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Rådmannens innstilling:
1. Folkevalgte i Ås kommune som fyller kravene for innmelding i pensjonsordning
skal fra 1.1.2014 opptjene sine pensjonsrettigheter tilsvarende pensjonsordning
for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (hybrid-ordningen).
2. En folkevalgt oppfyller innmeldingskravet til pensjonsordningen når hun/han har
en godtgjørelse som tilsvarer 1/3 av en full godtgjørelse.
3. Folkevalgte tilmeldes ordningen med tilsvarende egenandel (2 %).
Ås, 13.01.2014
Trine Christensen
Rådmann

Wenche Vedhugnes
Organisasjons- og personalsjef
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SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Kommunal- og arbeidsdepartementet vedtok i desember 2012 endringer i forskriftom
pensjonsordninger for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Dette medfører at
dagens pensjonsordning for folkevalgte opphører og kommunestyret må ta stilling til
hva slags ordning de ønsker for folkevalgte som fyller kravene til en pensjonsordning.
Kommunestyret kan velge mellom to alternative modeller:
1. Alderspensjon beregnes som netto livsvarig årlig ytelse –Stortingsordningen
(hybridordningen).
2. Innmelding i den ordinære offentlige pensjonsordning –Fellesordningen
(TPO)
Opptjening i dagens pensjonsordning stopper, dog slik at opptjente
pensjonsrettigheter opprettholdes.
Det anbefales at det det etableres ny ordning for folkevalgte fra 01.01.2014 etter
hybrid-ordningen.

Bakgrunn for saken:
Kommunal –og arbeidsdepartementet vedtok i desember 2012 endringer i forskrift
om pensjonsordninger for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Dette
innebærer at pensjonsordningen for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner blir
tilsvarende pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.
Den nye ordningen gjelder fra 01.01.2014. Dette medfører at dagens
pensjonsordning for folkevalgte opphører og kommunestyret må ta stilling til hva
slags ordning de ønsker for folkevalgte som fyller kravene til å ha en
pensjonsordning. Kommunestyret kan velge mellom to alternative modeller:
1. Alderspensjon beregnes som netto livsvarig årlig ytelse –Stortingsordningen
(hybridordningen)
2. Innmelding i den ordinære offentlige pensjonsordning –Fellesordningen
(TPO)

