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EKSTRAORDINÆR TILBAKEFØRING FRA KLP - DISPONERING  
 
Vedlegg:  

1. Brev fra KLP datert 27.11.2020, ekstraordinær tilbakeføring fra KLP til kundene. 
2. Brev fra KLP datert 13.04.2021, Godt resultat for 2020 og frigjøring av premie- 

reserver gjør at KLP samlet kan tilføre kundene over 27 milliarder kroner. 
  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen. 
 
SAMMENDRAG: 
 
Det foreslås at de pensjonsmidlene på 29,74 mill. kr som kommunen får tilbakeført tas ut 
over en periode på fem år. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kommunen mottok i slutten av november 2020 brev fra KLP der det blir opplyst om at 
kommunen vil få tilbakeført ca.28,5 mill. kr. I brev av 13.04.2021 går det fram at det endelige  
beløpet er 29,74 mill. kr. Tilbakeføringen skyldes endringer i regelverket for alderspensjon 
for de født etter 1962. Endringene medfører at kommunen per nå ikke lenger trenger å ha så 
stor «sparebeholdning» som tidligere for å dekke opp kommunens framtidige 
pensjonsforpliktelser. Overskytende pensjonsbeholdning blir dermed tilbakeført kommunen.  
 
De tilbakeførte pensjonsmidlene kan bare brukes til å betale pensjon. Det som kommunen 
må ta stilling til, er på hvilken måte bruk av disse pensjonsmidlene skal skje. Skal mest mulig 
midler tas ut så fort det lar seg gjøre, eller skal det fordeles litt over tid? 
 
KLP påpeker at det er en del usikkerhet knyttet til framtidig pensjon. Det knytter seg særlig 
til hva partene i arbeidslivet kommer fram til i tariff-forhandlingene knyttet til ansatte som 
har særaldersgrense samt reglene knyttet til AFP.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Hvilket alternativ som velges for bruk av disse tilbakeførte pensjonsmidlene, vil ha 
innvirkning på kommunens økonomi. Administrasjonen legger derfor dette fram som en sak 
for kommunestyret. 
 
Selv om kommunestyret velger ett alternativ nå, vil det være mulig å gjøre endringer på et 
senere tidspunkt.  
 
Hvordan påvirker dette kommunens økonomi? 
I uttaksåret vil dette ikke ha noen vesentlig effekt på kommunens driftsresultat. Lavere 
utbetaling av pensjon, og samme nivå på pensjonskostnaden, gir en 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. 
Amortiseringen av premieavviket betyr at resultatvirkningen av det årlige premieavviket 
tilbakeføres/fordeles på de sju kommende år. Dette er en effekt som vil gi lavere kostnad i 
regnskapet disse årene enn det ville ha vært ellers. 
 
Dersom kommunen velger å ta ut mye av pensjonsmidlene i løpet av kort tid, vil kommunens 
fondsmidler i KLP reduseres i større grad enn om uttak av midlene fordeler seg over noe 
lenger tid. Dette gir redusert avkastning fra pensjonsmidlene som skal være med på å dekke 
opp kommunens pensjonsutbetalinger. Dette elementet vil slå ut i litt ulik grad, alt ettersom 
hvilket alternativ en velger.  
 
Det er ikke mulig å presist anslå virkningen av dette mange år fram i tid. Den samlede 
virkningen det enkelte år på kommunens drift ved uttak av disse pensjonsmidlene vil derfor 
ikke være en helt nøyaktig tallstørrelse. Administrasjonen har derfor valgt å holde effekten 
av renteberegningen av pensjonsmidlene utenom i sammenligningen av alternativene. 
 
For å synliggjøre effekten og de ulike elementene som påvirkes, er det for hvert av 
alternativene gjort følgende vurderinger; virkning på innbetaling av pensjon, de årlige 
premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik. 
 
Administrasjonen har sett på følgende alternativ for uttak av pensjonsmidlene: 
 

1. Tilbakeførte midler tas ut i 2021 og 2022. 
2. Tilbakeførte midler tas ut over en periode på fem. Det vil si 2021-2025. 
3. Tilbakeførte midler tas ut over en periode på sju år. Det vil si fra 2021-2027. 
4. Tilbakeførte midler tas ut over en periode på 10 år. Det vil si fra 2021-2030 

 
De ulike alternativene kan sammenstilles i diagrammet nedenfor. Det framgår av 
diagrammet at den samlede effekten er lik på alle alternativene, det vil si 29,74 mill. kr. 
Differansen er hvor lang tid det tar å oppnå effekten. Ved alternativ 1, med uttak over to år, 
vil det ta 9 år og hente ut all effekt. Ved alternativet på 10 år tar det 17 år å oppnå det 
samme. 
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Diagrammet viser hvor lang tid det tar før den driftsmessige effekten i regnskapet av uttak 
av pensjonsmidlene er utnyttet fullt ut. 
 
