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Kompetanse og erfaring
Siviløkonom med lang erfaring fra offentlig pensjon, forsikringsrådgivning og 

konkurranseutsetting. 

Har ledet offentlig sektor i Storebrand, har arbeidet med forsikringsrådgivning i 

ledende stillinger i Gabler, Aon Grieg og Willis, samt som partner i Griff og vært daglig 

leder i KS-Konsulent as.

Har blant annet hatt oppdrag for KS, Spekter (NAVO), helseregioner og 

Pensjonskontoret om strategiske pensjons- og forsikringsspørsmål og har 

gjennomført pensjonsanalyser for kommuner, fylkeskommuner og samtlige 

helseforetak i Norge. 

Har etablert fem pensjonskasser, deriblant Harstad kommunale pensjonskasse

Er tidligere daglig leder for Høyres, NHST, Nettbuss, Lofotkraft, Nordkraft og Akasia

Pensjonskasse.

Lokalpolitisk erfaring som kommunestyremedlem i to perioder.



Agenda

Hvilke valg har Eidsvoll?
Hva bestemmer pensjonskostnadene?
Systemforskjeller mellom pensjonskasse og 

KLP



Valg av pensjonsløsning
Eidsvoll kommune har alternative måter å organisere 
og finansiere sine pensjonsforpliktelser på:

 KLP (premieutjevning/årlig tap til KLPs selskapskapital) 

 Felles pensjonskasse (premieutjevning) 

 Egen pensjonskasse

Felles for alle modeller: 
kommunen står all risiko (som eier)
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Bør Eidsvoll kommune utrede egen 
pensjonskasse?

 Naturlig å fremme en sak om pensjonsordningen hvert fjerde år til nytt 
kommunestyre

 Analyse som utreder forskjeller for Eidsvoll i valg mellom KLP egen 
pensjonskasse

 Demografi – (individuell premie - uførhet – tidligpensjon)

 Forventet netto avkastning (avkastning minus kostnader)

 Systemforskjeller KLP – egenregi

 Hva kreves for å etablere egen pensjonskasse?

 Konsesjonssøknad – utnevne styre + daglig leder – etablere styringsdokumenter mv

 Behov for bufferkapital ved egen pensjonskasse (Bruke kommunal eiendom?)

 Ny offentlig tjenestepensjon – endrer det bildet?



Eidsvoll kommune 1 000

Mange kommuner har 
egen pensjonskasse

Flere kommuner har 
etablert nye 
pensjonskasser siste 
ti år:
Gjennomført evaluering av 
pensjonskassen siste tre år 
beholde pensjonskassen: 
Vedtak om nedleggelse i 
forbindelse med 
kommunesammenslåing: 



Hovedfunksjoner i en pensjonskasse

Må være ansatt i 
pensjonskassen 
eller kommunen

Oppnevnes av 
kommunestyret + 

medlemmer

Må ha konsesjon 
fra Finanstilsynet

Krav til 
egenkapital/

soliditet
Krav til egnethet 

for styre og 
ledelse

Kan kjøpes eksternt

Vedtekter, instruks for styret 
og for daglig leder

Kapitalforvaltingsstrategi, 
forsikringsstrategi mv



Hva bestemmer kostnadene i pensjonsordningen?
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Egen totalkostnad i pensjonskasse 
Eller utjevnet kostnad i KLP

Demografi 
Tidlig-

pensjon 
Uførhet

Drifts- og 
for-

valtnings-
kostnader

Verdi-
skapning•Pensjonsnivå og 

dekninger

•Regulerings-
garanti

•Bruttogaranti

•Overførings-
avtalen

•Lønnsnivå og 
lønnsvekst

Folketrygd, Tariffavtale, 
sentrale forhandlinger m

v



Drifts- og 
for-

valtnings-
kostnader



Stordriftsfordeler gir lavere kostnader
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Forvaltningskapital (NOK mrd)

Kostnader ved drift av pensjonskasse

Pensjonskasse

Kilde: KLP, Pensjonskasseforeningen

Drifts- og 
for-

valtnings-
kostnader

Oppgitte administrasjons- og forvaltningskostnader

Inkludert alle «kostnader»



Kostnadselementer KLP
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Forvaltningskapital (NOK mrd)

Rentegarantipremie

Frigjort adm. reserve

Forv. Kostnader

Adm. Kostnader

Dette er kostnader i KLP fordi midlene 
går til opptjent egenkapital uten flytterett
I pensjonskassen er opptjent egenkapital 
kommunens eiendom



Kostnader for Eidsvoll kommune i KLP
Inkluderer både fakturerte kostnader og ikke-fakturerte kostnader (midler som overføres fra Eidsvolls kontrakt til KLPs opptjente egenkapital)

1,0  1,1  1,2  0,9  1,0 

0,4  0,5  0,5 
0,5  0,5 

1,1  1,1  1,1 
1,2  1,3 

0,9 
1,3 

1,9 
1,6 

1,6 0,1 

0,9 

0,7 
1,4 

1,5 

1,5 

1,9  1,2  1,2 
1,2 

‐

‐

5,6 

‐
‐

 ‐

 2,0

 4,0

 6,0

 8,0

 10,0

 12,0

 14,0

2013 2014 2015 2016 2017

Frigjort uførereserve tilført
risikoutjevningsfond

Avkastning innskutt EK

Risikooverskudd tilført
risikoutjevningsfond

Rentegarantipremie

Forbrukt adm reserve

Administrasjonstillegg ‐
finansrelatert

Administrasjonstillegg ‐
forsikringsrelatert

M
ill

io
ne

r 
kr

on
er

Drifts- og 
for-

valtnings-
kostnader

Sum: 37,7 millioner
Dette er kostnader i KLP 
fordi midlene går til opptjent 
egenkapital uten flytterett
I en pensjonskasse er opp-
tjent egenkapital å betrakte 
som kommunens eiendom