Alternativer:
Hovedtrekk i alternativ 1:
Basert på samme prinsipper som alderspensjon i folketrygden
Pensjonen kan tas ut fleksibelt fra 62 eller senest fra 75 år
Uttak av pensjon kan fritt kombineres med inntektsgivende arbeid
Alderspensjonen beregnes som netto livsvarig årlig ytelse
Kommer i tillegg til andre pensjoner, herunder ytelser fra folketrygden (ingen
samordning)
Pensjonen skal levealderjusteres og reguleres etter samme prinsipp som i
folketrygden
Opptjeningsgrunnlaget er den faste godtgjørelsen begrenset opp til 12G
Hvert år tjenes opp 6,03% av opptjeningsgrunnlaget opp til 7,1G
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Mellom 7,1 –12G: 24,13%
For uførepensjon og etterlattepensjon innebærer forslaget i stor grad en videreføring
av dagens regler. Kravet til opptjeningstid vil imidlertid øke fra dagens krav om 16 til
30 års opptjeningstid når fratredelsen skjer direkte fra medlemsberettiget stilling.
Alternativet innebærer nær en halvpart av kostnadene i forhold til dagens ordning.
Den nye ordningen gir lavere pensjon for folkevalgte men er mer forutsigbar for
kommunen med hensyn til kostnadene.
Alternativ 2:
Den nye forskriftens § 1, andre ledd sier:
Alternativet til en særskilt pensjonsordning for folkevalgte i samsvar med forskriften
her, er den ordinære tjenestepensjonsordningen som kommunens eller
fylkeskommunens ansatte er omfattet av.
Dette alternativet gir de samme rettigheter/plikter som de ansatte i kommunen har.
Full opptjeningstid utgjør 30 år og pensjon utgjør 66% av pensjonsgrunnlaget. Ved
kortere opptjeningstid reduseres pensjonen forholdsmessig i forhold til full pensjon. I
denne ordningen vil også alle verv bli sett på under ett slik at både kommunale og
fylkeskommunale verv legges sammen.
Dagens ordning med ventepenger utgår, men denne pensjonsordningen gir rett til
avtalefestet pensjon (AFP). AFP beregnes som pensjon etter folketrygdens regler fra
62 til 65 år, deretter beregnes AFP etter tjenestepensjonsreglene (66%, som ordinær
alderspensjon). Uttak av AFP forutsetter at man fratrer sitt verv helt eller delvis. AFP
reduseres forholdsmessig ved arbeidsinntekt over f.t. kr. 15.000 i året.
Ved uførhet inntrer pensjon etter ett års sykemelding og medlemstiden blir justert
automatisk fram til dato for aldersgrensen.
Også denne ordningen innebærer lavere kostnader for kommunen enn dagens
ordning.
Forholdet til gammel ordning
Opptjening i dagens ordning stopper, dog slik at opptjente
alderspensjonsrettigheter forblir bruttorettigheter. Ingen omregning til ny modell.
Fra virkningstidspunktet 1.1.2014 starter opptjening etter ny ordning
Folkevalgte beholder sine allerede opptjente rettigheter etter gjeldene ordning, og
pensjonen beregnes på vanlig måte etter disse reglene. Opptjenes det også
rettigheter i den nye pensjonsordningen, beregnes og utbetales denne pensjonen
i tillegg.
Dersom folkevalgt har opptjening etter både gammel og ny modell skal
alderspensjonen maksimeres som om all opptjening var i gammel ordning. Hvis
samlet pensjon fra gammel og ny ordning overstiger maksimal pensjon, skal
pensjon fra ny ordning settes ned.
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Eksempler på beregning av fremtidig pensjon ved ulike lønnsforutsetninger
Eksemplene nedenfor er brukt både i Ski og i Frogn ved deres vurdering av
pensjonsordning. Ved beregning av fremtidig pensjon er detmange usikre faktorer.
Disse eksemplene gir derfor kun et bilde av de ulike ordningene i forhold til
hverandre. I beregningene er det sett på en person som er født i 1960, som har
samme inntekt over alle år, og der årlig regulering på lønnsvekstfaktoren er satt til å
være 4 %. Grunnbeløpet som er benyttet i beregningene utgjør kr 82 122
(Grunnbeløp pr 01.05.2012). Faktorene som er benyttet vil variere fra år til år.
Beregningsmodellen er således forenklet, og kun ment som en illustrasjon. I
eksemplene er ny pensjonsordning for folkevalgte betegnet som ”Hybrid”, og ordinær
tjenestepensjonsordning/Fellesordningen for ansatte i kommuner og fylkeskommuner
er betegnet som ”TPO”.
Årsinntekt tilsvarende 7G
Figur 1 viser at det er vesentlig forskjell mellom modellene. Fellesordningen/TPO er
en bruttoordning med lineær opptjening, mens hybrid-modellen gir årlig opptjening
der årlig sparing og regulering gir et siktemål på 66 % pensjon etter 30 år. TPOordningen gir ingen opptjening etter 30 år. Hybrid-modellen stiger så lenge den
ansatte er i arbeid, og gir således en god korrelasjon mellom arbeid og pensjon.
Hybrid-modellen krysser med den ordinære TPO-ordningen etter ca. 30 år. Dvs.
TPO-ordningen vil med en årslønn tilsvarende 7 G, og med en kort karriere, lønne
seg økonomisk i dette tilfellet.

Figur 1
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Årsinntekt tilsvarende 9G
Figur 2 viser at hybrid-ordningen krysser med Fellesordningen/TPO-ordningen etter
ca. 20 år. Etter det er det hybrid-ordningen som gir den beste pensjonen.

Figur 2
Årsinntekt tilsvarende 12G
Figur 3 viser at for en person som tjener 12 ganger grunnbeløpet, krysser hybridordningen med Fellesordningen/TPO-ordningen mye tidligere enn ved lavere
inntekter, dvs. etter ca. 16 år.
Eksemplene viser at hybrid-ordningen ser ut til å være best for de med lange
karrierer. I tillegg viser eksemplene at jo høyere lønn, desto raskere vil hybridordningen bli den mest lønnsomme pensjonsordningen.

