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PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

1 MANDAT 

Arntzen de Besche Advokatfirma AS (Arntzen de Besche) fikk 3. mars 2014 i oppdrag å vurdere om 

kommunale pensjonskasser er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 (LOA) 

og forskrift om offentlige anskaffelser 7. april 2006 nr. 402 (FOA), og om dette eventuelt stiller seg 

annerledes dersom de kommunale pensjonskassene organiseres som en interkommunal 

pensjonskasse. 

Det er i mandatet presisert at det skal ses bort fra øvrig regulatorisk regelverk. Det skal videre legges 

til grunn at kommuner og fylkeskommuner fritt kan etablere pensjonskasser etter reglene om 

egenregi.  

2 KORT OM KOMMUNALE PENSJONSKASSER 

Pensjonskasser kan etableres av private foretak, kommuner, fylkeskommuner eller andre institusjoner 

som ønsker å ha tjenestepensjonsordning for sine arbeidstakere. En pensjonskasse kan også etableres 

av flere arbeidsgivere i fellesskap. I dag er det til sammen 23 pensjonskasser i kommunesektoren. 

En pensjonskasse er en egen juridisk person i form av en selveiende institusjon, atskilt fra kommunen 

som har etablert pensjonskassen, se forsikringsvirksomhetsloven § 7-1(1). Det har vært vanlig å 

betegne pensjonskassen som en stiftelse. Pensjonskasser er likevel unntatt fra stiftelsesloven.  

Pensjonskassens oppgaver kan utføres av eget personale, eller være satt bort til andre virksomheter 

som utfører slike oppgaver. Oppgavene kan omfatte finansforvaltning, aktuartjenester, 

pensjonsberegninger med videre. 

Pensjonskassenes virksomhet er regulert i forsikringsvirksomhetsloven og forsikringsvirksomhets-

forskriften.  

I forsikringsvirksomhetsforskriften blir en rekke av forsikringsvirksomhetslovens bestemmelser gjort 

gjeldende for pensjonskassene som fungerer som pensjonsforsikringsselskaper for sine respektive 

kommuner og fylkeskommuner. Denne forskriften stiller krav om fondsdekning i kommunale 

pensjonskasser, samt krav om ansvarlig kapital på linje med de krav som stilles til 

livsforsikringsselskapene. 
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3 ER NORSKE PENSJONSKASSER PLIKTSUBJEKT ETTER ANSKAFFELSESREGELVERKET 

3.1 Rettslig utgangspunkt 

Hvilke oppdragsgivere som er underlagt anskaffelsesregelverket følger av LOA § 2 og FOA § 1-2.  

Hovedregelen er at offentlige myndigheter er underlagt anskaffelsesreglene. Dette har sammenheng 

med formålet bak anskaffelsesregelverket, som etter LOA § 1 blant annet er å sikre «effektiv 

ressursbruk» av offentlige midler. Reglene omfatter for det første alle etater og organer i staten, 

fylkeskommunene og kommunene. Det er min vurdering at kommunale pensjonskasser ikke kan 

kategoriseres som offentlig myndighet. En pensjonskasse er en egen juridisk person i form av en 

selveiende institusjon, atskilt fra kommunen som har etablert den. 

Spørsmålet er om kommunale pensjonskasser omfattes av lovens begrep om «offentligrettslige 

organer», jf. LOA § 2 første ledd og FOA § 1-2 annet ledd. 

3.2 Offentligrettslige organer – FOA § 1-2 annet ledd 

Offentligrettslige organer er selvstendige rettssubjekter som står i et nært tilknytningsforhold til det 

offentlige. Det gjelder i første rekke selskaper som er offentlig eid eller kontrollert av det offentlige på 

annen måte. Begrunnelsen for at disse virksomhetene er omfattet av reglene er å hindre at 

virksomhetens anskaffelser påvirkes av ikke-kommersielle hensyn det offentlige kan komme til å ta.   

For at et organ skal karakteriseres som et offentligrettslig organ etter FOA § 1-2 annet ledd, oppstilles 

tre vilkår som alle må være oppfylt:  

(i) at organet tjener allmennhetens behov og at det ikke er av industriell eller forretningsmessig 

karakter,  

(ii) at det er et selvstendig rettssubjekt, og  

(iii) i hovedsak er kontrollert eller finansiert av andre offentlige myndigheter eller offentligrettslige 

organer.  

