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Godt resultat for 2020 og frigjøring av premie-

reserver gjør at KLP samlet kan tilføre kundene

over 27 milliarder kroner

Til tross for usikre tider fikk KLP en samlet avkastning på kundemidlene på 12,4 milliarder kroner i 2020. Vi tar

sikte på å tilføre kundenes premiefond 4,1 milliarder, mens 8,2 milliarder vil gå til styrking av kundenes

soliditetskapital (tilleggsavsetninger). I tillegg til dette vil kundene få tilbakeført til sammen 23,2 milliarder til

premiefond, som følge av frigjøring av premiereserver. Dette fordi avsetningskravet til alderspensjon er redusert

som følge av at reglene for offentlig tjenestepensjon er endret.

Vær imidlertid oppmerksom på at årsregnskapet, med forslag til overskuddsdeling skal behandles og godkjennes

av Generalforsamlingen i KLP 11. mai i år. Vi går likevel ut med anslag på tilføring av overskudd til hver kunde

allerede nå, fordi vi vet at mange ønsker informasjon om elementer som kan påvirke budsjettet så tidlig som

mulig.

Verdijustert avkastning for 2020 ble 4,2 prosent, og bokført avkastning ble 4,8 prosent. God verdistigning på

obligasjoner og eiendom har bidratt mest til resultatet, men også aksjeporteføljen ga en tilfredsstillende

avkastning for fjoråret.
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Tilføring av overskudd for 2020

Som nevnt tar vi sikte på at rundt 4,1 milliarder kroner av overskuddet for 2020 tilføres kundene som hadde

offentlig tjenestepensjonsordning i KLP i fjor. Beløpet overføres hver kundes premiefond og kan bare benyttes til

betaling av pensjonspremie.

Nedenfor følger anslag på andel av overskuddet for 2020 som vil bli tilført deres premiefond i løpet av mai i år,

gitt Generalforsamlingens tilslutning. Anslaget er summert for alle pensjonsavtaler dere har i KLP.

Sum tilført overskudd Gausdal kommune kr 3 125 000

Tilføringene av overskudd og avregninger til premiefondet vil som før bli benyttet til betaling av kommende

premie-fakturaer, med mindre dere tidligere har gitt oss beskjed om at dere ikke ønsker det.



Tilbakeføring av premiereserver

I brev av 27. november 2020 varslet vi om ekstraordinær tilbakeføring til kundene som følge av at

avsetningskravet til fremtidige alderspensjoner er redusert. Totalt vil tilbakeføring av premiereserver utgjøre

23,2 milliarder. Vi ga også foreløpige anslag for denne tilbakeføringen for hver pensjonsordning dere har i KLP.

Nedenfor følger endelig beløp for denne tilbakeføringen totalt for alle pensjonsordninger dere har i KLP.

*Sum tilbakeført premiereserve Gausdal kommune kr 29 740 000

* Beløpet i tabellen er inkludert årets avregning for bruttogaranti og tilført avkastning. I kontoutskriften

dere mottar i mai i år vil dere finne dette totalbeløpet i posten «avregning bruttogaranti».

I beløpet i tabellen over er behovet for økte premiereserver i Pensjonsordningen for folkevalgte fratrukket i

summen for tilbakeført premiereserve. Summen i tabellen er derfor netto tilbakeført beløp.

Vi minner om at disse ekstraordinære midlene som blir tilbakeført i år, vil bli stående på premiefondet (lukket)

inntil dere gir oss beskjed om at dere ønsker å trekke av disse til kommende pensjonspremie.

Dersom dere ønsker å benytte av denne ekstraordinære tilbakeføringen til betaling av pensjonspremie allerede for

3. kvartal i år (faktureres 1. juli), må vi få beskjed senest 18. juni i år. Send oss en e-post til klpfaktura@klp.no.

Noen har allerede gitt oss beskjed om ønsket disponering av disse midlene, og kan se bort fra denne anmodningen.

Avkastning på egenkapitaltilskudd

KLP tilfører også kundene avkastning på egenkapitaltilskudd i selskapet. Avkastningen vil øke kundens andel av

egenkapitaltilskudd, og vil også følge med ved eventuell fraflytting.

Nedenfor fremgår deres andel av samlet egenkapitaltilskudd i KLP og anslag på avkastningen på dette for 2020, i

sum for alle pensjonsavtaler dere har i KLP.

Andel egenkapitaltilskudd Herav utgjør avkastningen

Sum Gausdal kommune: kr 17 801 838 kr 596 374

Endelige beløp kommer i kontoutskriften i mai

Endelige beløp for alle tilføringer til premiefondet og andel egenkapitaltilskudd med avkastning, vil

fremkomme i kontoutskriften for 2020 for hver av de pensjonsordninger dere har i KLP. Kontoutskriften vil

foreligge i løpet av mai 2021, og de endelige beløpene vil avvike noe fra anslagene vi gir i dette brevet.

Ta gjerne kontakt med våre kunde- og salgsledere dersom dere har spørsmål til dette.

Oversikt over kontaktpersoner for alle områder finner dere her.

Med vennlig hilsen

Kommunal Landspensjonskasse

Sverre Thornes

Konsernsjef

https://www.klp.no/virksomhet/pensjon/offentlig-tjenestepensjon/oversikt-over-kontaktpersoner?utm_source=Nyhetsbrev&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsbrev_off_bedr_2020_april&utm_term=klp_kontaktpersoner&utm_content=kontaktpersoner
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