Figur 3
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Tabellen nedenfor viser en oversikt over fordeler og ulemper knyttet til hhv
Stortingsordningen (hybrid) og fellesordningen (TPO).
Stortingsordningen

(hybrid)

Fellesordningen (TPO)

Fordeler

Ulemper

Fordeler

Får pensjonsopptjening for alle
år i arbeid
Fleksibelt uttak
mellom 62 og 75
år

Kan jobbe ved
siden av
pensjonen
Nettomodell som
ikke samordnes
med andre ytelser

Ulemper

Usikker på hva en
får i pensjon

Vet hva en får i
pensjon

Lite fleksibel

Korte karrierer gir
mindre i pensjon
enn ved dagens
ordning eller
Fellesordningen/
TPO

Samme ordning
som kommunens
ansatte

Ikke lov å jobbe
etter uttak av
pensjon

Høyere pensjon for
korte karrierer

Pensjonen må tas
ut ved
aldersgrensen
Samordnes med
andre ytelser
Ytelsen blir regnet
på 40-deler dersom
den blir en oppsatt
rett

Økonomiske konsekvenser:
De nye alternative pensjonsordningene vil være en rimeligere ordning for Ås
kommune enn dagens pensjonsordning for folkevalgte da arbeidsgiverandelen er
noe lavere. For kommuner som innlemmer de folkevalgte i den ordinære
pensjonsordningen for ansatte vil premiesatsene bli de samme som i
Fellesordningen/TPO for kommuner og bedrifter.
KLP har videre opplyst at Fellesordningen/TPO vil bli mer forutsigbar mht økonomi
for kommunen og at denne høyst sannsynlig også vil bli rimeligere enn
«Stortingsordningen» (hybridordningen).
Dagens pensjonsleverandør KLP har informert at tilbud om hybridordning er betinget
av at denne ordningen får tilslutning av relativt mange kommuner/fylkeskommuner.
Dette fordi enhver forsikringsløsning må ha et minimum antall forsikrede.
Vurdering:
De to ulike alternativene til ny pensjonsordning for folkevalgte i Ås kommune gir noe
ulik uttelling ved pensjonering avhengig av alder man går inn i ordningen med og
tjenestetid som folkevalgt. Økonomisk vil begge ordningene gi besparelser for Ås
kommune da innbetalingspremien er lavere enn dagens ordning.
Eventuell etablering av særskilt pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og
fylkeskommuner som velger pensjonsordning etter mønster av stortingsordningen, er
betinget av at denne ordningen får tilslutning av relativt mange
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kommuner/fylkeskommuner. Dette fordi enhver forsikringsløsning må ha et minimum
antall forsikrede.
Rådmann synes det er problematisk å vurdere den ene ordningen opp mot den
andre da pensjonsuttelling vil variere. Rådmannen ser det kan være enkelt for Ås
kommune å tilslutte seg KLPs ordinære pensjonsordning/TPO som gjelder for
ansatte i Ås kommune. Denne pensjonsordningen er oversiktlig i forhold til vilkår.
Den gir bedre økonomisk uttelling for korte karrierer.
Imidlertid har noen av våre nabokommuner (Ski og Frogn) gått inn på
Stortingsordningen (hybridordningen). Denne ordningen vil gi en fleksibel løsning
knyttet til pensjoneringstidspunktet samt muligheten for å arbeide ved siden av å
motta alderspensjon. Hybridordningen blir fortere lønnsom jo høyere lønn ordfører
har. Rådmann har etter en helhetsvurdering kommet til at det vil være en fordel å ha
samme regelverk for pensjonsordning for folkevalgte sentralt og lokalt.
Medbestemmelse:
Ikke aktuelt for denne saken.
Konklusjon:
Det anbefales at folkevalgte i Ås kommune som fyller kravene for innmelding i
pensjonsordning skal fra 1.1.2014 opptjene sine pensjonsrettigheter etter
Stortingsordningen (hybridordningen).
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