3.2.1 Tjene allmennhetens behov og ikke forretningsmessig karakter 

Det første vilkåret er om de kommunale pensjonskassene skal tjene allmennhetens behov og om de 

drives på ikke-kommersiell basis.  

Jeg vurderer først om pensjonskassene er av industriell eller forretningsmessig karakter. 

Sentralt i denne vurderingen er om virksomhetens art er slik art at det samlet sett foreligger en risiko 

for at selskapet ledes til å ta andre hensyn enn rent økonomiske. I den vurderingen er det fire til dels 

overlappende momenter som vurderes. Kjernevurderingen er om organet opptrer som en normal 

kommersiell aktør i et fungerende marked.   

For det første er det en vurdering av om de kommunale pensjonskassene driver i et marked hvor det er 

konkurranse. At en virksomhet opererer i et konkurranseutsatt marked kan tale for at virksomheten er 

av industriell og forretningsmessig karakter. Slike virksomheter må i stor utstrekning opptre 

forretningsmessig, og dermed treffe sine avgjørelser ut fra kommersielle vurderinger. Et 

konkurranseutsatt marked er imidlertid ikke i seg selv avgjørende, men en indikasjon på at 

virksomheten er av industriell eller forretningsmessig karakter. 

Kommunale pensjonskasser tilbys av private aktører. Markedet har imidlertid endret seg for 

kommunale tjenestepensjonsordninger siden desember 2012 ved at først Storebrand Livsforsikring 
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informerte om at selskapet avvikler sin portefølje etterfulgt av DNB Livsforsikring i juni 2013.. Dette har 

medført at kommuner/fylkeskommuner/bedrifter og virksomheter i KS’ tariffområde i dag har to 

alternativer, enten i egenregi å opprette en kommunal pensjonskasse eller kjøpe tjenestene fra KLP 

som eneste kommersielle leverandør av tjenestepensjonsforsikring. Det er ikke tvil om at KLP driver 

kommersielt. Kommunenes vurdering av om de skal i et kommersielt marked eller ikke gjøres på 

tidspunktet de vurderer om pensjonen skal anskaffes av KLP (eller andre leverandører som kan komme 

til senere) eller om de skal etablere eget selskap i egenregi. Når kommunene etablerer egne 

kommunale pensjonskasser er ikke det for å konkurrere i et marked, men utøve retten til egenregi og 

tilby sine ansatte denne tjenesten. Det er så langt jeg forstår ikke aktuelt å tilby tjenesten til andre enn 

egne ansatte. Jeg finner derfor ikke at kommunene konkurrerer i et marked. 

For det annet må det vurderes om virksomheten drives på normale markedsvilkår. Dersom et selskap 

utøver sin virksomhet på normale markedsvilkår, og har til formål å skape inntjening og overskudd for 

eierne, vil det tale for at virksomheten er av industriell eller forretningsmessig karakter. Ettersom 

pensjonskassene er etablert ut fra reglene om egenregi, og tilbyr sine tjenester i egen kommune til en 

nærmere bestemt krets vil man ikke betegne vilkårene som markedsmessige. I denne vurderingen 

tillegger jeg vekt at kommunene heller ikke vil ha utbyttekrav til pensjonskassene. Formålet er ikke å 

skape overskudd til eierne, men tilby tjenestepensjon til de ansatte.  

For det tredje må formålet med virksomheten være å skape inntjening. Dette henger tett sammen med 

vilkåret om at virksomhetens aktivitet må drives på normale markedsvilkår, men skiller seg ved at man 

her ser på konkurransen i markedet og ikke de betingelser som settes av eierne. Det innebærer at 

dersom foretaket er utsatt for sterk konkurranse fra andre aktører, trekker dette i retning av at 

virksomheten ikke omfattes. Det sentrale for pensjonskasser er konkurranse om forsikringskundene. 

Ettersom de kommunale pensjonskassene er opprettet for å tjene eierkommunene vil slik konkurranse 

ikke oppstå.  

