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De aller minste legger press 
på kommuneøkonomien i
Holmestrand. Årsaken er,

paradoksalt nok, stadig større 
pensjonskostnader. 

Kommunenes barnehager blir
dyrere å drive fordi det blir
dyrere å spare til de ansattes
pensjon. Men det er også et
annet problem: Når kostnadene
øker, stiger kompensasjonen
kommunen betaler til de private
barnehagene.

I Holmestrand er 60 prosent 
av barnehagene private. Ifjor
måtte kommunen betale tre 
millioner kroner mer til disse
aktørene enn året før.  

«Kveles»
– Svære beløp for en liten
kommune som Holmestrand,
understreker rådmann Thor 
Smith Stickler.

– Jeg er betenkt. Vi tyner
tilbudet fordi pensjonskostna-
dene er så høye. Pengene vi
skulle brukt på ungene, bruker

vi på pensjon, sier Smith Stickler.
Ifølge rådmannen tjener

private aktører godt på sine
barnehager på grunn av lavere
pensjonskostnader. Kommunen
sliter med å få endene til og
møtes.

Fremover kan det bli verre:
Storebrand har varslet sine
kommunekunder om at de må 
betale inn mer i pensjon (se egen
sak). Konkurrenten DNB Liv 
melder det samme.

Holmestrand har de siste
årene betalt inn 45 millioner
kroner i året til Storebrand. I år
blir det rundt 50 millioner. I
tillegg er lærere og sykepleiere
med i andre ordninger. Pensjons-
kostnadene utgjør 25–27 prosent
av lønn.

– Vi har bare én post som er
større enn pensjon, og det er
fastlønn, sier økonomisjef Janne
Visnes Melgaard.

– Slik det er nå kveles kommu-
neøkonomien av pensjonskost-
nadene, sier Smith Stickler.

– Hva gjør dere med det?
– Skjærer og skjærer, omtrent

til benet. Så hvor dette ender
kan man jaggu lure på. Vi må 
gjøre noe med kommunestruk-

turen i dette landet. Å sitte med
så mange små kommuner har vi
ikke råd til. Det er god økonomi
i statlige foretak og fylkeskom-
muner. Men kommunene klarer
ikke å levere tjenester på det
nivået som er forventet, svarer
han.

Mange uføre
Aluminiumsprodusenten Hydro
og avfallsmottaket Noah er store
arbeidsgivere i Holmestrand,
som ligger ganske nøyaktig en
times kjøring unna Oslo.

Vestfoldkommunen har også 
et annet problem: Skatteinntek-
tene er lave og uførepensjonis-
tene mange.

Tidligere kommuneansatte 
som nå er uføre utgjør 22 
prosent av kommunens ansatte.
Landsgjennomsnittet i norske

kommuner er rundt 14 prosent,
ifølge KLP. Det legger press på 
pensjonskostnadene.

– Dette er en gammel arbei-
derkommune med Hydro som
hjørnestensbedrift. Det vi ser er
at dette ligger i «familiestruk-
turen». Uansett hvor man jobber
er det flere uføre. Dette går igjen 
i mange industrikommuner, sier
Smith Stickler. 

Håpet er at tilflyttere kan

bidra til å få fart på skatteinn-
tektene.

– Flere flytter hjem nå. Når
jernbaneutbyggingen legger til
rette for en annen utvikling så 
vil nok vi i større grad få et
Asker-syndrom med familier
som etablerer seg her, med kort
pendleravstand til Oslo. Frem-
tiden tror jeg vil endre seg. Frem
til i dag har Holmestrand vært et
«høl». Et sted man har kjørt

Pensjonssmell t
Dyrere: Pensjonsregningen
for norske kommuner skal
bli enda større, varsler 
Storebrand og DNB Liv.
Dyre ansatte: Holmestrand-
rådmann Thor Smith Stickler
er redd han må legge ned
offentlige barnehager for å
spare penger.
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FINANS

Kommuner og fylkes-
kommuner som legger sin 
pensjonsordning ut på 
anbud i høst.

Det finnes mange store oppgaver 
foran oss.
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som naaturfag- og matematikklærer ved Lindeberg skole i Oslo. Deretter
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Utdanningsetaten i Oslo, Statoil og Unniversitetet i Oslo.
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Frykter 
ikke flukt
HOLMESTRAND: – Vi må øke
prisene, sier Storebrand-topp 
Geir Holmgren.

