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SANDNES

Møte i partssammensatt utvalg/fellesnemnda 7. mai 2019



Offentlig tjenestepensjon

• Pensjonsordningen er tariffestet gjennom Hovedtariffavtalen i KS-området. 

• Alle opptjente pensjonsrettigheter er fullt fondert. Tariffavtalen regulerer både ytelsene og 
hvilke finansieringsprinsipper som skal gjelde.

• Pensjonsrettighetene til de ansatte blir ikke påvirket av om ordningen er forsikret i KLP eller 
er i en pensjonskasse, men kostnadene for kommunen som arbeidsgiver vil være påvirket.



Både forsikringsselskap og pensjonskasser 
er under tilsyn av Finanstilsynet

Det stilles krav til Bufferkapital eller såkalt 
Solvenskapital

Det rapporteres kvartalsvis såkalte 
stresstester til Finanstilsynet

Pensjonene er også sikret via 
medlemsskap i Overføringsavtalen og 
Sikringsordningen

Sikkerhet for pensjonene



Avkastning på pensjonsmidlene 
- Kan påvirkes gjennom forvaltningsstrategi og risikobærende evne

Uførefrekvens og tidligpensjonering
- Kan påvirkes gjennom kommunens personalpolitikk

Demografiske forskjeller - Begrenset påvirkning

Administrasjonskostnader - Kostnadseffektiv drift
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Økonomiske faktorer i valget mellom 
pensjonskasse og KLP:



Navn
Forvaltningskapital 
i MNOK  pr.3122016 

Forvaltningskapital 
i MNOK  pr.3122016 

Oslo Pensjonsforsikring (Oslo kommunes pensjonskasse – 
organisert som et livselskap) 83 877 Moss kommunale pensjonskasse 2 230
Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet 22 189 Haugesund kommunale pensjonskasse 2 225
Bergen kommunale pensjonskasse 15 266 Halden kommunale pensjonskasse 2 017
Trondheim kommunale pensjonskasse 12 205 Lørenskog kommunale pensjonskasse 1 883
Bærum kommunale pensjonskasse 7 764 Harstad kommunale pensjonskasse 1 863
Kristiansand kommunale pensjonskasse 5 531 Molde kommunale pensjonskasse 1 828
Norges Banks pensjonskasse 4 589 Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse 1 763
Drammen kommunale pensjonskasse 4 574 E-CO Energi pensjonskasse 1 078
BKK pensjonskasse 3 931 Nettbuss pensjonskasse 947
Tromsø kommunale pensjonskasse 3 796 Fjell kommunale pensjonskasse 939
Skien kommunale pensjonskasse 3 612 Elverum kommunale pensjonskasse 836
Hafslund og Infratek pensjonskasse 3 536 Flekkefjord kommunale pensjonskasse 680
Akershus interkommunale pensjonskasse 3 436 Stokke kommunale pensjonskasse 635
Sandnes kommunale pensjonskasse 3 421 Haugaland Kraft pensjonskasse 602
Bodø kommunale pensjonskasse 3 297 Energiforsyningens fellespensjonskasse 491
Arendal kommunale pensjonskasse 3 061 Nordkraft pensjonskasse 269
Skagerak Energi pensjonskasse 2 496 Andebu kommunale pensjonskasse 264
Asker kommunale pensjonskasse 2 476 Hålogaland Kraft AS pensjonskasse 235
Agder Energi pensjonskasse 2 466 Lofotkraft pensjonskasse 142
Sandefjord kommunale pensjonskasse 2 362 Vest-Telemark Kraftlags pensjonskasse 129

Nye Sandnes 3 573
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Offentlige pensjonskasser
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Kostnadsdrivere i kommunal pensjonsordning

Kostnadseffekt Påvirkningsmulighet lokalt

Pensjonsnivå og dekninger Avgjørende Ingen

Reguleringsgaranti Stor Ingen

Bruttogaranti Stor Ingen

Overføringsavtalen Stor Ingen

Lønnsnivå og lønnsvekst Stor Liten

Samlet tjenestetid 
(startalder-sluttalder)