Kommunale pensjonskasser er satt til en viktig forretningsmessig oppgave ved å skulle forvalte 

premieinnbetalingene fra sine kunder. Midlene skal forvaltes på en slik måte at det gir størst mulig 

avkastning for den enkelte pensjonsberettigede. Pensjonskassene vil, som andre kommersielle aktører, 

også søke å minimere egne utgifter og drive forretningsmessig rasjonelt. Som jeg var inne på ovenfor 

selger ikke kommunale pensjonskasser sine tjenestepensjonstjenester i det frie markedet. De 

kommunale pensjonskassene tilbyr sine tjenester til en nærmere bestemt kundekrets. Etter min 

vurdering vil det være utslagsgivende i vurderingen av om de kommunale pensjonskassene er etablert 

for å skape inntjening.  

For det fjerde vil det være av betydning om organet selv bærer risikoen for eventuelle tap. En 

pensjonskasse er en egen juridisk person i form av en selveiende institusjon, atskilt fra foretak, 

kommune eller annen institusjon som har etablert pensjonskassen og bærer således egne tap.  

Jeg understreker at vurderingen her dreier seg om opprettelsen av kommunale pensjonskasser slik vi 

kjenner dem i dag. Kassene kan forvaltes og utvikles på en slik måte, for eksempel ved å tilby sine 

tjenester i det kommersielle markedet, at de på et tidspunkt vil drive på en slik måte at kassene faller 

utenfor begrepet offentligrettslig organ.    

Jeg går da over til vurderingen om pensjonskassene tjener allmennhetens behov. 

Selskaper som tjener allmennhetens vil alltid være omfattet av regelverket, med mindre det samme 

behovet kan dekkes på en industriell eller forretningsmessig måte. I direktiv 2004/18/EF, som ligger til 

grunn for vårt anskaffelsesregelverk, heter det nettopp at offentligrettslige organ «er opprettet for det 
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bestemte formål å imøtekomme allmennhetens behov, men ikke behov av industriell eller 

forretningsmessig art».  

Begrepet skal etter praksis tolkes vidt i den forstand at det skal lite til før det er oppfylt. Allmennhetens 

behov kjennetegnes ofte ved at det offentlige ønsker å bevare en avgjørende innflytelse over behovet, 

eller imøtekomme disse selv. Kjerneområdet for uttrykket er aktiviteter som blir ansett som en 

samfunnsoppgave å utføre. Dette gjelder i utgangspunktet eksempelvis helse- og sosialtjenester, 

renovasjon, infrastruktur med videre. Dersom virksomheten utfører en lovpålagt oppgave er dette en 

klar indikasjon på at denne tjener allmennhetens behov. Det er likevel ikke et vilkår at behovet er 

allment i den forstand at det er noe hele samfunnet vil ha interesse og nytte av. Vurderingen knytter 

seg snarere til arten av behovet som skal dekkes, og det kan gjerne tjene allmennheten selv om det 

bare får betydning for en avgrenset krets av personer.  

Jeg vurderer det slik at kommunale pensjonskasser tjener allmennhetens behov. Det sentrale ved 

tjenepensjonsordningen er at det er en tariffestet rett for den enkelte ansatte i kommunal sektor. 

Videre har de kommunale pensjonskassene som vedtektsfestede formål å utføre pensjonstjenester for 

sin eier kommunen. Dette innebærer at pensjonskassene er forpliktet til å utføre disse oppgavene for 

det offentlige, og dermed ikke kan tilpasse virksomheten i tråd med markedsforholdene.  

Videre nevner jeg at en virksomhet som drives på forretningsmessige vilkår skal finansieres på 

bakgrunn av inntekter selskapet selv genererer gjennom sin virksomhet, og gå i balanse uten 

ytterligere tilskudd fra eier eller fra det offentlige. Det forholdet at et selskap tjener et allment behov 

som det offentlige ønsket å bevare innflytelse over, samt at selskapet ikke hadde som formål å gå med 

overskudd, er regelmessig tilstrekkelig for at det foreligger et offentligrettslig organ.  