Åtte av Storebrands
kommune kunder vurderer å 
snu ryggen til selskapet, ifølge
Kommunal Rapport. Holmgren,
sjef for Storebrands norske
livvirksomhet, nøler likevel ikke 
med å øke prisene.

Pensjonsforvalterne har lovet
sine kunder en årlig minimums-
avkastning på tre til fire prosent.

I 2014 trer et nytt forsikrings-
regelverk i kraft (Solvens II). 
Regelverket stiller strengere
krav til egenkapitalen i
selskaper som Storebrand.
Blant annet må livselskapene
stille mer egenkapital bak hver
krone det forvalter for 
kommune kundene. 

– Høye rentegarantier i et
marked der rentenivået generelt
er lavt, er dyrt. Det er den 
viktigste årsaken til at prisene
øker. Det andre er at alle
pensjoner er livsvarig. Selv om
det nå er moderert noe innenfor
offentlig pensjon ved innføring av 
levealdersjustering er det med på 
å øke våre kapitalkrav, sier han.

– Hvor alvorlig er det for
Storebrand å miste de fleste av 
disse kundene?

– Vi er forberedt på alle utfall.
Det beste er å beholde kundene
med økte priser. Men det er et 
bedre alternativ for oss at vi
avvikler satsingen i offentlig
sektor med den type produkter
vi har hatt i dag.

– Taper dere penger på 
kommunene?

– Vi har god lønnsomhet
innen offentlig pensjon i dag, 
men er bekymret for kapitalkra-
vene i 2014, sier Holmgren.

ruer barnehager

KOSTER DYRT. Rådmann 
Thor Smith Stickler og 
økonomisjef Janne Visnes 
Melgaard frykter at Holme-
strand kommune må legge 
ned kommunale barnehager, 
blant annet fordi pensjon 
koster dyrt. Her utenfor 
Knutseskogen barnehage 
som er kommunalt drevet.  
Foto: Kristine Nyborg

gjennom, og knapt nok det. Så 
er vi på vei opp av bølgedalen. 
Mange i Vestfold sier «det er i
Holmestrand det skjer», sier
rådmannen.

Legger ned?
For de minste kan løsningen bli
flere private barnehager, og
færre i offentlig regi. Smith
Stickler er redd alle de offent-
lige barnehagene kan bli lagt

ned dersom det blir for dyrt.
– Er det realistisk at det kan

skje?
– Ja, slik finansieringen er nå 

og slik Stortinget har bestemt, så 
lønner det seg ikke å bygge 
kommunal barnehage for oss. 
Det lønner seg å drive privat. Jeg 
er ikke sikker på om Kristin 
Halvorsen hadde likt det om jeg 
hadde fortalt henne hvordan 
dette har virket, sier Stickler.

Lever lenger, må spare mer
HOLMESTRAND: Heller ikke
DNB-konsernet legger skjul på 
at norske kommuner må betale 
mer for sine pensjonsordninger.

– Livbransjen er gjenstand
for vesentlige endringer i 
rammebetingelser, og det 
knytter seg usikkerhet rundt det 
endelige resultatet for disse 

endringene. Innføringen av økte 
soliditetskrav for europeiske 
finansinstitusjoner (Solvens II) 
og krav til oppreservering for 
økt levealder er en viktig årsak 
til at prisen kommunene betaler 
for ytelsespensjonsordningene 
nå vil bli økt», skriver DNB Liv-
sjef Tom Rathke i en epost.

Hva er vel viktigere for oss alle enn barn og unggdom som brenner etter å lære? Statoil sponser derfor
blant anneet FIRST® LEGO® League, Teach First Norway og Statoils Realfagspris. Mållet er å gi morgen-
dagens helter lyst til å lære, og oppdage at mattematikk, naturvitenskap og teknologi er grunnlaget for 
å løse mannge av de mest spennende og viktige oppgavene både vi i Statoil og samfuunnet har foran oss. 
Vi tror at lysten og evnen til å løse slike oppgavver må tennes tidlig og stimuleres rikttig underveis. Derfor yy g ppg g g g
heier vi i dag litt ekstra på Catharina som nå i too år skal dele sin kunnskap og begeisttring for realfag med 
åttendeklaassinger på Lindeberg skole i Oslo. Les mer om Teach First Norway og realffagssatsningen på
morgendaagenshelter.no
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