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Att. rådmann/kommunedirektør og økonomiansvarlig

Ekstraordinær tilbakeføring fra KLP til kundene

Som tidligere varslet vil dere få tilført ekstraordinære beløp til premiefondet i 2021. Årsaken er at

avsetningskravet til fremtidige alderspensjoner er redusert. I dette brevet får dere nærmere informasjon om

hva dette betyr, basert på Finanstilsynets føringer for disponering av disse midlene. Dere får også anslag på

hvor mye dette vil utgjøre for dere.

Midler på premiefondet kan brukes til å betale pensjonspremie. Dere kan velge om dere vil bruke midlene til

å dekke deler av premien for 2021, eller om dere vil spare noe til senere. Se mer om dette under «Hvordan vil

dere bruke premiefondet?».

Bakgrunnen for den ekstraordinære tilbakeføringen

Endring i reglene for offentlig tjenestepensjon er hovedårsaken til at det er frigjort betydelige midler fra

oppsparte pensjonsreserver (premiereserver). Dette gjelder i de fleste pensjonsordningene i KLP, men ikke i

den lukkede Pensjonsordningen for folkevalgte.

De frigjorte midlene vil bli beregnet med utgangspunkt i pensjonsgrunnlaget i hver pensjonsordning dere

har. Midlene vil bli overført premiefondet deres i 2. kvartal 2021, og kan bare benyttes til å betale fremtidig

pensjonspremie.

Hvor mye vil den ekstraordinære tilbakeføringen utgjøre?

Nedenfor gir vi foreløpige anslag på hva de frigjorte premiereservene vil bety for dere i hver pensjonsordning

dere har i KLP. Endelige beløp kan ikke fastsettes før ved regnskapsavslutningen for 2020.

Pensjonsordning Samlet i ordningen i prosent

av pensjonsgrunnlaget

Foreløpig anslag

Fellesordningen for kommuner og bedrifter 14,5 % kr 26 764 000

Pensjonsordningen for sykepleiere 8,5 % kr 1 746 000

Økt avsetningskrav i Pensjonsordningen for folkevalgte

Dere har også en lukket avtale i Pensjonsordningen for folkevalgte som ikke er tatt med i oversikten over.

Årsaken er at i denne ordningen fører endret beregning av forsikrede alderspensjoner til høyere krav til

oppsparing av alderspensjon, og dermed noe økt avsetning til premiereserve. Beløpet vil inngå i faktura for 3.

kvartal 2021.

Når og hvordan vil de endelige beløpene komme?

De frigjorte midlene som skyldes endringen i avsetningsbehov for alderspensjon vil bli overført til

premiefondet i 2. kvartal 2021. I kontoutskriften dere mottar i mai vil beløpet være slått sammen med øvrige

midler som inngår i posten «avregning bruttogaranti». Beløpet som skyldes denne ekstraordinære



tilbakeføringen, vil dere derfor ikke finne eksplisitt i kontoutskriften.

Hvordan vil dere bruke premiefondet?

Midler på premiefondet kan bare benyttes til betaling av fremtidige pensjonspremier. De ekstraordinære

midlene vil bli stående på premiefondet (lukket) til dere gir oss beskjed om å benytte dem.

Hvis dere imidlertid ønsker at vi automatisk skal trekke premieinnbetalinger også fra disse midlene på

premiefondet fremover (åpent), må dere gi oss beskjed om det.

De øvrige tilføringene av overskudd og avregninger til premiefondet vil som før bli benyttet til betaling av

kommende premie-fakturaer.

Regnskapsmessige konsekvenser ved bruk av premiefondet

Hvis store deler av premien til KLP blir trukket fra premiefondet i 2021 vil innbetalt premie bli betydelig

redusert. Det vil føre til at premieavviket blir vesentlig lavere enn normalt, trolig negativt. Et negativt

premieavvik vil redusere det akkumulerte premieavviket.

For de kommende årene vil da samlet pensjonskostnad bli noe lavere som følge av redusert avskriving av

premieavvik. For de som praktiserer et års avskriving vil dette gi mye sterkere nedgang i samlet

pensjonskostnad i 2022, og deretter små utslag. Det vil bli lagt ut mer informasjon om dette på Kundesiden.

Forventninger om fremtidige premieøkninger

Det er spesielt to forhold som kan være aktuelle når dere skal vurdere bruk av premiefondet til betaling av

premie i 2021 eller senere.

· Vi forventer økt krav til avsetning og premieøkning for AFP fra 2025, når medlemmer 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 senere.

· I løpet av de nærmeste årene forventer vi endring i pensjonsreglene for personer med

særaldersgrense. Dette omfatter mange medlemmer i KLP. Nye regler for særaldersgrenser kan også

medføre økte premier.

Innestående midler på premiefondet kan brukes til å stabilisere premieinnbetalingene ved slike

premieøkninger i kommende år.

Meld fra før 18. juni for å endre disponering av premiefondet

Vi ber dere gi oss tilbakemelding dersom dere ønsker å benytte premiefondet på annen måte enn det nå er

lagt opp til. Vi må få beskjed senest 18. juni 2021 hvis dere ønsker å endre dette før betaling av

pensjonspremie for 3. kvartal neste år (faktureres 1. juli). Send oss en e-post til klpfaktura@klp.no

Har dere spørsmål?

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

gjerne råd i forbindelse med disponering av premiefondet til betaling av pensjonspremier. Oversikt over

kontaktpersoner for alle områder finner dere her.

Med vennlig hilsen

Kommunal Landspensjonskasse

Marianne Sevaldsen

Konserndirektør

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
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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