Kostnader i KLP for Eidsvoll 2013-2017 
Fakturerte kostnader SUM
Administrasjonsreservepremie (forbrukes ved pensjonsutbetaling) 4 422 239 

Administrasjonstillegg ‐ forsikringsrelatert 5 117 846 
Administrasjonstillegg ‐finansrelatert 2 406 511 
Sum oppgitte kostnader 7 524 357 

Ikke fakturerte kostnader
Risikooverskudd tilført risikoutjevningsfond 4 497 053 
Frigjort uførereserve tilført risikoutjevningsfond 5 600 922 
Forbrukt administrasjonsreserve (til opptjent EK) 5 843 060 
Rentegarantipremie (til opptjent EK) 7 341 090 
Tapt avkastning på innskutt EK (til opptjent EK) 6 897 224 

30 179 349 

Totale kostnader 37 703 706 

Drifts- og 
for-

valtnings-
kostnader





Avkastning livselskap vs pensjonskasser

Kilde: Finanstilsynet



Avkastning livselskap vs pensjonskasser

Kilde: Finanstilsynet

Pensjonskasser 
har bedre 
avkastning enn 
livselskaper over 
tid.
Hovedgrunnen er 
at 
pensjonskassene 
står ved sin 
investerings-
trategi også ved 
markedsfall og 
kjøper aksjer når 
de er «billige»

Livselskap har 
mindre tap ved 
store markedsfall

Pensjonskasser 
har bedre 
avkastning når 
markedene er 
gode (det er flest 
gode år)





Pensjonssparing og pensjonsutbetaling

35 år 82 år

Utbetalingstid

67 år

LevealderTjenestetid

Pensjoneringsalder

Lønn



Pensjonssparing og pensjonsutbetaling

35 år 82 år55 år

Utbetalingstid

Engangsavsetning
for å dekke 
uførepensjon

67 år

Utbetalingstid



Nøkkeltall for Eidsvoll

Kilde: KLP Statusrapport Q3 2018

Eidsvoll har hatt en meget god 
uføreutvikling. Fra meget høy uføreandel i 
2013 og 2014 til vesentlig lavere uføreandel 
enn felleskapet i KLP



Status per 30.09 2018

Eidsvoll har hatt en meget god 
uføreutvikling. Fra meget høy uføreandel i 
2013 og 2014 til vesentlig lavere uføreandel 
enn felleskapet i KLP



Individuell premie eller «forsikret» premie i 
KLP – hva er historikken i Eidsvoll?

Inngående balanse

- Utbetalte pensjoner

+ Forfalt premie

- Administrasjonskostnader

+/- Overførte reserver

+ Avkastning

= Utgående balanseDet beregnes så en gjennomsnittssaldo og en totalavkastning på 
pensjonsmidlene. 

For å isolere den forsikringsmessige effekten beregnes differansen 
mellom oppnådd totalavkastning og oppgitt bokført avkastning. 

«Totalregnskap» for pensjonsordningen gir en historisk oversikt over 
om Eidsvoll har vært en netto bidragsyter eller mottager i 
forsikringsfellesskapet til KLP. 

Administrasjonskostnader og finansavkastningsforskjeller er holdt 
utenom. 

Vi setter opp et regnskap for Eidsvolls pensjonsordning i KLP som 
om det var en bankkonto. Totalavkastningen vil da være: 



Individuell premie eller «forsikret» premie i 
KLP – hva er historikken i Eidsvoll?

Bokført
NOK 94 mill er overført
fra Eidsvoll til fellesskapet
i KLP i femårsperioden.

Av dette er NOK 7,3 mill
i rentegarantipremie og
NOK 5,8 mill i forbrukt
administrasjonsreserve

I tillegg er det et akkumulert
tap på NOK 6,9 mill i tapt 
avkastning på innskutt egen-
kapital i samme periode.
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Annen opptjent
egenkapital

Ansvarlig lånekapital

Kursreguleringsfond <2%

Kursreguleringsfond >2%

Tilleggsavsetninger

Innskutt egenkapital

Bufferkapital 

Kilde: Årsrapport 2017 KLP og kontoføring 2017 Eidsvoll

Selskaps-
buffer
74,4 mill

Kunde-
buffer
164,3 mill

AFPK 48,9%%

KLP 26,3%

Eidsvoll må skyte inn
egenkapital i form av
kontanter og/eller
eiendom

100 mill

105 mill

Viken pensjonskasse 37,3%



Pensjonskasse eller KLP - Viktige forskjeller
 I egen pensjonskasse beholdes eierskap til alle verdier 
 I KLP mister Eidsvoll eierskap til mye av verdiene som bygges opp:

 Opptjent egenkapital

Merverdi på «hold til forfall» obligasjoner
Merverdi på eiendom
 Urealiserte gevinster opp til 2% av premiereserve (kan bli endret)
Midler tilført risikoutjevningsfondet (50% av risikooverskudd)
 Frigjort administrasjonsreserve ved pensjonsutbetaling
Overføring av innbetalt premie fra «ytere» til «nytere»
 Ingen garanti for å få tilbake all innbetalt egenkapital



Pensjonskasse versus KLP

Soliditet
Kapitalforvaltning

Kostnad i KLPIkke kostnad i 
pensjonskasse

Tilpasses 
pensjonskassens/
kommunens behov

Tilpasses KLPs 
behov

Tilpasses KLPs 
behov

Tilpasses 
kommunens 

behov
Rentegarantipremie
Fortjenesteelement

Frigjort adm. Reserve
Avsetning til RUF

Avkastning innskutt EK

Premietariffer
Disponering av overskudd


