
 

  

Oppsummering 

(1) Regelverket for offentlige anskaffelser får kun anvendelse på offentlige myndigheter og 

offentligrettslige organer, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 1-2. Hvilke foretak som er 

offentligrettslige organer kan imidlertid volde tvil og må vurderes konkret.  

(2) En vurdering av kommunale pensjonskasser viser at de rettslig sett er å anse som 

offentligrettslige organer og med det underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. 

Vurderingen beror på en analyse av den enkelte pensjonskasse, men dagens organisering 

gjør at det kan legges til grunn at norske kommunale pensjonskasser må følge regelverket 

når innkjøp foretas. Det er oppstilt tre vilkår som alle må være oppfylt. 

(3) For det første må de kommunale pensjonskassene tjene allmennhetens behov og at deres 

virksomhet ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter. Det siste er oftest det mest 

sentrale å vurdere. Selv om de kommunale pensjonskassene har avkastning som formål vil de 

ikke anses for å ha en forretningsmessig karakter. De kommunale pensjonskassene tjener 

eierkommunens behov for å levere pensjonstjenester og konkurrerer ikke med andre 

pensjonskasser. Kassene vil anses å tjene allmennhetens behov selv om det kun er en 

begrenset krets (kommunens ansatte) som omfattes av kassen.  

(4) For det annet er det et vilkår at organet det er tale om er et selvstendig rettssubjekt. De 

kommunale pensjonskassene er egne rettssubjekter atskilt fra kommunen som har opprettet 

foretaket.  

(5) For det tredje er det et vilkår at pensjonskassen i hovedsak er kontrollert eller finansiert av 

andre offentlige myndigheter eller offentligrettslige organer. En gjennomgang av offentlig 

tilgjengelige vedtekter for 10 av de kommunale pensjonskassene viser at det i samtlige er 

bystyret/kommunestyret som har kompetanse til å velge over halvparten av medlemmene i 

styret til den kommunale pensjonskassen. For disse pensjonskassene vil det foreligge kontroll. 

(6) Også en interkommunal pensjonskasse vil – basert på samme vurdering som ovenfor – være 

omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser. 

(7) Det er viktig å merke at ikke alle kontrakter som en kommunal pensjonskasse inngår på vil 

være omfattet av regelverket. Organer som er økonomisk og organisatorisk knyttet til samme 

rettssubjekt kan inngå avtaler uten at dette omfattes av regelverket. Dette følger av praksis 

knyttet til såkalt egenregi. Rent praktisk innebærer dette at ulike enheter innenfor én og 

samme kommune, og at ulike enheter innenfor det mangfoldet kommunen representerer kan 

utveksle varer og tjenester uten at man er omfattet av anskaffelsesreglene.  


