennombrudd i markedet
• Konkurransen virker – kommunen vinner

• Mer enn 60 kunder med over 50 000
ansatte, medlemmer og pensjonister

• Storebrand har vunnet fullførte 
anbudskonkurranser i Kommune-Norge

• Vant på årlig pris i alle de gjennomførte 
konkurransene

• Engangseffekter og frigjort egenkapital 
kom i tillegg

Ny fleksibel buffer for kommunale ordninger 
innført fra 01.01.2022 – Viktig for Storebrand 
som langsiktig og konkurransedyktig leverandør



Konkurranse uten anbud?

I år er det flere kommuner og bedrifter som 
har vurdert sin pensjonsordning. Men de fleste 
har etter en nøye vurdering landet på at de 
ønsker å bli værende i KLP.

- Egil Johansen, styreleder i KLP og     
kommunedirektør i Tønsberg kommune



To fortellinger om styringsmodeller

• Ikke nødvendig å gjennomføre anbuds-
konkurranser - egenvurdering tilstrekkelig

• KLP er en politisk fellesordning som per 
definisjon gir det beste tilbudet til alle

• Eierstyring gir gode vilkår uten å gå veien 
om anbud

• Godt kapitalisert selskap med stor herreløs 
kapital er i kundenes interesse – ikke 
avkastning og innelåst

• Dobbeltroller i styrer og andre organer er 
ikke et problem – en ressurs tvert i mot?

• Innkjøp av tjenestepensjon er et regulært 
innkjøp omfattet av anskaffelsesreglene

• At et selskap er eid av kommuner gjør det 
ikke fornuftig å skjerme det fra konkurranse

• Eierstyring ikke tilstrekkelig for kommunene 
som styringsmiddel 

• Herreløs kapital er problematisk. Søkt fjernet 
i norsk regulering – sentralt skille mellom 
eier og kunde

• Kommunalt eierskap stiller krav til ryddighet 
og bevissthet i forhold til dobbeltroller



Markedserfaringer 2021

• Fortsatt lav kommunal bevissthet om 
anbudsplikt og svak anbudsvilje 

• Argumentasjon og råd om at konkurranse er 
unødvendig og ikke hensiktsmessig

• Rene politisk argumenter fremmes sterkt av 
KLP og andre aktører: 
- "Storebrand er privat selskap som betaler utbytte og ønsker høye priser" 

• Det er benyttet mange virkemidler for å 
hindre, stoppe eller avlyse pågående 
anbudsprosesser



Ålesund: Desinformasjon for å skape usikkerhet

Budskap: 
Det vil komme et regelverk som 
forhindrer frigjøring av buffer-
kapital ved flytting i 2021.

Realiteten:
Det forelå på det tidspunktet ikke et forslag om dette. 
Det var ingen reell mulighet for at et slikt nytt regelverk 
skulle vedtas med tilbakevirkende kraft for 2021

Vedtaket i Ålesund: 
"Kommunestyret er kjent med at det er stor sannsynlighet for at flytteregleverket 
kan bli endret i løpet av inneværende år. Dette vil medføre at bruk av 
bufferkapitalen til premiebetaling vil falle bort. Kommunestyret ønsker å avvente og 
se hva som blir konsekvensen av regelendringene og avlyser inntil videre 
konkurranseutsetting."



Kommunene og arbeidstaker-
organisasjonene bør diskutere 
erfaringene og ta grep for et mer 
åpent og velfungerende marked. 

Konkurransen i et ideologisk 
perspektiv tilslører - To private 
selskaper som det skal stilles 
likeverdige krav til

Tariffavtalens bestemmelse skal 
følges. Storebrand leverer i flere 
tariffområder. Anbud om pensjon har 
ikke utfordret ansattes situasjon.
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Kommunene er tjent med en 
normalisering av markedet1

Oppsummert – Er normalisering av markedet mulig?



Kommunen har 
alternativer –
pensjonskasser, 
Storebrand og 
KLP - bruk dem!
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