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 noe lenger periode. Dersom 
midlene tas ut over lenger tid, vil en kunne fordele virkningen over en noe lenger periode. 
 
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, kan det være 
en fordel å fordele uttaket av midlene over en lenger periode 
 
VURDERING: 
 
Det er ingen fasit på hva som er det mest optimale alternativet. Gausdal kommune trenger 
fortsatt å styrke økonomien, dette taler for å ta ut pensjonsmidlene på et tidlig tidspunkt. 
Samtidig er det en fordel å kunne jevne ut effekten noe mer over tid for å ha en buffer i 
tilfelle de det viser seg at nye regler knyttet til blant annet AFP og særaldersgrenser skulle 
medføre ekstra innbetalinger. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Administrasjonen heller dermed mot å ta ut midler over en fem til sju års periode, og velger 
å foreslå en uttaksperiode på fem år. Det vil da gi et positivt utslag i kommunens 
driftsregnskap over en 12 års periode.  
 
Uavhengig av hvilket alternativ kommunestyret vedtar nå, er det mulig å gjøre endringer 
seinere. All den tid ikke alle midlene er brukt opp, vil kommunestyret kunne revurdere både 
tidspunkt og nivå på uttak av de tilbakeførte pensjonsmidlene. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

Innstilling/vedtak: 
Uttak av tilbakeførte pensjonsmidler på 29,74 mill. kr gjøres over en periode på fem år. 
Første uttak av midler skjer i forbindelse med pensjonsfaktura for 3. kvartal 2021.  
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 36/21 den 19.05.2021. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektøren la fram følgende tilleggsopplysning:  
 

«I kommuneproposisjonen er det inntatt et eget kapittel 2.4 Pensjonskostnader. I 
avsnittet «frigjøring av reserver som følge av offentlig tjenestepensjon», omtaler 
regjeringen hvordan uttaket av disse pensjonsmidlene vil bli håndtert i sentrale 
beregninger. Ettersom dette er opplysninger som knytter seg til denne saken, mener 
administrasjonen det er viktig informasjon å videreformidle til formannskapet og 
kommunestyret. Følgende står i kommuneproposisjonen: 
 
«Kommunene og fylkeskommunene står i utgangspunktet fritt til å bestemme i 
hvilken takt de frigjorte midlene som er tilført premiefond skal benyttes til å betale 
premiene. En ansvarlig økonomiforvaltning tilsier at kommunene og 
fylkeskommunene bør fordele bruken av de frigjorte midlene over tid med tanke på å 
få til en jevn utvikling i pensjonskostnadene.  
Departementet har i anslaget for de samlede pensjonskostnadene for 2022 lagt til 
grunn at kommunene og fylkeskommunene fordeler bruken av de frigjorte midlene 
over en periode på syv år. Det vil si at det er lagt til grunn at kommunesektoren 
benytter 1/7 av de frigjorte midlene til å dekke pensjonspremiene i 2021[1].  
Departementet legger opp til at også anslaget for pensjonskostnadene i 2023 og 
påfølgende år vil bli basert på at kommunene og fylkeskommunene fordeler bruken 
av de frigjorte midlene over syv år. Det vil si at anslagene for merkostnader i årene 

 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

fremover ikke vil ta høyde for at kommuner og fylkeskommuner eventuelt har en 
raskere bruk av de frigjorte midlene enn syv år.» 
  
I administrasjonens forslag til innstilling er det lagt til grunn av midlene tas ut over en 
periode på fem år.»  

  
 

Paul Kristian Lillelien, Sp, satte fram dette forslaget:  
«Uttak av tilbakeførte pensjonsmidler på 29,74 mill. kr gjøres over en periode på sju år. 
Første uttak av midler skjer i forbindelse med pensjonsfaktura for 3. kvartal 2021.»  
 
Votering:  
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 
Uttak av tilbakeførte pensjonsmidler på 29,74 mill. kr gjøres over en periode på sju år.  
Første uttak av midler skjer i forbindelse med pensjonsfaktura for 3. kvartal 2021.  
 
 
 


