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Sensitivitet: Begrenset

Agenda

➢KLP – kommunenes eget pensjonsselskap 

➢Offentlig tjenestepensjon

➢Finansiering av pensjon 

➢Ekstraordinær tilbakeføring 

➢Service



Kommune- og 
helse- Norges eget 
pensjonsselskap
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Offentlig tjenestepensjon
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Offentlig tjenestepensjon

➢AFP og alderspensjon

➢Uførepensjon

➢Etterlattepensjon

• Pensjon er arbeidsgivers ansvar

• Tariffavtalen setter betingelsene for 

pensjonsordningen

• KLP sørger for at tariffavtalen oppfylles
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Det viktigste vi må lykkes med!

God forvaltning Lave kostnader God service
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Hva er status i Gjerdrum kommune? 



• Fellesordningen for kommuner

• Sykepleierordningen

• Lukket folkevalgtordning

• Lærere innmeldt i Statens Pensjonskasse

8

Gjerdrum kommunes avtaler i KLP
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Medlemmer og pensjonister hos dere 
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Finansiering av pensjon
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Finansiering av pensjon
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Hva påvirker pensjonspremien?

• Forventninger om levealder

• Pensjoneringsmønster

• Avkastning

• Rentenivået

• Kostnader

• Lønns- og trygdeoppgjør

• Endret regelverk



Hva er reguleringspremie?



Reguleringspremien
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Lønnsvekst

Felles-

ordningen

Sykepleier-

ordningen

4 sept 2020

2%

2,5%

5,4%

11 sept 2020

2,3%

2,8%

6,0%

14. April 2021

2,7%

4,3%

9,10

Husk! Påvirker premieavviket

Spesielt for 2021:

Ny forventet regulering av 

pensjoner jfr

Stortingsvedtak.
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Godt årsresultat for 
2020 

• Verdijustert avkastning 4,2% 

• Bokført avkastning 4,8 % 

• Tilført overskudd til Gjerdrum

kommune : ca 2,7 millioner
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Budsjettering
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To forskjellige regelverk

Ett regelverk for innbetaling 

av pensjonspremie
Ett regelverk for 

regnskapsføring

av pensjonspremie (GKRS)

Pensjonspremie Pensjonskostnad



Premie er forskjellig fra kostnad 
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Ekstraordinær tilbakeføring til premiefond 
– bakgrunn og muligheter
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Endret alderspensjon fra 1.1.2020
- for de som er født i 1963 og deretter

• 30 år er full opptjening

• Sluttlønn viktig

• AFP en tidligpensjon mellom 

62-67 år

• Begrenset mulighet for inntekt 

ved siden av

Født før 1963

• Alle år med inntekt teller med

• Uttakstidspunkt er viktig

• Livsvarig AFP 

• Kan tjene ubegrenset ved siden av

Født fra og med 1963

Fortsatt valgfrihet og livsvarige pensjoner
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Ekstraordinær tilbakeføring 
til premiefond 

• Avsetningskravet til fremtidige

alderspensjonister er redusert

• Tilbakeføringen vil utgjøre

Kr 24,5 millioner



Ekstraordinære tilbakeføringen i 2021- noen hovedpunkter

• Endring i offentlig tjenestepensjon gir ny beregning av opptjent 

alderspensjoner. Dette innebærer totalt sett store frigjøringer av 

premiereserver

• Midlene er tilført premiefond 2. kvartal 2021og kan kun brukes til å 

betale fremtidig pensjonspremie

• Midlene blir stående  på premiefond inntil kommunen gir beskjed om å 

benytte midlene (lukket premiefond). Garantert avkastning på midlene.

• Forventning om fremtidig økning i pensjonspremie, endret AFP og 

særaldersgrense
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- Bruke et betydelig beløp i 2021?

- Fordele midlene over flere år?

- Beholde midlene inntil videre på premiefond?
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Hvordan bruke midlene?



- Stabilitet og forutsigbarhet

- God rente på premiefond (4,8% for 2020)

- Problematisk med et hopp i pensjonskostnaden
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Argumenter for å bruke pengene over noen år
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Resultater 1.kvartal 
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KLP - kapitalavkastning per aktivaklasse
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1,5 %

0,9 %

0,4 %

5,0 %
0,9 %

0,3 %

-2% 0% 2% 4% 6% 8%

Totalavkastning

Eiendom

Utlån

Aksjer

Anleggsobligasjoner

Omløpsobligasjoner

Pengemarked3,1%

16,2%

29,0%

25,8%

12,7%

13,2%

Eksponering

Bakgrunnstall etc foiler allmøte Q1 2021 Økonomi.xlsx
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Pensjonskapitalen arbeider for en bærekraftig utvikling

• Oppnå klimamålet

• Et mer bærekraftig næringsliv

• Bærekraftig byutvikling og infrastruktur

• Bidra til helsefremmende arbeidsplasser i 

offentlig sektor

Trygg og 

konkurranse-

dyktig

pensjon

Mål Bærekraftsmål vi kan påvirke Ønsket samfunnseffekt



KLP investerer lokalt
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Service
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Hva kan vi gjøre for Gjerdrum kommune

«Kjekt å vite som leder»

HMS
Datavarehus / 

statistikk

KLP-dag 
Pensjonsveiledning

Årlige 
statusmøter 

og 
budsjetthjelp

Presentasjon 
for 

politikere

Informasjon til ansatte født 
1963 eller senere

Nettløsninger 
Kurs

Aktuar