Tidligpensjonering
Uførhet
Turnover

Vesentlig Stor

Demografi (alder, kjønn mv) Moderat Liten

Deltid Moderat Stor

Meravkastning Moderat Delvis



Pensjonssparing og pensjonsutbetaling

35 år 82 år

Utbetalingstid

67 år



Pensjonssparing og pensjonsutbetaling

35 år 82 år55 år

Utbetalingstid

Engangsavsetning
for å dekke uførepensjon

67 år

Utbetalingstid



Økt pensjonsalder gir lavere kostnader

35 år 82 år59 år

Oppsparing Utbetalingstid

Høy 
uførhet/førtidspensjon 
gir høye kostnader (bratt 
kurve)

12 %

67 år



Økt pensjonsalder gir lavere kostnader

Årlig kostnads-
reduksjon for 
kommune med 3000 
ansatte om lag
NOK 5 mill

Oppsparing Utbetalingstid

Lengre sparetid og 
kortere utbetalingstid gir 
reduserte 
pensjonsutgifter

35 år 82 år60 67 år

Ved å øke
gjennomsnittlig
Pensjonsalder
med ett år:

59



Økt pensjonsalder gir lavere kostnader

Årlig kostnads-
reduksjon for 
kommune med 3000 
ansatte om lag
NOK 10 mill

Oppsparing Utbetalingstid

Lengre sparetid og 
kortere utbetalingstid gir 
reduserte 
pensjonsutgifter

35 år 82 år61 67 år

Ved å øke
gjennomsnittlig
Pensjonsalder
med to år:

59



Økt pensjonsalder gir lavere kostnader

Årlig kostnads-
reduksjon for 
kommune med 3000 
ansatte om lag
NOK 15 mill

Oppsparing Utbetalingstid

Lengre sparetid og 
kortere utbetalingstid gir 
reduserte 
pensjonsutgifter

35 år 82 år62 67 år

Ved å øke
gjennomsnittlig
Pensjonsalder
med tre år:

59
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Egen pensjonskasse eller utjevnet premie? 

Egen totalkostnad i pensjonskasse

Demografi 
Tidlig-

pensjon 
Uførhet

Drifts- og 
for-

valtnings-
kostnader

Verdi-
skapning
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Egen pensjonskasse eller utjevnet premie? 



Kommuner i Norge relativt til KLP-premie
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Administrasjons og forvaltningskostnad

*Sandnes faktiske kostnader økt forholdsmessig med økning Forsand

For å få en reell sammenligning 
så må man ta med alle 
kostnader som faktureres og 
som ikke forblir som midler på 
kontrakten i KLP og alle midler 
som innkreves av 
pensjonskassen som ikke forblir 
i kassen eller tilbakeføres som 
overskudd i 
regnskapsdisponeringen. 



Premie- og tilskuddssatser i prosent av 
pensjonsgrunnlaget

2018 2017

Forsikringspremie 8,64% 8,71%

Termintillegg 0,17% 0,17%

Administrasjonstillegg 0,31% 0,31%

Administrasjonsreservepremie 0,26% 0,26%

Bruttogaranti 1,80% 1,40%

Sum 11,18% 10,85%

- Arbeidstakers andel 2% 2,00%

Sum arbeidsgivers andel 9,18% 8,85%

Tidligpensjon (85-årsregel og AFP 65–66) 1,06% 1,06%

AFP 62–64 0,90% 0,90%
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Premieberegning i dagens bruttoordning



Nye samordningsregler ble innført pr 1.1.2019
For de aller fleste betyr det redusert beregnet pensjonsytelse i bruttoordningen

Alle som er født etter 1962 meldes ut av dagens bruttoordning og får ny påslagsordning fra 
1.1.2020
Ved utmelding får de med seg oppsatte rettigheter i bruttoordningen på lik linje med om de 
skulle ha sluttet i kommunen

Ny ordning er en opptjeningsordning, hvert år spares det i en beholdning. Denne 
beholdningen reguleres årlig med utviklingen i grunnbeløpet, men historisk opptjening 
korrigeres ikke for den enkeltes lønnsvekst.