Det er min vurdering at en tariffestet rett, slik som tjenestepensjon, utøvet gjennom de kommunale 

pensjonskassene, må anses for å tjene allmennhetens behov. Dette er imidlertid en vurdering som må 

foretas løpende. Faktorer som vil kunne endre vurderingen vil være en politisk kursendring, og 

endrede fremtidige rammevilkår. 

Etter dette er det min vurdering at de kommunale pensjonskassene slik vi i dag kjenner dem ikke 

driver kommersiell aktivitet og tjener allmennhetens behov.  

3.2.2 Selvstendighetsvilkåret 

Videre er det et krav om at organet må være et selvstendig rettssubjekt. Som det kommer frem av 

beskrivelsen under punkt 2, følger det forsikringsvirksomhetsloven § 7-1(1), at de kommunale 

pensjonskassene er egne rettssubjekter atskilt fra kommunen som har opprettet foretaket. Det 

avgjørende er ikke hvilken organisasjonsform som er valgt, men hvilken virksomhet selskapet/enheten 

driver, og hvordan det er kontrollert. Det er min vurdering at slik kommunale pensjonskasser er 

organisert er det ingen kontroll fra eierkommunene. De er derfor selvstendige rettssubjekter.  

3.2.3 Offentlig finansiering eller kontroll 

Vilkåret om offentlig finansiering eller kontroll oppstiller at pensjonskassene må enten (1) i hovedsak 

være finansiert av offentlige myndigheter eller offentligrettslige organer, eller (2) at forvaltningen av 

virksomheten er underlagt slike myndigheters eller organers kontroll, eller (3) har et administrasjons-, 

ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten av medlemmene er oppnevnt av slike organer. 

Vilkårene er alternative, og det er tilstrekkelig at ett av disse er oppfylt.  

Det er mest nærliggende å vurdere om offentlige myndigheter har oppnevnt over halvparten av 

medlemmene i administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan. For det andre alternativet, at organet er 

underlagt slike myndigheters kontroll, er det sentrale under om det offentlige har en kontroll som er 
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sammenlignbar med den kontroll det har ved de andre alternativene om finansiering eller oppnevnelse 

av medlemmer i styrende organer.  Generelt kan det sies at dersom det offentlige har makt til å gripe 

inn i hvordan organet ledes, synes dette å være tilstrekkelig for å konstatere kontroll. Det henger 

således sammen med det tredje alternativet..  

Det er lagt til grunn at det offentlige har kontroll ved å ha adgang til å oppnevne mer enn halvparten 

av medlemmene i enhetens administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer. Retten til å oppnevne 

medlemmer må gjelde de styrende organer i virksomheten. Sett sammen med kravet til offentlige 

kontroll tilsier dette at «administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan» vil omfatte organer som har en 

særlig innflytelse på virksomheten.  

En gjennomgang av offentlig tilgjengelige vedtekter for 10 av de kommunale pensjonskassene viser at 

i samtlige vil bystyret/kommunestyret ha kompetanse til å velge over halvparten av medlemmene i 

styret til den kommunale pensjonskassen. Antallet medlemmer varierer fra 4 – 7, alle med personlige 

varamedlemmer. Selv om gjennomgangen kun knytter seg til 10 av pensjonskassene, legges det til 

grunn at utnevnelse av styremedlemmer er regulert tilsvarende også i de andre kommunale 

pensjonskassene. 

Det er min vurdering at ved at kommunene selv velger over halvparten av medlemmene i de 

kommunale pensjonskassene vil det foreligge kontroll. Som påpekt over er det tilstrekkelig at ett av 

vilkårene er oppfylt. Jeg drøfter derfor ikke nærmere om de andre vilkårene for offentlig finansiering 

eller kontroll er oppfylt for de kommunale pensjonskassene.  

3.3 Konklusjon 

Det er min vurdering at en kommunal pensjonskasse vil være å anse som et offentligrettslig organ, 

som er omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser, jf. FOA § 1-2 annet ledd. 

