Trondheim kommune

Saksframlegg
Vedtekter for Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP)
Arkivsaksnr.: 11/11993
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til innstilling:
1. Bystyret opphever sitt vedtak i sak 124/07, Trondheim kommunale pensjonskasse – nye vedtekter
2. Bystyret tar for øvrig saksutredningen til orientering

::: Sett inn innstillingen over denne linja
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Innledning
Gjennom behandlingen av sak 124/2007 den 27.9.2007, fastsatte bystyret nye vedtekter for Trondheim
kommunale pensjonskasse (TKP).
Bakgrunnen for at vedtektene måtte endres var ny forsikringslov. Kapittel 7 i forsikringsloven gir regler om
pensjonskasser. Gjennom egen forskrift fremgår det at kapittel 7 i forsikringsloven skulle tre i kraft fra
1.1.2008.
Nærmere om vedtektsendringen
Forsikringsloven stiller krav om at pensjonskasser må ha konsesjon for å drive sin virksomhet. Det nye
regelverket innebar at de daværende standardvedtektene for pensjonskasser ikke lenger kunne benyttes,
blant annet fordi forsikringsloven krevde at de forsikringsmessige bestemmelsene skulle ut av vedtektene
og inn i egen avtale mellom pensjonskassen og kommunen (forsikringsavtalen).
Bransjeforeningen DSKP (De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser) utarbeidet som en følge av
regelverksendringene, nye standardvedtekter for kommunale pensjonskasser. Disse ble forelagt daværende
Kredittilsynet 20.8.2007.
Av de standardvedtekter som DSKP utarbeidet, fremgikk det ikke at det var nødvendig å endre
vedtektenes bestemmelser om godkjenning og endring av vedtekter (vedtektenes § 2-1). På bakgrunn av
dette vedtok bystyret nye vedtekter for TKP, der det fortsatt fremgikk at endringer i vedtektene skulle
vedtas av bystyret, jf. følgende ordlyd i § 2-1:

Saksfremlegg - arkivsak 11/11993
43479/ 11

1

Trondheim kommune
Kommunikasjonen med (daværende) Kredittilsynet
TKPs vedtekter basert på de nye standardvedtektene som ble fastsatt av Trondheim bystyre 27.9.2007,
ble vedlagt konsesjonssøknaden som ble sendt Kredittilsynet 8.11.2007.
I brev av 20.12.2007 fra Kredittilsynet til TKP fremgår det tydelig at vedtektene ikke kunne påregnes
godkjent dersom ikke bestemmelsen i § 2-1 om at bystyret skal vedta endringer i vedtektene ble endret.
Den korrekte ordlyden på dette punkt var at endring i vedtektene skal vedtas av pensjonskassens styre, og
ikke bystyret slik det fremgikk av de vedtekter som var oversendt. TKP ble derfor bedt om å sende inn
nye vedtekter der dette var hensyntatt.
Nye vedtekter i tråd med Kredittilsynets krav ble utarbeidet av TKP og endelig vedtatt i TKPs styre
7.2.2008. Disse ble deretter oversendt Kredittilsynet, som godkjente vedtektene og bekreftet innvilget
konsesjon for TKP i brev datert 20.5.2008.
Det fremgår tydelig av både saksfremlegg og protokoll fra styremøtet i TKP 7.2.2008 at en hadde til
hensikt å orientere Trondheim kommune om vedtektsendringen som var foretatt. Ved en inkurie ble
imidlertid ikke denne informasjonen formidlet til Trondheim kommune.
Endringer i TKPs vedtekter
Styret i TKP har siden pensjonskassens vedtekter ble behandlet av Trondheim bystyre 27.9.2007 vedtatt
følgende endringer i vedtektene:
Tabell 1
Endringer i § 1-1
Opprinnelig
ordlyd:

Ny ordlyd1) etter
vedtak i TKPs
styre den
7.2.2008:

Endringer i TKPs vedtekter
Bystyret og styret i vedkommende konsernenhet må ha fattet vedtak om at
pensjonskassen også skal omfatte konsernenheten. Pensjonskassens styre skal
forelegges saken til uttalelse før vedtak treffes.
Bystyrets vedtak om at pensjonskassen kan omfatte konsernenheter under punktene 3. –
5. ovenfor, skal meldes til Kredittilsynet.
Pensjonskassens styre og styret i vedkommende konsernenhet må ha fattet vedtak om at
pensjonskassen også skal omfatte konsernenheten.
Vedtak om at pensjonskassen kan omfatte konsernenheter under punktene 3. – 5.
ovenfor, skal meldes til Kredittilsynet.

Endringer i § 2-1
Opprinnelig
Endringer i vedtektene skal vedtas av bystyret etter behandling av pensjonskassens
ordlyd:
styre. Endringene skal legges fram til orientering for øvrige konsernenheters styre.
Ny ordlyd etter
Endringer i vedtektene skal vedtas av pensjonskassens styre. Endringene skal legges
vedtak i TKPs
fram til orientering for bystyret og øvrige konsernenheters styre.
styre den
7.2.2008:
1)
I tillegg til de gjengitte endringer er det i vedtektene tatt inn en eksplisitt liste over konsernenhetene som omfattes.

I rundskriv fra Finanstilsynet til pensjonskassene datert 18.1.2010 fremgår det at bystyret ikke lenger kan
utpeke styreleder, men at denne skal utpekes av pensjonskassens eget styre. Rundskrivet ble lagt frem og
behandlet i TKPs styremøte 4.2.2010. Vedtektene må derfor endres også på dette punktet, og
Finanstilsynet må ha godkjent nye vedtekter i TKP før valg av nytt styre i pensjonskassen høsten 2011.
TKP vil orientere Trondheim bystyre konkret om endring av vedtektene knyttet til dette etter at
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pensjonskassens styre har vedtatt endringene.
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Oppsummering
De opprinnelige vedtekter for TKP som ble fastsatt av Trondheim bystyre 27.9.2007 er ikke gyldige, jf.
gjennomgangen av § 2-1 i vedtektene over. I tråd med brev fra Kredittilsynet 20.12.2007 ble vedtektene
endret av pensjonskassens styre i møte 7.2.2008. Ved en inkurie orienterte ikke TKP bystyret om denne
endringen. TKP har heller ikke informert bystyret om øvrige vedtektsendringer som er vedtatt av styret, jf.
tabell 1 over.
Trondheim bystyre må derfor oppheve sitt vedtak den 27.9.2007, sak 124/07, Trondheim kommunale
pensjonskasse – nye vedtekter.
Styret i TKP vil i nær fremtid vedta endring i vedtektene knyttet til valg av styreleder, jf. omtale over.
Trondheim bystyre vil i etterkant bli orientert om endring av ordlyden.

Rådmannen i Trondheim, 3.3.11

Carl-Jakob Midttun
kommunaldirektør

Helge Rudi
administrerende direktør

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg:
1. Brev fra Kredittilsynet datert 20.12.2007
2. Styrefremlegg og protokoll fra styremøte 7.2.2008
3. Brev fra Kredittilsynet datert 20.5.2008
4. Rundskriv 2/2010 fra Finanstilsynet datert 18.1.2010

... Sett inn saksutredningen over denne linja
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