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Tenestepensjon for VLFK – resultat av handsaming av saka ved Oslo
byfogdembete
Fylkestinget handsama saka om tenestepensjon i VLFK i møte 30. september 2020. Det vart då
fatta følgjande vedtak:

1. Kontrakt på levering av tenestepensjon for tilsette og folkevalde i Vestland fylkeskommune og
tilsette i Bybanen AS vert tildelt Storebrand for åra 2021 og 2022 – med opsjon for Vestland
fylkeskommune til forlenging for åra 2023 og 2024.
2. Frigjort eigenkapitalinnskot i KLP vert sett av på eige fond til eventuell seinare bruk.
3. Fylkestinget ber Fylkesrådmann komme tilbake med ei evaluering til Fylkestinget, før ei
eventuell utløsning av opsjon
Basert på vedtaket i fylkestinget vart dagens avtale med KLP sagt opp i brev av 30. september
2020.
Det vart i brev av 1. oktober 2020 sendt tildelingsbrev til KLP og Storebrand basert på den
grunngjevinga som gjekk fram av saka til fylkestinget.
Som kjent resulterte dette i klage frå KLP, der selskapet hevda det låg føre brot på regelverket for
offentlege anskaffingar. I e-post av 4. november 2020 frå advokatfirma Wiersholm vart VLFK
varsla om at KLP hadde instruert firmaet om å gå til mellombels åtgjerd for å hindre at VLFK
signerte kontrakt med KLP før Oslo byfogdembete hadde handsama saka og konkludert i dei ulike
spørsmåla knytt til eigenkapitalinnskotet og som KLP tok opp i klagen.
Saka vart handsama ved Oslo byfogdembete 3. og 4. desember 2020. Storleiken på satsen for
berekning av kostnad knytt til eigenkapitalinnskot i KLP og tidspunktet for fastsetting av sats var
tema retten tok nærare stilling til.
Oslo byfogdembete konkluderte med at det ikkje er grunnlag for å setje VLFK si vurdering i saka til
sides og KLP får følgjeleg ikkje medhald i kravet om mellombels åtgjerd.
Fylkesrådmannen har signert avtale med Storebrand i tråd med fylkestinget sitt vedtak frå 30.
september 2020.
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Vedlegg:
Avgjersle frå Oslo byfogdembete av 18. desember 2020.
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