4 ER PENSJONSKASSER ORGANISERT SOM INTERKOMMUNALE PENSJONSKASSER 

PLIKTSUBJEKT ETTER ANSKAFFELSESREGELVERKET 

Spørsmålet er om min konklusjon stiller seg annerledes for kommunale pensjonskasser organisert, 

som interkommunal pensjonskasse, altså hvor to eller flere kommuner har avtale om å ha sine 

pensjonsordninger i samme pensjonskasse. Også for interkommunale pensjonskasser gjøres 

vurderingen etter FOA § 1-2 annet ledd. 

Det første vilkåret, om de kommunale pensjonskassene skal tjene allmennhetens behov og om de 

drives på ikke-kommersiell basis, stiller seg ikke annerledes for de interkommunale pensjonskasser. 

Man må legge til grunn at organisasjonsformen ikke endrer på formålet.  

For det annet vil det ikke være tvil knyttet til om de interkommunale pensjonskassene utgjør egne 

rettssubjekt. Det vises i den sammenheng til forsikringsvirksomhetsloven § 7-1, som fastslår at en 

pensjonskasse skal være en selveiende institusjon. 

Det sentrale vurderingstema er om det er slik kontroll som kreves etter FOA § 1-2 annet ledd bokstav 

c. Kriteriet omfatter både kontroll som er basert på et rettslig grunnlag (de jure kontroll) og faktisk 

kontroll (de facto kontroll). Kommunen utøver kontroll gjennom utnevnelsen av deltakerne til styret i 

pensjonskassen. Selv hvor styret skal velges av flere kommuner i fellesskap vurderer jeg det slik at det 

offentlige har kontroll. Dette er begrunnet med at selv for det tilfellet kommunene velger å drive 

tjenester i fellesskap vil det offentlige beholde kontrollen, selv om denne er delt mellom flere. 



 

6 | 6 

5082534.2 

Det er etter dette min vurdering at om en pensjonskasse er organisert som en interkommunal 

pensjonskasse ikke vil endre på det faktum at pensjonskassen er omfattet av regelverket for offentlige 

anskaffelser, jf. FOA § 1-2 annet ledd. 

4.1 Forholdet til egenregi 

Anskaffelsesregelverket får kun anvendelse på gjensidig bebyrdende kontrakter. For kommunale 

pensjonskasser kan det tenkes avtaler som ikke er omfattet av kontraktsbegrepet i anskaffelses-

regelverket. Kontraktsbegrepet forstås slik at det kreves to selvstendige enheter for at forholdet 

mellom dem skal kunne kategoriseres som kontraktsmessig. Organer som er økonomisk og 

organisatorisk knyttet til samme rettssubjekt, kan ikke innbyrdes inngå kontrakter som kan håndheves 

for domstolene, og anskaffelsen faller utenfor regelverkets anvendelsesområde. Anskaffelser som 

gjennomføres med egne ressurser, kalles egenregi, og er helt unntatt fra anskaffelsesregelverkets 

anvendelsesområde.  

Unntaket og de nærmere grensene for dette er ikke regulert i anskaffelsesforskriften, men er basert på 

rettspraksis fra EU-domstolen. Rent praktisk innebærer dette at ulike enheter innenfor én og samme 

kommune, selv om disse enhetene både ut fra virksomhetens art og organisatorisk står langt fra 

hverandre, kan utveksle varer og tjenester m.m. uten at er forpliktet til å følge anskaffelsesreglene. 

5 KONKLUSJON  

Det er min vurdering at kommunale pensjonskasser, også hvor de er organisert som interkommunale 

selskaper, er omfattet av lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter.  

Når de kommunale pensjonskassene omfattes av regelverket for offentlige anskaffelser vil alle 

gjensidig bebyrdende avtaler omfattes av regelverket uavhengig av hvilke tjenester som anskaffes. Det 

må imidlertid trekkes en grense mot de tjenestene pensjonskassen utøver selv, jf. unntaket for såkalt 

egenregi. På lik linje med at kommunene kan velge å opprette kommunale pensjonskasser, kan 

pensjonskassene selv utøve en rekke av de tjenester som er nødvendige. I den grad disse tjenestene 

ikke utøves av pensjonskassen selv, vil de måtte konkurranseutsettes og følge regelverket for 

offentlige anskaffelser.  

 

* * * 


