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EKSTRAORDINÆR TILBAKEFØRING FRA KLP - DISPONERING  
 
 
Vedlegg: 

1. Brev fra KLP av 27.11.2020, Ekstraordinær tilbakeføring fra KLP til kundene 
2. Brev fra KLP av 13. april 2021, Godt resultat for 2020 og frigjøring av premiereserver 

gjør at KLP samlet kan tilbakeføre kundene over 27 milliarder kroner 
3. Utdrag fra Kommuneproposisjonen 2022 (Prop. 192 S) - Pensjonskostnader 

 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler at tilbakeførte pensjonsmidler til Øyer kommune på 26,5 
millioner kroner tas ut over en periode på sju år. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune og andre eierkommuner i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har fått til-
ført ekstraordinære beløp til premiefondet i 2021. Hovedårsaken til tilbakeføringen er 
endringer i regelverket for alderspensjon for de født etter 1962. Endring i offentlig tjeneste-
pensjon gir ny beregning av opptjent alderspensjon, og frigjør premiereserver for 
kommunene. 
På bakgrunn av dette får Øyer kommune tilbakeført 26,5 millioner kroner. Det understrekes 
at dette er kommunens midler, og det er den enkelte kommune som må ta stilling til 
disponering.   
 
De tilbakeførte pensjonsmidlene kan kun benyttes til pensjonsinnbetaling, eller plasseres i 
kommunens premiefond hos KLP. Premiefondet får også tilført andre midler gjennom året. 
Øyer kommune bruker disse midlene fortløpende til å dekke pensjonsinnbetalinger. De 
ekstraordinære midlene vil bli stående på lukket premiefond til kommunen gir beskjed om 
å bruke av dem. Disponering av midlene vurderes å være av prinsipiell karakter, og kom-
munedirektøren legger derfor fram sak for kommunestyret for å ta stilling. Selv om 
kommunestyret velger ett alternativ nå, vil det være mulig å endre dette på et senere 
tidspunkt.  
 
KLP nevner spesielt to forhold som er aktuelle når en skal vurdere bruk av premiefondet.  

- Det forventes økt krav til avsetning og premieøkning for AFP fra 2025, når medlem-
mer født i 1963 fyller 62 år og kan ta ut ny livsvarig AFP. Det er imidlertid fortsatt 
stor usikkerhet rundt regelverket for ny AFP til alle født i 1963 og seinere.  

- I løpet av de nærmeste årene forventes endring i pensjonsreglene for personer med 
særaldersgrense. Dette omfatter mange medlemmer i KLP. Nye regler for 
særaldersgrenser kan medføre økte premier.  

 
Kommunens midler på premiefondet kan brukes til å stabilisere premieinnbetalingene ved 
slike premieøkninger i kommende år.  



 
Dersom kommunen velger å la midlene stå på premiefondet til seinere års bruk, vil kom-
munen få avkastning på pengene som tilsvarer den avkastningen KLP oppnår gjennom sin 
forvaltning av pensjonsmidlene. I 2020 er renten på premiefondet på 4,8 %. Historisk sett 
vil dette gi en bedre avkastning enn å ha pengene på bankkonto. Denne avkastningen vil 
havne på premiefondet, og må brukes til å dekke premieinnbetalingene en gang i 
fremtiden.  
 
Ved uttak av midlene vil det i uttaksåret ikke ha vesentlig effekt på kommunens driftsresult-
at. Lavere utbetaling av pensjon, med de samme pensjonskostnadene, gir endring i årets 
premieavvik som oppveier den lavere innbetalingen av pensjon. Effekten i regnskapet vil 
derimot komme de sju påfølgende år i form av amortisering av premieavviket. Amortisering 
av premieavvik betyr at resultatvirkningen av det årlige premieavviket tilbakeføres over de 
sju kommende år. Dette er en effekt som vil gi lavere kostnad i regnskapet disse årene enn 
den ellers ville ha vært.  
 
Dersom kommunen velger å ta ut mye av pensjonsmidlene i løpet av kort tid, vil kommun-
ens fondsmidler i KLP reduseres i større grad enn om uttak av midlene fordeler seg over 
lengre tid. Dette gir redusert avkastning fra pensjonsmidlene som skal være med og dekke 
opp kommunens pensjonsutbetalinger. Dette elementet vil slå ut i litt ulik grad, alt 
ettersom hvilket alternativ som velges.  
 
Det er ikke mulig å anslå virkningen av dette mange år fram i tid. Den samlede virkningen 
på kommunens drift det enkelte år ved uttak av pensjonsmidlene vil derfor ikke være en 
helt nøyaktig tallstørrelse.  
 
Ved å ta ut mest mulig av de tilbakeførte pensjonsmidlene tidlig, vil en ha en større positiv 
effekt på kort sikt sett opp mot å fordele uttaket over en lengre periode, dersom midlene 
tas ut over lengre tid, vil en kunne fordele virkningen over denne perioden.  
 
Hvis de nye pensjonsreglene knyttet til AFP og særaldersgrenser skulle kreve at kommunen 
må betale inn ekstra pensjonsmidler, vil de tilbakeførte pensjonsmidlene kunne brukes til 
dette. Dersom det er ønskelig å holde tilbake noe av pensjonsmidlene til dette, vil det være 
en fordel å fordele uttaket av midlene over en lengre periode.  
 
I kommuneproposisjonen for 2022 er det inntatt et eget kapittel om pensjonskostnader. 
Her omtaler regjeringen under avsnittet «frigjøring av reserver som følge av offentlig tjen-
estepensjon» hvordan uttaket av pensjonsmidlene vil bli håndtert i sentrale beregninger. 
Regjeringen understreker at kommunen i utgangspunktet står fritt til å bestemme takten på 
uttak av de frigjorte midlene, men sier videre at departementet i sine anslag for kommune-
nes pensjonskostnader framover legger til grunn et uttak over sju år.  
 
Vurdering: 
Det er ingen fasit på hva som er det mest optimale alternativet for bruk av de frigjorte pen-
sjonsmidlene, og det er heller ikke mulig å gi eksakte tallstørrelser på effekten av ulike alt-
ernativ.  
 



Argumentene for å bruke pengene over flere år er stabilitet og forutsigbarhet, god rente på 
premiefondet, og muligheten for å bruke av reservene for å håndtere problematiske hopp i 
pensjonskostnaden. Det vurderes som en fordel å kunne jevne ut effekten noe mer over tid. 
Dette for å ha en buffer i tilfelle det viser seg at nye regler knyttet til blant annet AFP og 
særaldersgrenser skulle medføre ekstra innbetalinger.  
 
Fristen for å gi tilbakemelding til KLP om bruk av midlene i 2021 er 18. oktober, i tilknytning 
til faktura for 4. kvartal.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar at uttak av tilbakeførte pensjonsmidler til Øyer kommune på 26,5 
millioner kroner gjøres over en periode på sju år. Første uttak av midler skjer i forbindelse 
med pensjonsfaktura for 4. kvartal 2021. 
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