Ny offentlig tjenestepensjon fra 1.1.2020



Hva sier loven?

§ 4-10.Minstekrav til premiereserve
Premiereserven for pensjonsordningen skal til enhver tid være så stor at den etter det forsikringstekniske 
beregningsgrunnlaget for ordningen er tilstrekkelig til å sikre rett til opptjent pensjon for medlemmene, herunder rett til 
uførepensjon og etterlattepensjon.

Når beregnet pensjonsytelse reduseres vil premiereserven også bli redusert

Beregninger for våre kunder viser en reserveendring på 5 – 8% av alderspensjonsreserven

Konsekvens for premiereserven



• Premien i bruttoordningen vil være lavere enn 
tidligere etter innføring av nye samordningsregler 

• Etter overgang til ny offentlig tjenestepensjon vil 
alderspensjonspremien bli redusert i forhold til 
premien i bruttoordningen

• Den nye ordningen inkluderer opptjening av betinget 
tjenestepensjon, når dette tas inn vil premien i ny 
ordning ligge noe over tidligere premie de første 
årene, mens det forventes at premien over tid vil 
stabilisere seg på et litt lavere nivå

• For årskullene født etter 1962 vil AFP som 
tidligpensjon bli erstattet av livsvarig AFP/Betinget 
tjenestepensjon. Kostnaden til tidligpensjon vil derfor 
bli lavere

• I en pensjonskasse vil premien være avhengig av 
alderssammensetning, kjønnsfordeling og lønnsnivå 
hos medlemmene, i KLP utjevnes premien for alle 
medlemmer av fellesskapet

Konsekvens for årlig premie
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Demografi
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Demografi
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Demografi



Uføreutvikling



Bufferkapital i KLP vs pensjonskasse



Kapitalsituasjonen

Tabellen viser samlede midler pr 31.12.2017. Midlene er fordelt på KLPs metode 
for fordeling av midler, nemlig de midler som tilhører Kommunen og som kan 
flyttes fra KLP, og de midler som tilhører KLP og som ikke kan flyttes fra KLP.
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Historisk sammenligning Sandnes - KLP



Forventet fremtidig avkastning

Forventet fremtidig 
differanse 0,24%



Årlig likviditetseffekt

Antatt årlig kostnadseffekt 
i forhold til dagens løsning 

Differanse Nye 
Sandnes – KLP 

Merknad 

«Normalpremie» -14,5 Rimeligere årlig premie i SKP enn i KLP 

AFP65/85-
årsregel/særalder N/A 

KLP vil ikke oppgi data for 
kommunefellesskapet  

SAMLET EFFEKT PREMIE -14,5 Årlig effekt forventes å variere noe 

Administrasjonskostnad 
Kapitalforvaltning og 
Rentegaranti 

-7 
Basert på faktisk kostnad i 
pensjonskassen for 2017 og 
alternativkostnad i KLP  

ESTIMERT TOTALEFFEKT 
PREMIER/KOSTNADER -21,5 

Estimert årlig redusert 
gjennomsnittskostnad med egen 
pensjonskasse i forhold til KLP  

 



Effekt av meravkastning i Sandnes vs KLP

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Tabellen nedenfor viser 
hva som vil være meravkastning i MNOK for Nye SKP
basert på observert historisk avkastning og basert på forventet fremtidig avkastning 

gitt aktivaallokering i SKP og KLP. 
Tabellen er kun til illustrasjonsformål.

Årlig gjennomsnittlig 
meravkastning i MNOK 

4,7 Beregnet meravkastning basert på observert 
meravkasting i SKP 2009-2017 

9,5 Forventet meravkasting i SKP basert på 
nåværende aktivaallokering i SKP og KLP 

 


