
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - EKSTRAORDINÆR TILBAKEFØRING FRA KLP - DISPONERING  
 
 
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.  
 
 



 
 

 
 

 

Vedtak/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.  
 
 


