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KORT OM PENSJONSKASSENES FORHOLD TIL ANSKAFFELSESREGELVERKET 

Pensjonskontoret har reist spørsmål om en pensjonskasse er omfattet av 
anskaffelsesregelverket når pensjonskassen skal gjøre innkjøp i forbindelse med utførelsen av 
sin virksomhet.  

Anskaffelsesregelverket gjelder for offentlige myndigheter som stat og kommuner, men også 
for såkalte offentligrettslige organer, og skal bidra til at disse gjør sine innkjøp av varer og 
tjenester hvor det er økonomisk mest fordelaktig.  

Offentligrettslige organer er selvstendige rettssubjekter som er kontrollert eller finansiert av 
det offentlige og som opprettet for å tjene allmennhetens behov og ikke er av industriell eller 
forretningsmessig karakter. Vilkårene er kumulative og må alle være oppfylt for at 
pensjonskassen skal være underlagt anskaffelsesregelverket. 

Pensjonskassen er et selvstendig rettssubjekt som er underlagt offentlig kontroll gjennom 
finansiering og oppnevnelse av medlemmer i styrende organer. Det avgjørende vilkåret for 
om kassen er underlagt anskaffelsesregelverket er derfor om kassen er opprettet for å tjene 
allmennhetens behov, men er av industriell eller forretningsmessig karakter. Vurderingen 
har to elementer i seg, men skal være gjenstand for en helhetsvurdering av virksomheten og 
hvorvidt denne drives basert på andre hensyn enn kommersielle og forretningsmessige.  

Etter vår vurdering har virksomheten preg av å være opprettet av å tjene allmennheten.  
Pensjonskassen har imidlertid gjennom sine finansregulatoriske forpliktelser og forpliktelser 
til avkastning og forsvarlig kapital overfor myndigheter og den enkelte arbeidstaker, sterke 
incentiver til å foreta sine økonomiske disposisjoner basert på det som er økonomisk mest 
fordelaktig. Etter vår vurdering er det også reell økonomisk risiko ved driften. Selv om 
kassen skulle tjene allmennhetens behov, er det altså vår vurdering at virksomheten er av 
industriell eller forretningsmessig karakter, og at det siste vilkåret for at pensjonskassen skal 
underlegges anskaffelsesregelverket ikke er oppfylt. 

Vi har på denne bakgrunn kommet til at pensjonskassen ikke er forpliktet til å følge 
regelverket for offentlige anskaffelser.  


