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Bærum kommunale pensjonskasse - orientering om endring av vedtekter og forslag til delege

Kommunestyret-28.05.2019- 076/19
Vedtak:
1. Endringene i vedtektene for Bærum kommunale pensjonskasse tas til orientering.
2. Kommunestyret delegerer sin myndighet til å oppnevne 4 styremedlemmer og ett varamedlem til forma

Formannskapet-07.05.2019- 093/19
Innstilling:
1. Endringene i vedtektene for Bærum kommunale pensjonskasse tas til orientering.
2. Kommunestyret delegerer sin myndighet til å oppnevne 4 styremedlemmer og ett varamedlem til forma

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Endringene i vedtektene for Bærum kommunale pensjonskasse tas til orientering.
2. Kommunestyret delegerer sin myndighet til å oppnevne 4 styremedlemmer og ett varamedlem til forma

SAKEN I KORTE TREKK

Styret i Bærum kommunale pensjonskasse (BKP) vedtok endringer i pensjonskassens vedtekter i styremøtet de
Endringer i pensjonskassens vedtekter skal fremlegges for kommunestyret til orientering, se § 3-5 Vedtekter a
Det ble foretatt endringer i følgende paragrafer:
·

§ 2-2 Årlig egenkapitalinnskudd

·
·

§ 3-1 Styret
§ 3-2 Styrets møter

Rådmannen ble orientert om endringene i vedtektene i forkant av styrets behandling, og hadde ingen merkna
I punktet «Redegjørelse og vurdering» fremkommer en redegjørelse for de endringene som er vedtatt.

I tillegg til styrets endringer i vedtektene, viser rådmannen til vedtektenes § 3-1 Styret 4. ledd. Der fremkomm
kommunestyret som oppnevner 4 styremedlemmer og ett varamedlem til pensjonskassens styret. Videre frem
kommunestyret kan delegere sin myndighet til å oppnevne styremedlemmer og varamedlem til formannskape

Praksis har vært at kommunestyret oppnevnte styremedlemmer og varamedlemmer ved opprettelsen av pen
og igjen i 2015. Valgperioden er satt til 4 år. I ettertid har kommunestyret vedtatt eierskapsmeldingen i sak nr.
vedtatt rutiner for valg av styremedlemmer til selskaper der Bærum kommune har eierinteresser sak nr. 034/1
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpo

I den sammenheng kan det derfor være hensiktsmessig å vurdere om kommunestyret skal delegere myndighe
formannskapet vedrørende oppnevnelse av styremedlemmer og varamedlem.

Rådmannens anbefaling er at formannskapet får delegert denne myndigheten. Eierskapsmeldingen beskriver
og kompetanse et styret som kollegium skal ha, mens sak om rutiner for valg av styremedlemmer beskriver pr
oppnevnelsen. Gitt en delegering medfører dette at rådmannen har ansvar for saksforberedelsen herunder å
kvalifiserte kandidater, mens eierutvalget innstiller aktuelle kandidater til formannskapet.

Tidligere behandling
Kommunestyret behandlet tilsvarende sak i møtet den 30.05.2018, sak nr. 068/18
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpo

Redegjørelse og vurdering
Bærum kommunale pensjonskasse er en selvstendig og selveiende institusjon med egen regnskapsføring. Pen
virksomhet og økonomiske forhold holdes rettslig atskilt fra kommunens virksomhet. I henhold til vedtektene
pensjonskassens styret, som vedtar endringer i vedtektene. Bærum kommunale pensjonskasse har i styremøte
vedtatt endringer i § 2-2, § 3-1 og § 3-2. Følgende merknader:

§ 2-2 Årlig egenkapitalinnskudd
Pensjonskassen bygger egenkapital ved innkalling av årlig egenkapitalinnskudd fra sponsor, dvs. fra Bærum ko
Prosentsatsen for det årlige egenkapitalinnskuddet er endret fra 0,35 % 0,50%. Egenkapitalinnskuddet beregn
premiereserven og dekkes over kommunens investeringsbudsjett/-regnskap.

Pensjonskassen har tidligere benyttet muligheten til å bygge egenkapital ved å innkalle premie for fortjeneste
risikoelementene. I vedtektene er dette premieelementet «fortjenesten på risikoelementene» fjernet, og i ste
en økning i egenkapitalinnskuddet.

I 2018 utgjorde premien for fortjenesten på risikoelementene ca. MNOK 11 og egenkapitalinnskuddet utgjord
svares ikke arbeidsgiveravgiftspliktig av egenkapitalinnskudd.

Denne vedtektsendringen iverksettes fra og med 1.1.2019.
§ 3-1 Styrets sammensetning

Vedtektsendringen er knyttet til at ordningen med personlige varamedlemmer som oppnevnes av kommunen
at Bærum kommune nå oppnevner kun ett varamedlem. Ordningen med arbeidstakernes organisasjoner oppn
styremedlem og med personlig varamedlem videreføres.

Årsaken til endringen er erfaringen knyttet til at de fleste personlige varamedlemmer sjelden eller aldri har mø
etableringsfasen for pensjonskassen er over. Under etablerings-fasen av pensjonskassen deltok varamedlemm
Dagens situasjon hvor pensjonskassen nå er over i mer ordinær drift, er det sjeldent behov for at varamedlem
Denne vedtektsendringen gjøres gjeldende fra og med høsten 2019.
§ 3-2 Styrets møter

igere § 3-2. 5. ledd er vedtatt fjernet. Dette leddet var knyttet til bestemmelsen om at revisor og ansvarshaven
møte samtidig i minst to styremøter per år. Tidlige var dette et krav etter forsikringsvirksomhetsloven § 7-6, m
opphevet den 1.1.2016.
Styret anser det som mest praktisk å fritt organisere når aktuar og revisor møter i styret. Det er ellers bestemt
leveranse av aktuartjenesten at aktuar skal delta i 4 styremøter. Det er videre fastsatt i finansforetakslovens §
styret minst én gang hvert kvartal skal ha møte med revisor uten at daglig leder eller andre fra den daglige led
med mindre annet fastsettes i instruks for styret. Styret vil derfor i løpet av våren 2019 foreta en fornyet vurde
med hensyn til eventuelle endringer sett i forhold til behovet og hensiktsmessighet.
Konsekvenser av beslutningene
Isolert betraktet medfører økningen i egenkapitalinnskuddet, samt fjerning av «premie for fortjeneste» ingen
endringer i de økonomiske forpliktelsene for kommunen.

Formannskapet gis delegert myndighet til å oppnevne 4 styremedlemmer og ett varamedlem til Bærum komm
pensjonskasse.

Vedlegg:
Vedtekter vedtatt 19.3.2019

4424194

Behandlingen i møtet 28.05.2019 Kommunestyret
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyret-28.05.2019- 076/19:
Vedtak:
1. Endringene i vedtektene for Bærum kommunale pensjonskasse tas til orientering.
2. Kommunestyret delegerer sin myndighet til å oppnevne 4 styremedlemmer og ett varamedlem til forma

Behandlingen i møtet 07.05.2019 Formannskapet
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Formannskapet-07.05.2019- 093/19:
Innstilling:
1. Endringene i vedtektene for Bærum kommunale pensjonskasse tas til orientering.
2. Kommunestyret delegerer sin myndighet til å oppnevne 4 styremedlemmer og ett varamedlem til forma

